ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 24 DE MARÇ DE 2004

Sant Celoni, 24 de març 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 ordinària del Ple de
l'ajuntament, les regidores M. Lourdes Donado Riera i Josefa Lechuga
Garcia, i els regidors Jordi Arenas Vilà, Josep Capote Martín, Miquel Vega
Vega, Raül Casado Jiménez, Francesc Garcia Mundet, Josep M. Bueno
Martínez, Emili Bosch Oliveras, Francesc Deulofeu Fontanillas, Carles Mas
Lloveras, Jordi Cuminal Roquet, Miquel Negre Sánchez, Josep Alsina
Lloreda, Ramon Segarra Montesó i Josep M. Pasqual Arenas, assistits pel
secretari de la corporació José Luis González Leal i amb la presència de
l'interventor accidental Joan Muntal Tarragó.
Abans d’iniciar-se la sessió, el Sr. alcalde diu que aquest és un Ple Ordinari
i que creu que és important davant dels fets ocorreguts aquests dies, fer la
lectura d’un manifest i després de llegir el manifest, fer un minut de silenci
posant-nos tots drets.
Seguidament el Sr. alcalde dona lectura del manifest:
MANIFEST DE CONDEMNA DELS ATEMPTATS A MADRID I DE
CONDOL A LES FAMÍLIES DE LES VÍCTIMES
Per la Pau, la Solidaritat, la Convivència i contra el terrorisme.
Els regidors i regidores que composem el Ple de l’Ajuntament de Sant
Celoni volem manifestar el nostre total rebuig i la nostra més enèrgica
condemna ferma i unànime al brutal atemptat terrorista portat a terme a
Madrid el passat 11 de març i que va provocar un altíssim nombre de
víctimes mortals i de ferits.
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Volem expressar el nostre més sentit condol a les famílies i amics de les
víctimes, i mostrar la nostra solidaritat amb tota la ciutadania de Madrid i
les institucions de la ciutat.
Des del món local i des de la serenitat i la fermesa de les conviccions
democràtiques, hem de defensar més que mai els valors de la pau, la
convivència i la solidaritat i mostrar el nostre rebuig i la nostra condemna a
qualsevol tipus de violència i a qualsevol forma de terrorisme.
Treballem i continuarem fent-ho per la convivència i per la llibertat, des de
la pluralitat i el diàleg.
Seguidament es passa a fer un minut de silenci.
A continuació ofereix la paraula al públic assistent per si algú vol comentar
alguna qüestió relacionada o no amb l’ordre del dia d’avui.
Seguidament el Sr. Francesc Guasch parla en representació de la Policia
Local i diu: Arrel dels motius que han transcorregut a la Policia Local
volíem llegir un manifest en representació de tot el col·lectiu.
En referència als escrits distribuïts darrerament per la població i publicats
al mitjans de comunicació per persones que presumptament actuen en
representació de la Plataforma Solidària, Arrel Sant Celoni i del Casal
Popular Independentista Quico Sabaté, relatius a dues actuacions dutes a
terme per agents d’aquesta Policia Local, volem fer el següent manifest:
Els esmentats escrits fan referència a una comprovació totalment rutinària
d’una activitat de la via pública el dia 27 de desembre de 2003 i la
detenció de dues persones el dia 1 de març de 2004 i contenen sèries
acusacions que tenen la consideració pública de greus, se’ns classifica com
a racistes, xenòfogs i feixistes entre altres, creiem que les acusacions
formulades de forma indiscriminada contra aquesta Policia Local, com a
cos, com a col·lectiu i com a persones han estat realitzades de forma que
trobem totalment arbitrària, parcial i desmesurada, no volem entrar en
absolut en una dinàmica d’acusacions i de desqualificacions mútues,
entenem que això no beneficiaria amb res la relació de confiança i
proximitat entre la policia i la ciutadania ni la imatge del cos, no volem
entrar tampoc en tecnicismes, estem segurs que podem millorar moltes
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coses i que ens podem equivocar en moltes altres, acceptem les crítiques,
vinguin d’on vinguin, per allò que no fem prou bé o per allò que fem
malament, també per aquelles que tenim el convenciment que hem fet
correctament, treballem cada dia per donar un millor servei a la ciutadania
sense esperar a canvi cap reconeixement, és la nostra obligació, ni cap
felicitació, som conscients i entenem perfectament que per molt encertats
que puguin arribar a ser els nostres criteris, els nostres objectius, els
nostres protocols o les nostres actuacions concretes, sempre hi haurà
persones o sectors que pel motiu que sigui no estaran d’acord amb el que
fem, i que aquestes persones o sectors tenen perfecte dret a manifestar
públicament les seves opinions i les informacions de que disposin,
mínimament contrastades, però també entenem que aquestes
manifestacions públiques han de ser realitzades amb un mínim de
prudència, de coherència de proporcionalitat i d’objectivitat. Formem part
d’un cos públic de seguretat, pertanyent a una societat que té la seva
essència en un model d’estat social i democràtic de dret, és el model
d’estat, ni més ni menys el que defineix el model de policia, la nostra
actuació com a funcionaris i servidors públics està subjecta a una sèrie de
principis, a una sèrie de normes i al control dels corresponents òrgans
administratius i judicials, hi ha mecanismes per demanar-vos
responsabilitat, creiem just reivindicar que quan es faci referència a
nosaltres com a cos, com a col·lectiu, com a treballadors públics o com a
persones, s’apliquin exactament els mateixos criteris que el sentit comú, la
legislació i la ciutadania ens exigeixen en l’exercici de les nostres funcions,
i per tant que se’ns tracti amb un mínim de dignitat. Un dels fonaments
d’una societat democràtica i d’un estat de dret és precisament el respecte
de les persones, el respecte al seu honor, a la seva imatge i a la seva
integritat moral. No som racistes, no som xenòfogs, no som autoritaris, no
som repressius i no som feixistes, simplement som persones que intentem
desenvolupar de la millor manera les funcions que com a membres d’un
cos públic de seguretat, la mateixa societat ens atribueix, prou per tant de
desqualificacions fàcils i indiscriminades, prou de classificacions, prou
d’arbitrarietat, prou de linxaments morals, reivindiquem públicament el
nostre dret com a persones i com a professionals a ser tractats amb
objectivitat, amb equanimitat, amb justícia, amb proporcionalitat amb
ponderació i sobretot amb un mínim de dignitat i amb un mínim de
respecte. Ja s’ha insinuat abans que el respecte a les persones és un dels
principis bàsics de convivència, això és aplicable a qualsevol àmbit o
situació de la vida quotidiana, la inobservància d’aquest principi,
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especialment quan és intencionada és l’origen de molts conflictes que es
podrien evitar.
El Sr. Alcalde després de preguntar si algú més vol fer ús de la paraula i
fent esment a la lectura del manifest que s’acaba de fer diu que
començaríem l’ordre del dia dient que se li va demanar que s’inclogués una
moció a l’ordre del dia creient que és lògic que es porti en aquest ple i que
comentarem després de l’aprovació de les actes.
Es procedeix, doncs, a tractar els punts continguts a l’ordre del dia.
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ESBORRANY DE LES ACTES DE LES
DUES SESSIONS ANTERIORS.
El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular
alguna observació a les actes de les sessions del Ple celebrades els dies 20
de gener i 17 de febrer (dues sessions), l’esborrany de les quals s'ha
distribuït per correu electrònic a tots els regidors. En no formular-se cap
objecció, per unanimitat, s'acorda l’aprovació de les dues actes.
MOCIÓ PRESENTADA PEL CASAL POPULAR INDEPENDENTISTA
QUICO SABATÉ.- El Sr. secretari dona lectura a la moció presentada pel
Casal Popular Independentista Quico Sabaté que diu el següent:
“El Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Celoni mostra la repulsa pels fets
esdevinguts la nit de l’1 al 2 de març de 2004 durant la qual, persones
components del Casal Popular Independentista Quico Sabaté varen ser
detinguts i engarjolats fins a la matinada per la Policia Local per no haverse volgut identificar mentre encartellaven i considera que l’acció del cos
policial va ser absolutament desmesurada i mancada de sentit comú.
Tenint en compte que no és la primera vegada en els últims mesos que el
treball d’una entitat celonina es troba dificultat per l’actuació de la policia
municipal, que lluny d’oferir els seus serveis, dificulta constantment la
feina dels ciutadans de la vila i, que gràcies a aquests comportaments, la
imatge de la policia, lluny d’esdevenir propera als ciutadans, obliga a
recordar temps passats, facilitant la creació d’una creixent desconfiança
per part dels celonins cap a aquest cos.
Acordem:
4

1 – La substitució en el càrrec de l’actual regidor de governació per una
altra persona capaç de fer de la policia local un cos al servei dels ciutadans
i ciutadanes de Sant Celoni.
2 – Que l’Ajuntament de Sant Celoni es compromet a iniciar, mitjançant
els seus serveis jurídics el procés de cancel·lació dels antecedents policials
que arrel dels fets tenen els dos membres del Casal Popular
Independentista Quico Sabaté detinguts”.
Seguidament el Sr. alcalde dona la paraula al portanveu del Grup de
Convergència, intervenint el Sr. Jordi Cuminal que diu: D’entrada i potser
per la gent que ens està escoltant, dir que no és senzill tocar un tema tan
delicat doncs veient la Sala de Plens com està i per tant abans d’entrar en
qüestions ens veiem obligats a fet un parell de consideracions: la primera
és evidentment pel cos de la Policia Local de Sant Celoni i també la segona
per part dels joves i no tant joves que participen en entitats celonines,
perquè segurament en el Ple, generar un debat és més senzill doncs quan
les parts implicades no s’hi troben al davant i a més a més doncs quan
realment hi ha hagut algunes circumstàncies que afecten la intimitat,
l’honor i la personalitat de les persones que hi estan involucrades. En
aquest aspecte, una reflexió, i una reflexió sobre el bon govern, l’únic
enemic que té el bon govern és el mal govern, és a dir oblidar-nos que la
política es fa per demostrar que és una eina útil, que el diàleg és una eina
útil i no oblidar-nos mai que la política es fa des de les persones per fer
que les altres persones s’identifiquin al seu progrés personal amb aquesta
eina, per tant qüestionar en un moment com aquest que aquesta moció és
d’urgència, quan nosaltres vam entrar una pregunta per escrit dient que
no n’hem pogut parlar amb el regidor en qüestió quan la proposta que es
presenta difereix una mica del redactat que han signat vint entitats del
municipi, quan la Policia Municipal tampoc ens havia informat del seu estat
i llegeix ara el manifest, etc., només deixar una cosa clara, que des de CIU
mai qüestionarem la professionalitat dels funcionaris, siguin la policia o
siguin els responsables d’altres serveis, el que si que podríem o ens
agradaria establir un debat i això vol dir doncs parlar-ne tant amb les
entitats signants com amb els joves afectats com amb el cos de policia, o
amb qui faci falta és de quin model policial volem pel poble i si en algun
cas i allunyant el debat de sobre els funcionaris és el més adequat o el que
menys o si aquesta situació s’ha gestionat de la millor manera o d’una
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manera no tant bona, per tant, en aquest aspecte ens agradaria que ens
justifiquéssiu i a més, sabem que aquesta proposta ja es va fer abans de
les Comissions Informatives, és a dir que s’hagués pogut introduir en el Ple
o que com a mínim l’Ajuntament havia entrat a dialogar amb els que
presenten la proposta, doncs abans que hi haguessin Comissions
Informatives que ens hauria donat temps a moure’ns per parlar amb
tothom, ens agradaria que ens justifiquéssiu perquè el motiu de la
urgència i sobretot tenint mol clar els elements que acabo d’exposar, que
és un tema delicat, que afecta a persones molt concretes i que val la pena
i se’m permet l’expressió de que no fem el burro perquè ens hi va la
convivència i per tant doncs que siguem tots una mica responsables i que
valorem sincerament i amb tots els arguments que calgui si estem parlant
d’un tema urgent o si potser cal dedicar-hi un ple extraordinari o si potser
cal deixar-ho per al proper ple i que tots en parlem una mica amb la
situació més calmada.
A continuació el Sr. alcalde diu: només un parell de consideracions, una
que les persones o l’entitat que va presentar tot el dossier va demanar que
anés en un ple i jo com alcalde i ells van manifestar que és responsabilitat
de l’alcalde portar aquesta moció al ple o no portar-la, doncs he cregut
convenient que es portés al ple, i el primer que es portava a terme era el
d’avui, aquests darrers dies l’equip de govern hem parlat amb ells i que tal
i com es va demanar pel Casal la moció va al ple i els diferents grups ja es
manifestaran. Pel que fa a la carta de dies enrera que va fer el Grup de
Convergència i Unió es va contestar traslladant tota la informació que hi
havia com és normal per part d’aquest govern. En quan al model policial,
és un tema que des de l’Ajuntament tenim clar que la policia és un cos
professional, molt professional la policia de Sant Celoni, tota ha passat per
l’Acadèmia de Policia, que està considerada una de les acadèmies millors
d’Europa i que contínuament es fan temes de formació i que hi ha
confiança amb la Policia, tot és millorable i fa pocs dies que també es va
constituir la ponència de Seguretat Ciutadana per tal d’avançar amb
temes de millora com en tot l’Ajuntament i com qualsevol institució que
vulgui estar al dia amb modernitat, amb formació i en aquest camí estem i
l’equip de govern ho tenim molt assumit. Jo passaré a llegir un escrit que
és el posicionament dels grups de govern perquè quedi clara la nostra
postura sobre la moció:
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“La nit de l’1 a 2 de març de 2004 van esdevenir fets que tots hem de
lamentar i que van resultar en la detenció de dos ciutadans de Sant Celoni
amb la posterior celebració d’un judici de faltes amb resultat
condemnatori.
Aquests ciutadans, com a components del Casal Quico Sabaté, van lliurar a
l’Ajuntament de Sant Celoni un dossier en vers dels fets de conformitat
amb el seu punt de vista. Dossier que inclou un informe jurídic relatiu als
fets, un recull de fotografies, una moció per ser debatuda al Ple i un
document subscrit per diverses entitats.
El contingut de la moció afirma com a desmesurada i mancada de sentit
comú l’actuació de la policia local i que aquest cos policial dificulta
constantment la feina dels ciutadans de la vila, que la imatge de la policia,
lluny d’esdevenir propera als ciutadans, recorda temps passats, facilitant la
creació d’una creixent desconfiança per part dels celonins cap aquest cos.
Afortunadament, els ciutadans de Sant Celoni i de Catalunya vivim en
democràcia, sistema basat en els principis, entre d’altres, de participació i
pluralisme polític. De conformitat amb aquests principis tota persona,
individual o col·lectivament com a membre de qualsevol entitat amb o
sense caràcter polític pot participar en els afers públics i expressar el seu
punt de vista per discrepant que sigui en relació amb el de la majoria.
En aquest cas, l’Ajuntament de Sant Celoni, i la seva policia local, en
exercici de les seves competències s’ha limitat a complir i a fer complir la
llei. Aquesta actuació ha estat ja presa en consideració per qui té la
competència per fer-ho, els tribunals de justícia, que han dictat sentència,
si bé no ferma, condemnatòria de les conductes dels dos ciutadans
celonins detinguts i confirmatòria de la correcció de l’actuació policial.
L’Ajuntament de Sant Celoni, per la seva submissió als tribunals de
justícia, no pot entrar a fer cap més consideració de caràcter jurídic i ha
d’acatar la sentència en els seus termes. Per aquesta mateixa raó si una
instància judicial superior considerés altrament, igualment acatarà els
pronunciaments judicials portant-lo a pur i degut efecte amb el major dels
rigors.
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L’Ajuntament de Sant Celoni, com no pot ser d’una altre manera, respecta
el pluralisme polític i la participació de tots i totes les ciutadanes de Sant
Celoni i ho està demostrant cada dia en les múltiples actuacions en
recolzament de totes les entitats municipals, inclòs el Casal Quico Sabaté, i
també amb el debat que es produeix en aquest Ple.
Respecte de les dades que constin als arxius dels Mossos d’Esquadra, cap
competència ni legitimitat té aquest Ajuntament per accedir a les dades
particulars de dos ciutadans, en tot cas, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, reconeix el dret
gratuït de tot ciutadà a l’accés i la rectificació i cancel·lació de les dades de
caràcter personal que obrin als arxius de qualsevol administració.
Davant l’episodi clarament indesitjat per part de tots els implicats, que va
succeir la matinada del dia de 2 març, entre ciutadans pertanyents al Casal
Independentista Quico Sabaté i a la Policia local de Sant Celoni, el Govern
municipal composat pel PSC, ERC i IC-V, lamenta sincerament la generació
de conflictes evitables a la comunitat, especialment quan aquests es
produeixen entre operadors cívics extremadament valuosos pel
desplegament d’una societat profundament democràtica.
Amb tot, entenem que l’episodi va tenir traces d’excepcionalitat pels
agents de la Policia local, atès que la negació a la identificació per part de
ciutadans al·legant insumició “.....”, és una circumstància gens habitual de
les que han d’atendre. Aquest fet rebla el clau en la dificultat del treball en
matèria de seguretat, no només per l’esmentada singularitat del cas,
també per l’extrema diversitat de situacions que -sovint en clima de
tensió- s’han d’afrontar amb celeritat i encert.
Pensem per altra banda, que certament, l’acció generadora de la situació –
enganxar cartells amb cola en una paret de carrer d’un edifici-, podia
haver estat tractada d’altres diverses maneres per part de la Policia:
algunes, més incisives, serien aplaudides per part de la ciutadania, d’altres
més tranquil·les, ho serien per altres. Així mateix, és ben probable que,
davant la inhabitualitat del cas, la resposta d’un o altre agent podria haver
estat diferent. En qualsevol cas, la sentència judicial al respecte, confirma
la correcció de l’actuació, en termes estrictament jurídics.
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Volem manifestar en aquest punt, el reconeixement del Govern a la tasca
cívica del Casal Independentista Quico Sabaté que, manifestament,
enriqueix la vitalitat cultural, intel·lectual i política de la vida celonina.
Prova d’això n’és la palesa col·laboració que des de l’Ajuntament es mostra
cap el Casal i la franquesa i proximitat amb que normalment es relaciona
aquest amb diversos àmbits de la institució pública. Tanmateix,
considerem excessiva la postura d’insubmissió a la identificació expressada
pels membres del Casal per generadora de conflicte innecessari.
Volem així mateix, expressar el sòlid respecte a la professionalitat de la
Policia local de Sant Celoni, recordant que tots i cadascun dels agents que
la composen ha seguit rigorosa formació a l’Escola de Policia de Catalunya,
reconeguda com una de les més progressistes, innovadores i
democràtiques d’Europa. Estem convençuts de la seva clara orientació de
servei a la comunitat celonina i, per això seguirem recolzant la seva
formació afavoridora de la configuració de criteris d’actuació basats en el
rigor, però també en l’aplicació d’una extrema sensibilitat vers una lectura
madura, sàvia i tranquil·la de la complexitat episòdica.
Demanem confiança en la joventut, sentit democràtic i il·lusió pel treball
del regidor Manel Bueno. Amb el suport de l’equip de Govern, dels
professionals amb qui comparteix tasca i dels celonins, treballa i treballem
per aconseguir una millor evolució dels recursos de seguretat municipal, en
virtut dels acords de govern, en els quals es palesa el nostre compromís de
treballar per a la millora de la convivència”.
Seguidament el Sr. Jordi Cuminal diu: Ja ho he dit al principi, nosaltres
tenim una proposta que es pot semblar a la moció que heu presentat
d’urgència però difereix una mica, signada per 20 entitats, i en tot cas,
crec que no totes donarien o contradirien el que heu dit respecte al procés
judicial que pugui haver-hi d’una determinada acció d’uns joves del poble,
no hem de caure en l’error de qüestionar un fet puntual, tot i que la gent
afectada té tot el dret de manifestar-s’hi des d’un punt de vista o des de
l’altra, en tot cas doncs és el que deies que ens poden qüestionar el tipus
de model, de fet ja portem 10 mesos amb aquest equip de govern i uns
quants menys amb el regidor Bueno de Governació i en tot cas, doncs com
que el que s’està demanant és una substitució en les responsabilitats,
també ens agradaria saber tot i que segueixo qüestionant la urgència, i per
aquest aspecte quin és el punt de vista de l’afectat, perquè no ens oblidem
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que aquí s’està demanant un canvi de funcions i ens agradaria també una
valoració de tot plegat.
Contesta el Sr. alcalde dient: Em sembla que no és el moment de fer
valoracions, una cosa és la moció que ha presentat el Casal que és la que
es porta al ple, és la que es porta íntegrament, a la moció no hi ha cap
rectificació, la que ha llegit el Sr. secretari és la que es va presentar en el
dossier, no s’ha variat absolutament res i en el cas de la nostra postura
com a equip de govern, és la que s’ha llegit, respecte, especialment al
tema judicial i que ja s’ha comentat que ens consta que ha estat apel·lada
la sentència davant de l’audiència, això és un tema que pot trigar entre
mig i un any aquesta apel·lació, i hi havia la intenció i la demanda de
portar aquesta moció al ple i s’ha fet.
Intervé novament el Sr. Jordi Cuminal dient: Bé, lamento insistir, però en
tot cas, no és una iniciativa de CIU, per tant nosaltres hi fem especial
atenció perquè hi ha 20 entitats del poble que donen suport a això i
entenem que en cap cas és personal contra la policia però si que pot
haver-hi un qüestionament del model d’un regidor. Jo entenc que en el
moment que 20 entitats del poble demanen la dimissió d’un regidor, és
l’hora que aquest pugui expressar el seu model o com a mínim pugui
donar el seu punt de vista respecte de tota la situació, perquè sinó és
massa tard, jo crec que tothom ha de tenir dret doncs d’expressar-se, o
sigui nosaltres ara hem de prendre una decisió molt important, és a dir, és
una iniciativa que prenen les entitats del poble i de la qual es demana la
dimissió d’un regidor, per tant crec que tenim el dret de rebre tota la
informació possible.
Seguidament el Sr Josep M. Pasqual diu: Bé, la urgència de la moció ve
donada senzillament perquè creiem en la democràcia participativa, perquè
es va fer una rectificació del ROM, es van incloure un seguit de punts
perquè la ciutadania pogués incidir en el Reglament i arrel d’això el Casal
Independentista ens va demanar que s’inclogués en el Ple aquesta moció i
per tant senzillament hem seguit el tràmit que pertoca, ni més ni menys,
ni es pensa accelerar ni es pensa dilatar, senzillament es demana aquesta
sol·licitud nosaltres ho hem inclòs i a més a més creiem que qualsevol
ciutadà si se sent afectat per qualsevol tema de l’actuació a Sant Celoni i
ho presenta a l’equip de govern, té tot el dret i mai de la vida ens negarem
a que pugui presentar-lo i penso que és una obligació nostra i un dret del
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ciutadà i bàsicament és això, no hi ha hagut cap altra història, senzillament
s’ha presentat, s’ha discutit, hem argumentat el que creiem més adient i
ara farem en tot cas la votació d’aquesta moció, per a mi és un tema de
calaix, no hi ha volta de full.
Intervé el Sr. Emili Bosch dient: No és per allargar el punt, però en
aquesta participació i aquesta sensació que es dona, se’ns ha obviat a
nosaltres o ha sigut un descuit, perquè sembla ser que hi ha moltes dades
per part de l’equip, inclus hi ha una resposta per escrit i nosaltres no hem
assistit a cap reunió, no tenim la mínima informació per prendre una
decisió tan vital, entenem nosaltres, que és vital, recolzada per tantes
entitats amb un moment donat que es presenta per urgència, enteneu que
això no és la participació ni és la filosofia de la modificació de les normes,
per tant, nosaltres el que volem és tenir clar quina és la decisió amb funció
dels elements que tenim, amb els que tenim ara ens veiem incapaços de
prendre una decisió, vull que s’entengui això, senzillament no volem ser
arbitraris, ni tombar-nos d’un costat ni de l’altre, sense tenir els elements
a la ma, crec que qualsevol persona responsable o qualsevol partit
responsable faria el mateix.
Intervé novament el Sr. Josep M. Pasqual i diu: Jo penso que la moció fa
una proposta a l’equip de govern en quan a un component de l’equip de
govern, per tant, som nosaltres els que hem de prendre la decisió.
Seguidament el Sr. alcalde diu: Per tant, entenem tots els grups que sí a la
urgència, contestant el portaveu del grup de CIU que no, és a dir que el
grup de convergència entén que no és una moció urgent, ja s’ha dit, si és
així, doncs no cal votar, entenent que són 6 regidors que voten no a la
urgència i la resta votem que sí a la urgència, ara doncs passaríem a votar
la moció presentada pel Casal Independentista com ha dit el regidor Josep
M. Pasqual.
Intervé el Sr. Jordi Cuminal dient: És per tenir per escrit la moció que ha
llegit el Sr. secretari, contestant el Sr. alcalde que està a l’expedient i dient
novament el Sr. Cuminal que ells no l’han rebut, l’heu presentat per
urgència ara i per tant volem llegir-la perquè estem convençuts que no diu
el mateix del que han presentat aquestes entitats. Contestant el Sr. alcalde
que no han sigut les entitats, l’ha presentat el Casal la moció, no els escrits
de les entitats, dient el Sr. Cuminal: D’acord doncs si diferís del que tenen
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les entitats, escolteu, no se si us atabaleu massa, però jo això ho vull tenir
clar, no cal que bufeu, n’estem parlant. Diu el Sr. alcalde que el Sr.
secretari ha llegit la moció, si s’escau es pot tornar a llegir, continua dient
el Sr. alcalde que hi ha un full que diu moció i després hi ha el full que diu
moció per portar al ple, per tant el que deia jo en quan a la demanda que
es fa pel Sr. Cuminal, el model de qualsevol àrea de l’Ajuntament no és el
model d’un regidor, tant a la policia com a altres àrees, no és el model
d’un regidor sinó que és el model del govern i la policia està amb línia des
d’aquests tres anys i està en una línia que es variarà si ho creu convenient
l’equip de govern i que com he dit, fa pocs dies es va constituir la ponència
de Seguretat Ciudatana que és la que donarà impuls, la que pot revisar
protocols, hàbits etc., i la que amb la col·laboració de la mateixa policia
local i dels seus comandaments estem en procés continu de millora, per
tant queda clar quina és la moció que s’ha presentat, passaríem a fer la
votació d’aquesta moció presentada pel Casal. Cal votar?
Contesta el Sr. Jordi Cuminal dient: Sí, volíem justificar el nostre vot,
d’entrada en el segon punt es demana una cosa que no sabem si
legalment es pot fer, el Sr. alcalde ha dit que com a Ajuntament no tenim
competències per tirar endarrera un procés judicial, per tant d’entrada això
ja seria un dels motius pels quals ens abstindríem, el segon doncs és per la
voluntat de parlar-ne, creiem que hi ha moltes presses i moltes persones
afectades perquè ara nosaltres, davant la impaciència sobretot d’alguns
regidors ens poguéssim precipitar en aquest tema i per altra banda creiem
que ens mereixem poder parlar amb el regidor de Governació, en aquest
cas, l’alcalde ha considerat que no calia que ho fes en aquest ple i
nosaltres ens abstindrem de donar suport en aquesta moció però ens
reservem el dret a seguir-ne parlant.
Intervé novament el Sr. alcalde i diu: L’equip de Govern, no cal dir-ho,
està a disposició del grup de CIU, tots els regidors de l’equip de govern
estan a la vostra disposició per tal que qualsevol dels regidors, dins de la
seva àrea, es pugui reunir amb vosaltres, donar l’explicació adient del
funcionament, de qualsevol de les coses que passen al nostre Ajuntament,
això crec que és obvi, que tots els regidors tenen dret a tota la informació
per part dels regidors del govern hem cregut convenient no entrar en
contacte amb les entitats i donar la nostra versió dels fets, si que ho ha fet
el Casal Independentista, ells han explicat els fets com han cregut
convenient i aquestes entitats han recolzat aquesta moció que es portés al
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Ple, em sembla totalment lícit i així complim el que nosaltres ens vam
comprometre amb el Casal de portar-ho al primer ple que es produís, per
tant si us sembla passaríem a la votació.
Per 11 vots en contra, el dels Srs. Alsina, Arenas, Bueno, Capote, Casado,
Garcia, Pasqual, Segarra, Vega, Castaño i la Sra. Donado i 6 abstencions,
dels Srs. Bosch, Cuminal, Deulofeu, Mas, Negre i la Sra. Lechuga, queda
desestimada la moció.
2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ
DE L’EXERCICI DE 2004, LES SEVES BASES D’EXECUCIÓ I LA
PLANTILLA ORGÀNICA.
Intervé el Sr. Francesc Garcia dient: Portem al Ple d’avui el pressupost
d’aquesta Corporació per tal d’aprovar-lo, la tardança a presentar el
pressupost municipal ha estat perquè s’ha adequat a la nova estructura
orgànica de l’Ajuntament, d’aquest pressupost cal ressaltar el control de la
despesa ordinària a quasi totes les àrees, mantenint els mateixos serveis,
els increments més forts venen donats pel nou servei de neteja viària i
recollida d’escombraries, tenint en compte que hi ha el cànon de la
Generalitat i els nous preus de l’abocador i també l’altre increment ve
donat pel servei de bus que tenim en el municipi. Quant a inversions,
ressaltar l’acabament de l’escola de música, la piscina coberta, la plaça de
la Vila, seguir el procés urbanitzador dels carrers de la vila, enllumenats
diversos, magatzem municipal, ampliació del casal dels avis, entre altres
coses. Les inversions i l’ordinari fan que el pressupost municipal pugi
14.634.916 euros, que suposa respecte a l’any 2003 un increment de
l’1,8%.
Intervé el Sr. alcalde obrint un torn de preguntes i donant en primer lloc la
paraula al portaveu del grup municipal de CIU.
Seguidament intervé el Sr. Jordi Cuminal dient: D’entrada dir, en
referència al que s’havia comentat en anteriors plens, que no ha canviat
gaire perquè l’any passat el pressupost es va aprovar el mes de març i per
tant, una vegada més amb tot el carinyo al Sr. Alsina que ens va dir que
estaria abans del que es feia en altres vegades, recordar que ho fem a
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finals de març, per tant segons què, no ha canviat tant. Les coses no
canvien, però mica en mica ens van donant i/o al nostre pensar és que ens
van donant la raó, per exemple en el primer ple us vam demanar un ple
ordinari cada mes per poder parlar de les coses o que, en el seu defecte, si
l’ordre del dia havia de superar els 10 punts, doncs es convoqués un ple,
per altra banda us vam demanar una modificació del ROM que permetés
fer un debat de l’estat de Sant Celoni que a més anés continuat d’un altre
ple en el que poguéssim presentar iniciatives, doncs després de molt debat
sobre aquest tema ens vau assegurar que tot això, apart de crear una
comissió, que encara ningú no ens ha dit res, per crear-la i modificar el
ROM, ens vau dir que aquest debat esdevindria en el ple de pressupostos,
bé, doncs ens presenteu el ple de pressupostos amb 17 punts que
l’acompanyen. D’entrada dir que si aquesta és la proposta de
transparència i de participació que ens proposeu, difereix una mica del que
nosaltres entenem per aquests objectius, això és a tall previ i en tot cas
ara donaria la paraula a n’en Carles Mas per fer les consideracions més
tècniques sobre el pressupost.
Seguidament intervé doncs el Sr. Carles Mas i diu: Aquest pressupost, és
el primer pressupost que aprova l’actual equip de govern i ha de començar
a visualitzar-se quines són les polítiques o les prioritats que se seguiran
durant aquest mandat, aquest primer pressupost ha d’indicar les
tendències, jo avui parlaré, no de coses concretes, que això ho podem
reservar per a l’aprovació final que ja veurem quina és, o almenys
esperem que sigui diferent del que es presenta actualment, defensaré el
posicionament del grup municipal des de dues vessants, una de formes i
l’altra de fons, la formal ja l’ha dit el Jordi, des del primer ple vam dir que
els plens han de considerar-se el més important que hi ha a l’Ajuntament
com a òrgan màxim de decisió i no podem incloure cada vegada 17 punts
a discussió, especialment quan hi ha punts tan importants com el
pressupost o la venda d’uns terrenys o la modificació alhora que aprovem
els pressupostos, una modificació de crèdit, són coses que només pel
volum d’informació i que hem tingut escassament, cinc dies hàbils, inclosos
el cap de setmana per poder assimilar tanta informació, doncs, les formes
ja estan dites, no són les formes que nosaltres creiem que s’han de portar
endavant, com que avui formalment el que es porta a aprovació és
l’aprovació provisional dels pressupostos del 2004, esperem que part
d’aquest tema de formes es puguin solucionar en els pròxims 30 dies que
tenim per aproximar-nos i buscar la millora en els casos que sigui possible
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del pressupost per tal que sigui molt millor. De quina forma?, aquesta en
part ja s’ha respost i aquesta és la primera pregunta que faríem i que
voldríem que ens respongués l’equip de govern. Quant a qüestions de
fons, una ja ho vam parlar el novembre-desembre de l’any passat, és
l’increment del 12,5% dels impostos municipals que ja està debatut i
aprovat, doncs en aquest cas no m’hi referiré més només que mencionar el
12,5% dels principals impostos, i que més endavant en faré referència
perquè vam aprovar aquell dia de desembre que vam aprovar les
ordenances municipals vam aprovar una altra cosa que a dia d’avui no s’ha
complert, però a això m’hi referiré més tard. Com es gastarà el pressupost
aquest any?, doncs el més important que són les inversions i el que el
regidor actual d’Hisenda ha fet menció, són les inversions, les inversions
són el capítol més important que hi ha en el pressupost, per la importància
i per la duració que aquestes despeses tenen en el temps i en el benestar
en definitiva de tots nosaltres, en primer punt cal destacar la disminució
anual de les inversions, és a dir ja portem diferents anys en que el total de
les inversions va disminuint, no és una cosa que ho valorem nosaltres, són
els números, són uns actius i la disminució és clara, des dels 5.700.000
euros que hi havia l’any anterior, no d’execució, dic de pressupost fins els
3.200.000 d’aquest any, doncs està clar que ha disminuït i si a sobre ho
comparem amb el 2002, doncs encara es nota més, perquè teòricament en
aquell pressupost es va aprovar, i dic teòricament perquè l’execució no va
ser aquesta 7.800.000 Euros, tenint en compte que d’aquests 3.200.000
euros, l’Ajuntament en paga 2.500.000, tota la resta les paga el poble, ho
paguem amb les contribucions especials o amb les quotes d’urbanització,
l’any passat va ser el mateix, 1.800.000 euros s’havien de pagar a través
de contribucions especials, bé, doncs si aquestes són les inversions ja ens
hi referirem concretament, les inversions disminueixen any rera any,
perquè, doncs possiblement per una qüestió del tant per cent
d’endeutament que s’està arribant, s’està arribant a límits insostenibles per
la viabilitat econòmica de l’Ajuntament, estem aprovant que a finals
d’aquest any, perquè la gent en pugui tenir constància, hi haurà 8 milions
d’euros de deutes a l’Ajuntament, recordem que la xifra de pressupost que
aprovarem són 14 milions d’euros, escassament, pràcticament estem a la
part entre el deute i el que cada any aprovem de pressupost, només per
constatar algunes xifres. Aquest nivell d’endeutament, avui es porta a
donar compte l’aprovació d’un informe d’auditoria, que a més, aquest
informe d’auditoria, ho diu molt clarament que s’està al límit de la situació
financera, i perquè tothom pugui tenir-ne constància, llegiré una part de
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les conclusions d’aquest informe d’auditoria, llegeixo un punt de l’informe
d’auditoria que diu: Feia un anàlisi previ de la situació de l’any 2002 i part
del 2003 i conclou després de fer una anàlisi numèric i unes previsions
d’endeutament i de despesa a mig termini que el ple municipal hauria de
prendre si seguíssim una sèrie de premisses, que és continuar el que s’ha
estat fent tots aquests anys i pel que veiem en aquesta aprovació de
pressupostos és el que s’està fent per al pròxim any, és aprovar un pla de
sanejament financer que fixi la senda que permeti l’equilibri de la greu
situació econòmica financera i a més adoptar mesures de gestió fiscals i
pressupostàries per tal d’obtenir els marges necessaris d’equilibri financer
durant el període que abasti el pla. No ho dic jo, ho diu un informe
d’auditoria fet per la Diputació de Barcelona i encarregat a una empresa
d’auditoria, això que provoca, doncs provoca que aquest any i en aquest
pressupost veurem que moltes inversions que simplement són
manteniments que l’Ajuntament ha d’assumir per al bon funcionament de
Sant Celoni, doncs, s’hagin de posar com a inversions, de fet jo el que aquí
hi veig és una clara maquinació dels números per tal de poder dir que
s’inverteix una mica, llavors si voleu podem entrar en casos concrets, ens
trobem amb uns sobre costos, és a dir avui el que farem és aprovar un
pressupost que incrementa notablement partides que ja s’estan executant,
només en llegiré algunes, la plaça de la Vila, segons el pressupost que avui
s’hauria d’aprovar, s’incrementa el preu que ja estava pressupost amb
200.000 euros, també s’incrementa l’escola de música amb una partida de
93.000 euros i una altra de 42.000 i a més la piscina coberta s’incrementa
amb 150.000 euros, són coses que com que ja venim arrossegant una
mala gestió, aquest pressupost l’únic que fa constatar és que no hi ha res
de nou, i com que l’auditoria diu que s’està al límit de capacitat financera
que no podrem pagar molts dels manteniments que aquestes inversions
requeriran doncs hem de vendre patrimoni, que és, per cert, un dels altres
punts que haurem d’aprovar en aquest punt de l’ordre del dia, vendre
patrimoni per assumir unes inversions i no quedar en fallida tècnica de
l’Ajuntament, que per cert, és una venda de patrimoni que no sabem de
quin patrimoni estem parlant, perquè encara estem esperant que se’ns
presenti l’informe de l’inventari que és obligatori aprovar-lo anualment i
des de l’any 1999 que no s’aprova. De fet si el que es volia, doncs, és no
fer-lo, només calia dir-ho i ja no el fem, però al pas que anem, l’inventari
serà pràcticament zero, no quedarà res per posar-hi. Si ens venem tot el
patrimoni, són terrenys, on estarà la política pública d’habitatge? on farem
els habitatges per joves i habitatges socials? Quan no quedi res i haguem
16

de mantenir les noves instal·lacions, que haurem de fer? Agrairia que
aquestes preguntes se’ns responguessin, quan no quedi res, que farem?
Com mantindrem totes aquestes inversions? Com es té previst gestionar
totes aquestes inversions? Aquí un petit anàlisi de les inversions, que
repeteixo, com que considero aquesta aprovació inicial, doncs no m’estenc
més en aquesta part. Altres coses que volia comentar ja son coses que
hem comentat en altres plens i em remeto a les actes com son les del
compte general, continuem afirmant, un cop més, que s’aprovarà una
plantilla orgànica amb excessiva temporalitat i nosaltres entenem que
l’excessiva temporalitat, una temporalitat que es manté any rera any amb
les mateixes persones, vol dir que es contracten persones amb contractes
temporals que any rera any estan contractades per l’Ajuntament fent una
feina fixa, això es diu precarietat laboral i nosaltres no ho defensarem mai i
ho confirma a més l’auditoria que ha encarregat l’Ajuntament i no ho diem
nosaltres, vull dir que això et referma una mica amb el teu posicionament.
El 47%, i són dades que diu l’auditoria, a finals del 2002, el 47% de la
Plantilla de l’Ajuntament és personal temporal, nosaltres dèiem que era
més del 60%, es clar, perquè l’auditoria ho ha comptat sobre el total de
personal fix i funcionari, nosaltres ho comptem sobre la base del personal
contractat laboral, si només ho comptem sobre els que tenen contracte i
no són funcionaris, la xifra s’eleva fàcilment al 60%, descomptant sempre
els que contractem a l'estiu i són realment feines esporàdiques i temporals
d’estiu. Precarietat laboral, ja en vam parlar, per acabar, s’inclouen
subvencions als impostos municipals, no sé si afirmar-ho o preguntar-ho,
de fet ho pregunto, voldria que se’ns respongués si a aquest pressupost
s’inclouen subvencions als impostos municipals, ja he dit al principi que em
referiria una altra vegada al ple de les ordenances municipals, i en aquell
ple, a l'acta em remeto que el vam aprovar per ple tots, és que l’aprovació
de les ordenances, hi havia dues coses, la pujada del 12,5% dels principals
impostos, però que a més que abans de tres mesos consensuadament es
portaria a aprovació del ple una sèrie de subvencions a aquests impostos,
de fet el que vam dir aquella vegada es reafirma un cop rera l’altre, si
haguéssim aprovat les esmenes de Convergència i Unió, ara mateix, els
impostos que paga la gent serien més progressistes i a més, equitatius, si
això ho haguéssim fet, no ho vam fer, vam dir que presentaríem unes
subvencions en els pròxims tres mesos i ara falta una setmana, podem
parlar-ne i podem crear qualsevol comissió, però les coses no es fan
d’aquesta manera i a més ho vam aprovar per ple, després em referiré que
també aprovem les bases d’execució, les bases d’execució del pressupost
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és un tema que tothom diu que és un tema tècnic, ningú sap que és,
doncs és molt important, és com s’ha d’executar el pressupost i com s’ha
d’organitzar, controlar i fiscalitzar, aquí, nosaltres, proposarem una sèrie
de millores, és a dir, hem de controlar o hem d’introduir indicadors de
gestió municipal, és a dir si els serveis que s’estan donant, simplement es
donen bé, correctes, molt bé, quines són les coses que s’han de millorar,
són indicadors que nosaltres creiem que han de ser-hi, podem posar
exemples concrets si després voleu, ara no els introduiré per no allargarme. Avui tampoc entraré a valorar perquè no hi ha inversions que la
majoria de l’equip de govern va presentar en els seus programes, ho
podríem fer i si voleu ho fem, però no fa falta, és una conseqüència simple
i clarament de no tenir un pla d’actuació municipal, el pla d’actuació
municipal es diu: durant els propers quatre anys quines són les inversions i
quines són les despeses que s’assumirà des de l’equip de govern, amb la
qual cosa només s’ha de traslladar l’acord del pla d’actuació municipal en
els pressupostos. Per concloure, Convergència i Unió, durant els propers
dies demanarà reunions a tots els regidors per parlar amb tot l’equip de
govern, per solucionar i millorar els pressupostos en aquests punts que he
fet referència, que els pressupostos millorin, el que hem dit o en part,
dependrà del vot final de Convergència i Unió, esperem que millorin,
perquè de fet no hem d’oblidar que l’aprovació inicial és per això mateix,
és a dir, hi ha un tràmit que s’ha de seguir i l’aprovació final sempre
s’espera que sigui molt millor el pressupost final que no el que es presenta
i això s’ha de fer parlant-ne tots i no fer-ho amb 5 dies que són els que
hem tingut per estudiar-ho. Actualment s’està posant de moda posar
qualificatius a tot, a actuacions, al govern, etc., jo m’he permès la llibertat
de posar qualificatius als pressupostos, que donat el que he dit
anteriorment és molt lògic pensar que són uns pressupostos apàtics, poc
il·lusionants, de polítiques indefinides, bé, serien continuistes més aviat,
amb inversions que són simplement manteniments que ja s’havien de fer
de totes maneres, n’esperàvem una altra cosa i obrim les portes de diàleg
en aquest sentit. En aquest moment i dit l’anterior, el vot de Convergència
i Unió no pot fer un altre que un no rotund en aquests pressupostos,
aquests pressupostos inicials no són els nostres, no són els millors que es
poden fer en aquests moments i esperem que millorin en aquests 30 dies.
Seguidament intervé el Sr. Francesc Garcia i diu: Em sorprèn una mica
aquests reprovaments de poca comunicació i poca informació quan fa més
de cinc dies que teniu la documentació, jo m’he posat a les vostres ordres
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pel que vulguessiu, és més, en Carles deu saber que, per problemes de
transport d’ell, no va poder-se presentar a una reunió que teníem prevista,
primer per parlar de tots aquests temes que estem parlant ara. Aleshores,
intentant clarificar una mica per la gent que ens escolta, barregem amb el
pressupost el tema de l’informe de la situació econòmica-financera,
l’informe famós que va contractar l’Ajuntament com dieu vosaltres, que
ens diu que anem camí de fallida. Jo tinc un petit resum, perquè pensava
parlar-ne després, en aquest informe es diu que entre el període de gener
de 2002 i el 30 de juny de 2003 la situació econòmica de l’Ajuntament és
satisfactòria amb un romanent de tresoreria i estalvi net positiu, sí que es
diu que si seguim el mateix procés inversor del 2002 i 2003, anem a una
possible fallida tècnica, cosa que estem recollint en el pressupost i en canvi
us queixeu que no fem inversions quan estem complint una mica les
directrius d’aquest informe, això per una banda. Després a les inversions
comenteu que hi ha partides que s’han hagut de suplementar, si ens ho
haguéssiu preguntat, com pensàvem que faríeu com en el tema de les
ordenances, haguéssiu vist que a la plaça de la Vila per qüestions
tècniques s’ha cregut més oportú millorar algunes coses respecte del
projecte original, i referent a l’escola de música, si mireu, veureu que en el
seu moment hi havia el projecte d’escola de música i ara les partides que
se suplementen, no és que es suplementin, és que s’inclou l’escenari, el
mobiliari, la xarxa informàtica, coses que si s’haguessin posat al
pressupost de l’any passat no hagués servit per res perquè no s’haurien
pogut fer si no s’acabava l’edifici. I entre altres coses, la piscina coberta, si
tots recordem es va fer en dos fases i apart hi ha elements annexes o
conjunts, com poden ser el pàrquing o el parc del pavelló, aleshores,
qüestions tècniques fan que una part de la segona fase es faci ara per tal
que sigui més vistós i més funcional. Després en relació a la venda de
patrimoni, potser hauríem de dir que si no venem patrimoni hem de fer
préstecs i si hem de fer préstecs vol dir que els celonins han de pagar més,
llavors no entenc massa aquesta filosofia, el tema de les ordenances que
havíem quedat per fer una reunió per parlar de subvencions, tot això,
aquesta reunió que havíem de tenir a la que no va poder assistir, era
començar a parlar de com muntar una comissió com ho fèiem, vam quedar
que ens veuríem un altre dia per comentar-ho i no ha sigut per part de
l’Ajuntament i per això em sorprèn una mica quan us hem passat tota
documentació, us hem obert les portes per qualificar-ho tot i ens dieu que
quasi no us hem passat res. Estem com sempre oberts a tot el que faci
falta per explicar-ho tot.
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Intervé novament el Sr. Carles Mas dient: Sí, com a resposta d’algunes
coses, continuo preguntant de quina forma concreta podem millorar el fet
formal de que no tinguem una via permanent de diàleg sobre aquests
temes i d’altres que són molt importants, sobre de quina forma ho hem de
fer per parlar-ne, no m’agrada fer al·lusions de coses que no són del tot
veritat, però ja que s’ha mencionat en repetides vegades, aquesta famosa
reunió, jo vaig agrair i ja ho vaig fer a les ordenances que l’actual regidor,
Sr. Garcia es posés a la total disposició de parlar amb nosaltres, de fet jo
entenc que el pressupost no és d’una sola àrea, el pressupost és de totes
les àrees i és amb tothom que s’ha de parlar, per temes tècnics, parlar del
pressupost, tècnicament està ben fet, el que afecta a l’àrea d’Hisenda, que
és la part tècnica, el pressupost és el que s’ha de fer i de la manera que
s’ha de fer i és totalment correcte fer-lo com s’ha fet, aleshores, quines
són les prioritats polítiques, perquè es gasten aquestes inversions i no
unes altres, doncs bé, això s’ha de parlar amb totes les àrees, entenc jo i a
més, aquesta reunió va ser el divendres passat, la documentació, aquell
divendres fèiem la comissió informativa i jo per problemes de tren no vaig
poder anar-hi, però que tot i això fa cinc dies, que hem tingut
documentació? Sí, uns dies abans vam tenir un avantprojecte, però la
documentació íntegra del ple és molt més que un avantprojecte i és molt
més que una simple recopilació sintètica de números, però més enllà del
que s’ha dit, només em referiré a dues coses que he dit al principi, jo no
he valorat aquests pressupostos partida per partida, he constatat una sèrie
de fets objectius que s’han demostrat, podem parlar-ne, però hi ha menys
inversions ara que abans, perquè? Ja ho ha respost el mateix regidor,
doncs perquè si continuéssim amb el mateix ritme sense vendre patrimoni
doncs anàvem a la fallida, sí, diguem-ho així, si continuàvem fent el
mateix que fins ara, ens n’anem a la fallida tècnica, que hem de vendre
patrimoni per no anar a la fallida? Perfecte, és totalment correcte, però
llavors no podrem fer altres coses, com són, i és una pregunta que he fet
concreta, que farem quan no quedi res per vendre? Com mantindrem
aquestes inversions? Com portarem endavant aquesta gestió d’aquestes
inversions? Estem parlant d’inversions que ja estan molt avançades,
aquest any s’acaben o l’any vinent, piscina municipal, escola de música,
com es gestionarà? Això valdrà diners, escolteu, quan ja no ens quedi res,
no sé com tirarem endavant, no vull ser catastrofista, però si que és un toc
d’alerta que ha fet una empresa independent. Una altra pregunta, com
farem la política d’habitatges públics quan no quedin terrenys? I en
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definitiva, doncs espero sincerament que en el tràmit que avui iniciem es
millori substancialment, que és un tema de parlar-ne i aquí sempre
estarem disposats a fer-ho.
Seguidament intervé el Sr. alcalde dient: Bé segurament com qualsevol
cosa que es toca es pot millorar, ja ho dèiem avui en un altre moment,
però realment sempre és bo tenir dades objectives i en Carles en feia
referència, però els números sempre són interpretables o es pot fer jugar
els números, realment l’Ajuntament de Sant Celoni ha fet una auditoria, hi
havia un compromís i nosaltres acostumem a complir els compromisos de
l’equip de govern, és la segona auditoria que es fa en aquest Ajuntament,
no se n’havia fet mai cap en anteriors etapes i aquí quan fa referència a la
situació financera de l’Ajuntament a 31 de desembre de 2002 i parla del
romanent, del deute, etc. diu aquestes “ràtios” mostren una satisfactòria
posició financera, això ho diu molt clar i contundent, abans de tenir
l’auditoria, ja havíem vist cap on anava el tema financer de l’Ajuntament i
està pensat fer un pla financer a mig termini, aleshores vam incorporar
accions que després l’auditoria ens ha reafirmat que anàvem per bon camí,
una era augmentar els ingressos, l’altra era mantenir la despesa, amb
augments com l’IPC o per sota i aleshores també frenar el ritme inversor.
Hem de tenir en compte tot el que s’ha fet en aquests darrers anys a
l’Ajuntament de Sant Celoni, i es pot contrastar, els equipaments que hi ha
i els que hi havia. Avui mateix no fa masses hores estàvem asseguts amb
la Diputada de Benestar Social de la Diputació de Barcelona i amb els
alcaldes dels Ajuntaments del Baix Montseny i realment confirmaven que
el lloc de referència per a ells en quan a equipaments i en quan a serveis
era Sant Celoni, equipaments o serveis públics – privats i equipaments
públics i que fem de pal de paller amb serveis que no són d’inversions però
que són de despesa ordinària dedicada íntegrament i especialment a les
persones, temes de serveis socials i en quan a les inversions d’aquest any
hem d’anar en línia d’acabar uns equipaments, entenem molt importants
per a la població, i que la població així ho ha manifestat i així ho ha
recolzat com és la piscina municipal coberta, la segona fase que va quedar
pendent del que és l’ateneu i també l’escola de música o escola
d’expressió, i en quan a equipaments creiem que són dues fites importants
i que almenys, per referències que en tenim, no pateixi Sr. Mas, perquè
algun d’aquests equipaments no tenen despesa de manteniment, per
exemple la piscina, hi ha un estudi que demostra que a partir d’un número
d’abonats les piscines no tenen cost afegit a nivell de gestió sinó que fins i
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tot és una mica al revés. També seguint en línia d’inversions, crec que s’ha
fet un gran salt qualitatiu en la qüestió d’endreçar carrers i reformar-ne
alguns i fer-ho bé, hi ha temes endèmics en el municipi que encara ens
manquen i algun d’aquests es pensa executar l’obra aquest any, algun ja
s’ha començat com és la plaça de la Vila, hi ha el carrer Fogars, que ningú
hi pensa per la zona on està, però hi pensen molt els veïns perquè tenen
problemes i també l’entrada al municipi per la carretera de Gualba que
creiem que és molt important adequar i millorar aquesta entrada del
nostre municipi. Això, acompanyat que en el pressupost ja hi consten els
projectes de tota la part del Turó, de Can Sans, faran possible que, el
proper any es puguin engegar temes molt importants però molt
endarrerits, per poder d’una vegada per totes, acabar la urbanització dels
carrers del nostre municipi. I pel que fa a serveis, aquest mes tot plegat
s’acaba de començar el nou servei de recollida d’escombraries i neteja
viària, que ja s’ha comentat abans per part del regidor que també ha
tingut uns increments importants pels temes de taxa d’abocador i una taxa
que s’ha posat a nivell de tot Catalunya i que no suportem íntegrament el
seu cost els veïns, creiem que amb això es notarà el canvi en qualitat, això
farà que es produeixi una millora de la imatge del nostre municipi. També
es posarà sobre la taula la diagnosi de com està funcionant tot el tema de
transport urbà, ens consta que és bo per una part de la població i que se’n
fa un ús adequat i això també té un cost important que s’ha incorporat en
aquest pressupost Sr. Mas. Ha parlat d’un tema que es pot mirar des de
moltes vessants, de vuit milions d’euros de deutes, però la llei ja preveu
un màxim d’endeutament per part dels municipis i quan s’arriba a aquell
màxim s’ha de demanar una autorització, l’Ajuntament de Sant Celoni és
dels ajuntaments que no hi hem arribat i fins i tot li diré una cosa, jo crec
que si hi ha serveis o si hi ha equipaments que consideréssim bàsics i
indispensables i s’hi ha d’arribar, entenc que l’equip de govern hi arribarem
i ens en sortirem. Quan a la venda de terrenys, s’ha començat a tirar
endavant el pla d’habitatge, que és l’eina que ens farà visualitzar, marcar
objectius i tirar endavant aquests objectius a un termini curt, tirar-los
endavant i pensar ja amb un mig termini, no amb llarg termini perquè la
societat evoluciona de moltes maneres i no ha de patir perquè
l’Ajuntament de Sant Celoni té terrenys amb disposició de fer habitatge de
protecció oficial i amb això s’hi està treballant, hi ha una ponència amb
regidors de diferents àrees i diferents tècnics que hi estan treballant,
també he de dir que tenim el suport d’institucions que faran possible que
tinguem un pla realista, també s’ha de dir que el pla d’habitatge de
22

Catalunya variarà força, esperem que variï força, en tenim plena confiança
amb els canvis que s’han produït a la Generalitat de Catalunya i al Govern
Central, perquè els recursos que fins ara s’hi destinaven especialment per
part del Govern Central tenien molt que desitjar per fer real un pla
d’habitatge que solucionés en bona part els temes d’habitatge
especialment per a joves i per altres col·lectius amb especials necessitats.
L’inventari a que vostè es refereix, si no vaig equivocat, i si hi vaig, que
em corregeixi el Sr. secretari, està encarregat, s’està fent i deu estar a les
acaballes, aquest inventari que es va encarregar ja fa temps, confirmant el
Sr. secretari que ja està entregat a l’Ajuntament i justificant el Sr. alcalde
que és un tema mecànic d’endarreriment de l’empresa a qui s’havia fet
l’encàrrec i properament es presentarà al ple, per tranquil·litat seva,
l’inventari contempla moltes més coses que no només les parcel·les que te
l’Ajuntament que pugui destinar a vivenda i que deia que pràcticament
serà zero, l’inventari contempla, per sort, coses que l’Ajuntament ha
comprat en quan a patrimoni i equipaments que l’Ajuntament té i que cada
dia, per sort, són més, o sigui que és un inventari que any rera any, el seu
valor augmenta. El tema de disminucions d’inversions, també hem de dir
una cosa, estem en un any, no diré d’impas, d’impas sí en quan al
pressupost que ja ho vam dir que segurament s’endarreriria la portada al
ple perquè hi havia la implantació de l’organigrama que es va aprovar el
29 de desembre i el que s’ha fet és un esforç, especialment per part dels
tècnics de les diferents àrees i de l’àrea d’economia per tal d’agrupar
aquesta recomposició i disminució d’àrees i que ja vam dir que seria un
pressupost de transició fins al pressupost de l’any 2005 en què hi hauria la
pràctica de treballar amb aquestes noves àrees. La disminució com deia de
les inversions, l’any d’impas que comentava, ve donat perquè aquest any
sabrem les subvencions que arriben als Ajuntaments per part de la
Generalitat des del PUOSC que ja es va demanar, de la Diputació per part
de Xarxa Municipis i també es va demanar via FEDER subvenció. Si se’ns
concedeixen algunes d’aquestes subvencions, que són del període 20042007, faran alleugerir la càrrega de l’endeutament, o sigui que podrem fer
més inversions perquè arribaran recursos de fora i esperem que amb
aquesta nova etapa, realment el paper dels Ajuntaments sigui el que
pertoca després de tants anys de reclamar que els Ajuntaments tinguem
els recursos que ens mereixem, perquè si ens hi fixem, només fa falta
llegir el diari i veure que tots els Ajuntaments, siguin del color que siguin,
una part dels seus ingressos per finançar part de la seva inversió, els
aconsegueixen venent patrimoni és a dir fent la venda de parcel·les que
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aconsegueixen via conveni o via aprofitament dels diferents plans
urbanístics que es tiren endavant i això fa possible que es pugui fer
suportable l’economia municipal i això només fa falta llegir els diaris,
comarcals per veure que pels diferents Ajuntaments de diferents colors
polítics, és un recurs que es fa servir i que se’n té consciència per part
d’institucions com la Diputació i Generalitat que no és el millor però que és
un recurs que tenim els Ajuntaments. Acaba la seva intervenció el Sr.
alcalde dient: Nosaltres creiem que és un bon pressupost, com he dit de
transició, respecte a la nova organització i que deu n’hi do, i m’agradaria
que preguntés per exemple als alcaldes que avui estaven asseguts aquí
dels municipis del voltant l’opinió que tenen dels serveis que oferim Sant
Celoni, segurament som més crítics la gent que som de Sant Celoni i que
hi vivim, que no la percepció que es té des de fora de la gent que ve a
utilitzar els nostres serveis i això és ben bé una realitat. Per sort, jo li diria
que compari l’auditoria, ja sé que ha passat temps, però compari les
finances com estan i el que s’ha fet des de l’any 90 d’inversió i
d’equipaments amb el que l’Ajuntament ens vam trobar, hi ha una altra
auditoria feta que fa un anàlisi de com estava l’Ajuntament, estava amb
fallida quan governava CIU i PP. Li llegiré el que es va haver de fer durant
uns anys: Sanejament de saldos deutors d’exercicis anteriors, que pujava
alguns centenars de milions de pessetes i eren els anys 90. La situació
financera jo diria que està com a tot arreu dintre d’un equilibri i que hem
d’intentar entre tots que això faci possible fer les inversions que el municipi
necessita i hem de ser, no diria jo triunfalistes, perquè avui en dia
depenem de moltes variables i de moltes realitats que l’Ajuntament
difícilment les pot controlar totes ni molt menys, si vostè llegeix algun dels
setmanaris comarcals, destacava tres o quatre municipis que estaven
creixent en quan a llicències d’obres de l’any passat i un dels quatre era
Sant Celoni, això normalment voldrà dir més obligacions en quan a serveis
però també voldrà dir més persones que venen a Sant Celoni perquè el
creuen un municipi atractiu, també vol dir més ingressos perquè tindrem
més habitants i això voldrà dir tota la cascada d’IBI, etc. que comportarà
com a municipi.
Intervé novament el Sr. Carles Mas dient: Breument en alguns punts que
s’han dit, disposat a parlar sobre qualsevol tema d’anys anteriors, de fet,
com a història és bo que inclús es fes un debat de la història democràtica i
que han fet cadascun dels Ajuntaments, podríem fer quan tinguem la tele,
aquests pressupostos no serà, però potser amb els altres pressupostos que
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ho podríem fer, quan tinguem la tele pública local, jo soc el primer d’oferirse a fer un debat sobre aquest tema d’història a Sant Celoni, llavors, el
pressupost és un tema de consens i ha d’ésser un tema de diàleg amb
totes les parts, totes les parts vol dir, els que estem en el consistori, equip
de govern i oposició, però també altra gent que hi ha en el municipi que
també pot voler participar, aquests pressupostos ho són tot menys
participatius, de fet, si és que quasi no hem parlat, els del consistori,
oposició i equip de govern, ni s’ha modificat el ROM com vam proposar
nosaltres de fer un debat per parlar de Sant Celoni, doncs diàleg, de
moment en aquests pressupostos no n’hi ha, la situació financera, l’any
2000 és molt diferent de la que hi ha ara, es clar que sí, l’any 2002
estàvem bé, això és el que diu l’auditoria, que anàvem per mal camí,
anàvem per mal camí, de 4 milions de deute a 8 milions de deute, sense
dir res més, de 4 milions a 8 milions de deute a final d’aquest any, de 8
milions d’ingressos l’any 2002 a poc més o gairebé 10 milions, de fet, la
proporció, cadascú a casa pot fer-la com vulgui, els terrenys, parlem-ne, jo
crec que s’hauria de fer un debat exclusivament sobre quines seran les
polítiques d’habitatge i dels terrenys i recordo que ja fa dos anys que s’ha
encarregat perquè a l’any 2002 que s’havia d’aprovar el compte anual del
2001 ja no hi havia inventari i ja estava encarregat a l’empresa que ara ja
l’ha entregat, que de fet el va entregar el mes de setembre de 2003,
provisionalment i nosaltres no l’hem vist, no l’hem portat a aprovació i a
més segurament ja estarà quasi desfasat perquè ja haurem venut unes
quantes parcel·les, a més això és il·legal, vull dir que en podem parlar de
tot això, i ha fet referència a que tot és millorable, i tant, i nosaltres hem
fet propostes concretes, perquè no introduïm en el pressupost indicadors
de com es gestiona? Quina és la por? Quina és la por de que hi hagi
indicadors de control de gestió? Això ho fan altres ajuntaments i us posaré
els exemples que faci falta, però només fer una pregunta i si voleu la
responem i sinó la parlem el proper ple. Sabem com funciona l’enllumenat
públic? O l’ornamentació de les vies públiques és l’adequat? El
clavegueram, la recollida d’escombraries, la netaja viària i l’abastament
d’aigua, sabem alguna cosa d’això? Això s’hauria d’incloure a les bases
d’execució amb uns indicadors concrets i aquí si que ens hi trobareu per
parlar-ne i introduir-lo i que tothom sàpiga si es millora la gestió o
s’empitjora. I per últim, el Sr. alcalde ha fet referència als alcaldes d’altres
poblacions del Baix Montseny, nosaltres també hi hem parlat i som
referència, son referència en tan i quan vulguem ser referència nosaltres,
el que et diuen és que som referència amb alguna cosa, amb altres gens,
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jo el que trobo d’aquests pressupostos és que ens falta ambició, les
inversions s’han de fer i s’han de fer amb solucions imaginatives, recordant
que hi ha un nou règim de concessions administratives que es pot aplicar i
que donen gran solució en aquest excessiu endeutament i que si no es fan
inversions Sant Celoni no serà capital de res, ni del Baix Montseny ni
serem capital de res, ens falten coses i la gent ens ho reclama, la gent de
Campins, de Gualba, de Santa Maria de Palautordera, ens reclama de Sant
Celoni estiri del carro i Sant Celoni, ara no està estirant del carro, nosaltres
ja ho dèiem en el nostre programa i si voleu en parlem en un altre ple. I
per acabar cedeixo la paraula a l’Emili Bosch que conclourà el nostre
posicionament.
Intervé doncs el Sr. Emili Bosch i diu: Jo només volia fer, per tancar el
tema, perquè m’he trobat amb una situació en que jo em semblava que no
estava en un ple, sinó en un míting electoral, el Sr. Castaño té la virtut de
fer un míting de qualsevol conversa, i jo li agraeixo perquè em refresca la
memòria, però també és demagògic, estem parlant del pressupost, no
estem parlant del 1990, sinó que estem parlant del 2003-2004-2005 i de
les necessitats actuals i de les circumstàncies actuals, per tant no són
referència, parlar del passat, no ens serveix, ens serveix parlar del futur, i
no n’he sentit enraonar, el que si és cert és que no podem aprovar aquest
pressupost perquè és restrictiu, pels motius que vostès han dit i per alguns
altres, però és restrictiu, tot celoní sap que es podrà anar a l’Ateneu a
ballar i a escoltar música i es podran anar a banyar a la piscina però
possiblement no podrem caminar pel carrer perquè les lloses es mouen
totes i les voreres estan molt deixades i això també ha d’entrar al
pressupost. M’ha parlat ara i jo tenia la sensació que acaben de prendre
possessió abans d’ahir, en el futur proper farem un pla financer, vostès
porten quinze anys i encara no tenen un pla financer, és sorprenent,
perquè en una empresa estaríem tots al carrer, perquè abans de fer
inversions de nou milions d’euros, el primer que es fa és un pla financer,
qualsevol persona que es plantegi fer les inversions que vostès han fet, té
un pla financer i acabem de descobrir, i jo assombrat, perquè és lo meu,
que hem fet unes inversions, que ara me n’adono que no hi ha un pla
financer, vostè acaba d’afirmar, la piscina municipal, sense cost, és una
piscina municipal, les escoles pagaran el mateix que en una privada? Això
és el que vol dir quan diu que la piscina no tindrà cost, qui la mantindrà?,
com es pagarà? Com es pagaran tots aquests serveis? sense cost?
m’ensenyarà aquest informe perquè deu ser miraculós. Bé, m’està parlant
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del Turó, de Can Sans, miri, això és demagògic, això és demagògic perquè
ho paguen els veïns i cal que diguem la veritat, en el pressupost es
contempla l’arranjament d’uns quants carrers però és el 10% de
col·laboració, fins i tot a l’entrada del poble, que és la carretera de Gualba,
es participa en un 50%, crec recordar a l’expedient, però jo penso que allò
és una via important i que per tant hi hauria de participar i s’haurien de
treure subvencions d’altres estaments, jo crec que aquí és on manca
l’acció, és treure diners, vostè ha fet referència a la Generalitat i ha dit
sempre que no anaven bé les coses perquè la Generalitat no era
responsable o que no feia inversions i les inversions s’han de plantejar,
s’han de demanar, s’han de buscar i s’hi ha d’insistir, inversions com és
l’escola de música i la piscina han d’estar subvencionades, un poble com
Sant Celoni si vol mantenir el seu ritme i el seu creixement no pot fer
aquestes inversions a la lleugera i entenem que no tenint un pla financer,
s’han fet per iniciativa pròpia, per inèrcia o bé per un tema electoralista
que no entraríem ara perquè no estem en eleccions. Aquest és el nostre
punt de vista i per tant votarem que no.
Seguidament intervé el Sr. Josep Alsina i diu: El Grup Municipal d’Esquerra
Republicana als passats exercicis sempre havia titllat d’electoralistes els
pressupostos, jo recordo a l’aprovació del pressupost inicial de 2002 que ja
parlàvem de l’Ateneu i ja parlàvem de la Piscina, per això dir que els
pressupostos de 2004 que són els que estem aprovant avui, al març,
després de tot el procés que ha patit aquest Ajuntament de canvi, jo ho he
batejat com una sacsejada radical a la manera de treballar d’aquest
Ajuntament, era una forma de treballar molt estancada i que amb l’entrada
de dos nous grups i del canvi de tarannà del grup socialista s’ha fet una
sacsejada molt important en aquest Ajuntament, tant a nivell funcionarial
com a nivell polític, per això tallar de continuïstes aquests pressupostos
quan dèiem que eren electoralistes nosaltres els altres anys, creiem que no
és així, són uns pressupostos realistes, són uns pressupostos que toquen
de peus a terra per primera vegada en uns quants anys al poble de Sant
Celoni, i amb aquests pressupostos realistes que aprovem ara el mes de
març després de tota la feina que nosaltres hem fet internament ens
veiem convençuts i estem convençuts que abans que acabi aquest 2004
podrem portar uns nous pressupostos per al 2005 abans que acabi aquest
2004, i aquest és un compromís de tot l’equip de govern i que ja n’hem
parlat que això serà així i tant com dèiem l’altre dia en una reunió amb les
entitats esportives pel tema de les subvencions, tothom haurà de
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presentar la proposta de subvencions per al 2005 abans de acabi el curs i
es podran fer les coses molt ben fetes. Nosaltres aquests pressupostos els
veiem realistes, que toquen de peus a terra, hi ha una capacitat inversora
que assenta tot el que hi ha hagut amb aquests últims anys i a partir
d’aquí podrem definir un nou escenari per a Sant Celoni, tenim Escola de
Música, tenim Escola Bressol, tenim Piscina, tenim l’Ateneu, hi ha moltes
coses que estan en marxa hi ha molts contactes amb moltes
Administracions, aquestes Administracions sigui Generalitat, en primer lloc,
després d’uns anys que gairebé ens tenien vedada la porta, actualment
ens estan escoltant, ens estan rebent, hi anem gairebé cada setmana, ve
gent de Generalitat i de Diputació cada setmana a l’Ajuntament de Sant
Celoni i això ens permetrà un canvi important i un canvi radical de Sant
Celoni a partir d’aquests anys, ara estem posant la màquina en marxa i
després això serà un roda que farà que Sant Celoni prosperi tal com tots
volem.
Seguidament intervé el Sr. Josep M. Pasqual i diu: Jo sempre que parla
Convergència penso, tenen la seva part de raó, el que passa, és que has
de canviar el xip un cop estàs en el govern i un cop estàs a l’oposició, quan
estàs a l’oposició sempre t’agafes les coses que grinyolen una mica i
demanes una immediatesa que quan estàs en el govern i vols canviar el
sistema conjuntament, que és el que estem fent ara, doncs saps que
requereix el seu temps, i amb la certesa que anem pel bon camí, el tema
dels indicadors mateix, és un tema que està previst, també heu dit que ara
és una aprovació inicial i que en proposareu alguns, ho trobo perfecte
evidentment si són interessants i convenients per Sant Celoni, segur que
els acollirem amb ganes, de fet però en aquest pressupost, realment és el
primer pressupost del tripartit, això és cert, fent una lectura així molt per
sobre, entenc que ens hem plantejat un seguit d’objectius com és el
control de la despesa, això està molt reflectit en els números, també una
contenció en la contractació de personal en recursos humans, és a dir el
capítol 1 que diem nosaltres, també hi ha un suport a les inversions ja
compromeses, provinents de l’anterior legislatura, és un suport obligat, i
reconeixem que aquest suport ens està una mica hipotecant de cara a
voler créixer molt en inversions noves, el que passa és que també
m’interessarà molt reconèixer aquest sistema que teniu vosaltres davant
d’aquest fet, quin és aquest sistema que ens permeti créixer tant en
inversions, m’interessarà molt, escoltar-ho, certament, però si que s’ha de
reconèixer i ho reconeixem tot l’equip de govern, és que totes aquestes
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inversions que certament ens estan hipotecant, donen i donaran uns
serveis molt interessants a la ciutadania, serveis que ja demanaven, la
piscina coberta, evidentment és un servei per a tota la ciutadania, la llar
d’infants és un servei que fa molts anys que demanaven i evidentment el
que hem de fer és seguir amb aquesta segona fase, l’escola de música,
podem discutir amb l’hora de prioritats, però sens dubte també convenia
per a Sant Celoni, l’escola Bressol, mira, canviar la Caserna de la Guardia
Civil per una Escola Bressol, n’estic encantat de la vida. La millora en el
servei de neteja també és evident que convenia per a Sant Celoni, és que
tot, el bus, evidentment si que potser convé més fer-lo més operatiu,
potser s’ha de parlar del circuit, dels preus, però és un servei que es dona
a Sant Celoni i la gent ho agraeix. Tot això hipoteca molt, aleshores hi ha
d’haver un control molt seriós, però d’aquests serveis ja em direu quin
podem tirar endarrera, penso que són serveis que s’han de donar a la
ciutadania, prioritats, àrees prioritàries, per una banda mantenim també
els serveis que es donen des de totes les àrees, això era un compromís
que teníem molt clar, no podem començar a retallar serveis, per l’altra, si
us hi fixeu hi ha dues àrees que entenc jo que prioritzem molt que són la
d’Entorn i la d’Espai Públic, són dues àrees que s’anirà veient al llarg
d’aquest anys que garanteixen un bon servei al ciutadà, és més, inclús
podem inclou-re dins d’aquest camp el de l’atenció al ciutadà, l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà també és un camp que s’està analitzant i s’està mirant
com millorem aquest servei, entenc que tot el que és servei al ciutadà és
en el que aquest any es notarà molt una millora. També podem parlar que
els equipament municipals també estem buscant una racionalització de
serveis i de costos, cosa que entenc que potser fins ara es donava amb
molta alegria però donada la situació actual s’ha de racionalitzar tot això.
Les ponències, són una altra història que donarà molt de planejament de
futur per a Sant Celoni, no anirem tan sols a cobrir les necessitats de la
gent sinó que estem buscant ja conèixer, no les demandes sinó les
necessitats de la gent de Sant Celoni, a través de les ponències, i això no
es pot fer d’avui per demà, requereix el seu temps, entenc que exigiu una
immediatesa, però requereix el seu temps. La participació ciutadana que
és una de les ponències cabdals i que ho lligarà tot, ha de donar resposta a
moltes coses, des de quin paper ha de jugar l’oposició amb totes les
ponències, quin procés de participació engegarem per Sant Celoni, això
s’està treballant però requereix el seu temps, sens dubte, la remodelació
del segon pis de l’Ajuntament, que potser en quinze dies ja podrem
instal·lar-nos-hi, us recordo que per primera vegada, l’oposició tindrà un
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despatx amb la resta de grups polítics, per primera vegada, jo, tot el
temps que he estat a l’oposició, no havia pogut gaudir d’aquest servei i ara
s’està fent, evidentment si allà ens interrelacionem tots plegats potser ens
serà molt més fàcil aquesta comunicació i plantejar un servei més conjunt
per a Sant Celoni, vull dir amb tot això que mica en mica la cosa anirà
endavant, si tenim un mes ara després d’aquesta aprovació inicial i
vosaltres teniu unes propostes, evidentment intentarem consensuar-les si
és pel be de Sant Celoni, però estic convençut que els tres partits que
formen l’equip de govern ens hem plantejat una millora substancial per
Sant Celoni i aquest serà el primer any que en quedarà constància.
Gràcies.
El Sr. Emili Bosch fa una clarificació i diu: Estem d’acord, però l’únic que
nosaltres diem és l’ordre de prioritats i ho està reconeixent l’auditoria i
suposo que ara com que és donar compte no en parlarem, establir ordre
de prioritats potser és necessari alentir alguna de les inversions per
prioritzar-ne unes altres i després parlarem del POEC, però això també és
una gran inversió, que no es té en compte, vull dir que no tenim la vareta
màgica per treure diners de sota terra, el que estem dient és que no és el
pressupost adequat vist l’informe inclús de l’auditoria, estem dient això,
estem dient que potser que tinguem dues instal·lacions meravelloses i
alguna més que ja existeix i que ja funciona però que totes les altres coses
se’ns estigui malmetent i que per tant la seva reposició sigui inviable o
impossible o molt cara després, és això el que estem dient i ho admetem
des del punt de vista que ha dit el Sr. Castaño o el que diu Iniciativa i el
que diu Esquerra i no per aquest ordre, sinó senzillament el que jo he
intervingut és que el que no es pot dir és que temps passats foren pitjors i
que ara estem molt bé. Això no ens serveix de res, el que hem de veure és
on vol anar Sant Celoni, quin és el seu motiu, quina és la seva capitalitat i
mirar el 2010 com estarem, perquè és important i els canvis són molt
ràpids, això és el que diem nosaltres del pressupost, no estem discutint
partides, en cap moment hem entrat en partides concretes, sinó amb visió,
visió i futur.
Intervé el Sr. Josep Capote i diu: Abans de res fer una puntualització, avui
m’he enterat que els companys i companyes d’Inacsa ténen un expedient
de regulació i des d’aquí com a sindicalista i treballador el meu
recolzament i la meva solidaritat amb ells. Dit això, sobre el que deia en
Mas, jo penso que la història està perquè no es repeteixi, i la història,
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cadascú ha d’assumir la seva responsabilitat i ha d’ésser conseqüent amb
el que diu, perquè sinó, perquè hi és aquesta història, i la història es diu
que jo com a veí i com era i en Miquel i algun més que hi havia aquí, vam
haver de manifestar a la plaça del poble, demanant com a veïns als
governs de CIU i del PP un element tan bàsic com era l’aigua, ja que l’has
mencionat i has mencionat que vols parlar quan hi hagi tele, parlem ara
per la ràdio que és molt més fàcil, l’any 84 els veïns de Sant Celoni es
manifestaven a la plaça amb un crit, que dèiem “volem aigua”, no dèiem
res més un element tant bàsic, els ajuntaments de CIU i del PP tenien a la
població privada d’ell, si és que hem de parlar de tot, parlem, però quan
parlem de l’aigua i quan parlem d’altres inversions, no oblidem com
estaven les Illes Belles, un barri obrer un barri marginat, i el tenien
marginat els governs de CIU i del PP i això és la història i sé que sap greu i
que no caldria recordar-la però si no cal recordar-la no fem menció a fer
un debat dels anys 70 i dels anys 80, perquè potser salvant errades
trobaríem sorpreses d’on estaven uns i on estaven altres i com que
aquesta història està escrita potser que quan vulguem parlar no cal parlar
amb la tele sinó que en podem parlar aquí perquè està feta amb moltes
pàgines clares i fosques.
El Sr. Alcalde conclou dient: En relació a la història, potser algun dia ja
parlarem d’aquests temes tan vitals per un municipi demanant però si hi
ha alguna altra intervenció, si cas que sigui breu perquè tal com s’ha dit al
començament hi ha 17 punts.
Intervé el Sr. Jordi Cuminal dient que han dit que troben excessiu el
número de punts però que en cap cas han dit que tinguessin pressa, per
tant parlarem d’aquest tema i diu: Sr. alcalde és un recurs que vostè
utilitza sovint, i ja fa temps que tenia ganes de dir-li perquè evidentment
per motius d’edat tothom té dret de parlar del que vulgui, a veure, dels 25,
26, 27 anys d’història dels Ajuntaments democràtics al nostre país, vostè
ja en porta més de 14, per tant el fet d’anar-se remuntant cada vegada
més endarrera se li comença a acabar, perquè el percentatge de la seva
gestió doncs és superior als governs anteriors i per tant aquest és el
tracte, és a dir si la gent l’ha anat votant és perquè les coses avancin i no
ens hem de començar a instal·lar en anys passat perquè les condicions
polítiques generals del país doncs també han canviat i la manera de
gestionar els ens municipals també han canviat i s’han creat corporacions
que donen suport, que també han canviat i tot això està fet perquè les
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coses vagin endavant, per tant el fet de dir que anem millor que fa vint
anys endarrera, doncs com deien a la “mili”, el valor, “se le supone”
perquè per alguna cosa hi som. Respecte a la intervenció d’en Pasqual,
tots tenim la nostra part de raó, no se si agrair-ho o no agrair-ho perquè
tothom se l’agafa i per tant tampoc és un gran mèrit, el que si que
m’agradaria reconèixer és que en tot cas amb les nostres intervencions, el
que si que hi trobeu és una part de responsabilitat i amb això què vull dir,
doncs vull dir que em sap greu que a més a més amb el tema del tripartit,
és un recurs recurrent que quan es governa s’ha de canviar el discurs de
quan es fa oposició, nosaltres des del punt de vista que volem que trobem
una certa responsabilitat amb el que diem és perquè estem convençuts
que si governéssim no hauríem de canviar massa coses de les que estem
dient actualment i el fet de manifestar-se o no manifestar-se amb els
temes de responsabilitat trobem que hi ha gent que encara que segueixi
governant es segueix manifestant com és el cas de Bracons, per posar un
exemple a nivell de país, per tant anem amb temes de responsabilitat i no
entrem ni amb història ni a veure qui es manifesta ni en qui no, sinó en qui
dialoga i qui fa les coses perquè vagin endavant.
Intervé el Sr. alcalde dient: Vull fer un aclariment: recordo que a
l’esborrany de pressupostos s’ha parlat de cinc dies hàbils, per a mi tots
els dies són hàbils, si no recordo malament el pressupost es va passar a
CIU el divendres dia 12, hi ha hagut dos caps de setmana, que vol dir força
més de 5 dies hàbils. Dient el Sr. Mas però que tot l’expedient que és el
que es porta al ple no era ni de bon tros tot l’esborrany i que el que s’ha
d’aprovar és tot l’expedient que era molt substancialment molt superior,
no vol dir 2 pàgines, en vol dir centenars i si voleu les comptem, dient el
Sr. alcalde que no cal, ja que tot i no tenir pressa podem anar parlant
d’altres temes aclarint que des del dia 12 fins el 24 hi van 12 dies i els
regidors sempre estan en disposició de fer els aclariments a l’esborrany
que hi havia de pressupost de les corresponents àrees. Diu també el Sr.
alcalde: El Sr. Emili Bosch m’ha dit demagògic, jo ho volia dir del Sr. Mas
però m’ha semblat que aquesta paraula a vegades es pot mal interpretar,
però em sembla que amb el – i el carinyo - es veu que això és una paraula
corrent això del carinyo doncs surt, però quan es barregen temes com
l’endeutament i es veu que no estem al màxim ni molt menys, amb altres
coses que l’auditoria diu, com que la situació a 31 de desembre és
satisfactòria. Pel que fa a l’auditoria també seria bo fer una altra lectura ja
que deia que el tancament de l’exercici 2003 seria negatiu i el tancament
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d’aquí a un moment el comentarem i no s’ha tancat amb negatiu, o sigui
que l’auditoria fa una trasllació d’unes dades, d’uns números que a
vegades no es corresponen exactament a la realitat perquè està fent un
escenari d’un exercici que encara no està tancat i aleshores l’auditoria diu
que tancarem en negatiu i l’Ajuntament de Sant Celoni el 2003 no tanca
amb negatiu i no hi ha tancat mai. Altres Ajuntaments sí que hi tanquen i
després han de fer un pla de sanejament. Qualsevol Ajuntament per fer
algun tipus d’actuació cal que tingui unes eines normatives o unes eines
d’estudis, aquest Ajuntament tenim unes eines i segur que després
n’encarregarem d’altres en aquest nou equip de govern. Per exemple,
s’està acabant el pla d’eliminació de barreres arquitectòniques que farà
possible endreçar el poble amb uns terminis, que això ho han fet altres
ajuntaments i tenint aquest pla podrem disposar de subvencions que
vinguin via ministeri, això és un pla que ha fet l’Ajuntament de Sant Celoni
conjuntament amb el Ministeri de Benestar Social de Madrid i la ONCE.
Altres temes són per exemple el Pla de Mobilitat que també s’aprovarà i és
una eina que tindrem a la nostra disposició d’aquí a pocs dies que també
ens farà endreçar o tenir una perspectiva molt més global del nostre
municipi en temes de mobilitat. I d’aquí a uns moments parlarem d’una
eina que creiem que serà molt important i això serà un revulsiu pel
municipi en quan a més serveis i pel que fa a més ocupació i per tal
d’endreçar zones de Sant Celoni que és el POEC que ja en parlarem d’aquí
a uns moments. És a dir que tot això són eines que tenim a disposició a
l’Ajuntament per poder anar amb el tret molt més encertat i que això no
ve d’avui ni de demà, el POEC mateix, tal com sabem es va encarregar ja
l’any 2002. I per acabar, tal com s’ha comentat per part dels portaveus,
aquest és el nostre pressupost, el pressupost de l’equip de govern i per
tant passarem a la seva votació.
Després d’aquestes intervencions i,
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació del pressupost de la Corporació
per a l’any 2004 i les seves bases d'execució.
Atès que el mateix s'ha elaborat conforme les directrius establertes a la
Llei 39/88, de 28 de desembre, i demés legislació aplicable.
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A proposta de la Comissió Informativa de Serveis Comunitaris, per 11 vots
a favor de la senyora Donado i dels senyors Castaño, Arenas, Capote,
Vega, Casado, Garcia, Bueno, Alsina, Segarra i Pasqual, i amb 6 vots en
contra de la senyora Lechuga i dels senyors Bosch, Mas, Negre, Deulofeu i
Cuminal, el Ple municipal ACORDA:
1) Aprovar inicialment el projecte del pressupost general per a l'exercici de
2004, les seves bases d'execució i la plantilla orgànica i quadre de llocs de
treball d'aquesta Corporació, que amb la seva aprovació resten elevats a
pressupost, conforme han estat redactats i que resumits donen el següent
resultat:
ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST
(ART. 147, 1, C) LLEI 39/88)
AJUNTAMENT DE SANT CELONI
------------------------PRESSUPOST ECONÒMIC DE DESPESES
RESUM PER CAPITOLS
I Despeses de personal
4.709.851,29
II Despeses en béns corrents i serveis 4.429.185,32
III Despeses financeres
375.918,60
IV Transferències corrents
468.170,73
VI Inversions reals
3.598.682,01
IX Passius financers
769.788,34
------------TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU 14.354.916,29 euros
========================================
AJUNTAMENT DE SANT CELONI
------------------------PRESSUPOST ECONÒMIC D'INGRESSOS
RESUM PER CAPITOLS
I Impostos directes
II Impostos indirectes

5.276.794,78
825.000,00
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III Taxes i altres ingressos
IV Transferències corrents
V Ingressos patrimonials
VI Alienació d’inversions reals
VII Transferències de capital
IX Passius financers

3.372.189,00
2.111.507,00
180.600,00
1.182.032,62
644.680,00
762.112,89

------------TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU 14.354.916,29 euros
========================================
PLANTILLA ORGÀNICA I QUADRE DE LLOCS DE TREBALL
DE L'AJUNTAMENT ANY 2004
PLACES OCUPADES PER FUNCIONARIS DE CARRERA
a) FUNCIONARIS DE CARRERA AMB HABILITACIÓ NACIONAL
Cos nacional
1. Secretari
2. Interventor

A 28 José Luis González Leal
A 28 vacant

b) FUNCIONARIS DE CARRERA SENSE HABILITACIÓ NACIONAL
Escala d’administració general
Sub-escala B) Administratius
3. Administratiu
4. Administratiu
5. Administratiu
6. Administratiu
7. Administratiu
8. Administratiu
9. Administratiu
10. Administratiu

C 16 Neus Lechón
C 16 Maria Àngels Garcia
C 16 Roser Renau
C 16 Josepa Caballé
C 16 Mercè Mesa
C 16 Rosa Maria Roma
C 16 Anna Puig
C 16 Mercè Riera

Sub-escala C) Auxiliars
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11. Auxiliar adm.
12. Auxiliar adm.
13. Auxiliar adm.
14. Auxiliar adm.
15. Auxiliar adm.
16.Auxiliar adm.
17.Auxiliar Adm.
18.Auxiliar Adm.

D
D
D
D
D
D
D
D

12
12
12
12
12
12
12
12

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

Escala d’Administració especial
Sub-escala A) Tècnics
a) Tècnics superiors
19.
20.
21.
22.

Advocat S. Tècnics
Economista
Tècnic RRHH
Arquitecte

A
A
A
A

26
26
26
26

Pilar Puig
Joan Muntal
Isaac Morist
F. Aizpun

B
B
B
B

20
20
20
20

Carme Puchol
Roser Puig
Dolors Horta
Eva Ribot

b) Tècnics mitjans
23.
24.
25.
26.

Tècnic grau mitjà
Tècnic grau mitjà
Assistenta social
Assistenta social

Sub-escala B) Serveis especials
Classe a) Policia local
27.Sots Inspector
28. Sergent
29. Sergent
30. Caporal
31. Caporal
32. Caporal
33. Caporal
34. Caporal

C 20 Francesc Xavier Fernández
C 18 Manuel Morales
C 18 Sergi Boronat
D 16 Primitivo Giménez
D 16 Santiago Fradera
D 16 Josep Francesc Guasch
D 16 Jordi Capote
D 16 José Luis Roca
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Caporal
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia

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

16
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Vacant
Cristobal Fernández
Sebastià Marmolejo
José Cárdenas
Antonio Forés
Narcís Acedo
Jordi López
Francisco Pérez
Marcel Fradera
Leticia Hernández
Ricardo Castro
Cristóbal Navarro
Rafael Coto
Xavier Bornes
Angel Garcia
José M. Grimas
Pablo Mañas
Abel Morón

Classe b) Personal d’oficis
53. Paleta

D 12 Francisco Ramírez

TOTAL: 53 llocs de treball reservats a funcionaris de carrera
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIX
1. Joan Pujals
2. Joan Urrútia
3. Andreu Gómez
4. Alejandro Delgado
5. Sandra March
6. Albert Ardèvol
7. Vicenç Argemí
8. Joan Homs
9. Joan Muntaner
10. Antoni Tortosa
11. Argimiro Ferrero
12. Fulgencio Peña

B 20 Tècnic grau mitjà
D 12 Oficial 1ª electricista
D 12 Auxiliar administratiu
E 10 Vigilant zona blava
D 12 Auxiliar administratiu
E 10 Agutzil
E 10 Peó jardiner
E 10 Peó obres
E 10 Peó ajudant lampista
E 10 Peó esports
E 10 Peó esports
E 10 Peó esports
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13. José Luís Parada
14. José Luís García
15. Rafael Coto
16. Esther Vives
17. Rosa Martínez
18. Conxita Molist
19. Carmen Perea
20. M.Antònia Vilarrodona
21. Francisca Garcia
22. Ana Maria Navarrete
23. Pablo Jiménez
24. Vacant
25. Quim Colominas
26. Esther Prat
27. Josep M. Abril
28. Marta Miralles
29. Lluís Garcia
30 Vacant
31.Vacant
32.Vacant
33.Vacant
34 .Manuel Prado
35. Antònia Montal
36. Josep Mª Oliveras
37. Antonio Márquez
38. Vacant
39. Vacant
40. Vacant

E 10 Peó esports
E 10 Peó esports
D 12 Oficial 1ª paleta
C 16 Responsable Punt Informació
E 12 Treballadora familiar
E 12 Treballadora familiar
E 12 Treballadora familiar
B 20 Mestre Escola d’adults
B 20 Mestre Escola d’adults
B 20 Mestre Escola d’adults
D 12 Oficial 2ª escoles
B 20 Educador social
A 26 Tècnic superior
B 20 Tècnic mig
B 20 Tècnic mig
B 20 Tècnic mig
B 20 Tècnic mig
C 16 Auxiliar Biblioteca
C 16 Auxiliar Biblioteca
C 16 Auxiliar Biblioteca
C 16 Tècnic auxiliar informàtica
E 10 Peó Cultura
D 12 Auxiliar administratiu
D 12 Oficial Jardiner
E 10 Peó Medi ambient
B 20 Tècnic mig
D 12 Oficial Paleta.
E 10 Peó

TOTAL: 40 llocs de treball reservats a personal laboral
2n.- Que el pressupost inicialment aprovat i la plantilla orgànica s'exposin
al públic durant quinze dies, termini durant el qual qualsevol habitant del
terme o persona interessada podrà presentar contra aquest i davant el Ple
les reclamacions i suggeriments que estimi convenients. En el supòsit que
no sigui presentada cap reclamació, l'acord d'aprovació inicial serà elevat a
definitiu sense necessitat d'adopció d'un nou acord.
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3.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE
L’EXERCICI DE 2003.
Intervé el Sr. Francesc Garcia i diu: Contradint una mica l’auditoria, en el
tancament del pressupost ha quedat un sobrant de 601.666,45 Euros, una
part seran destinades a pagar factures pendents de l’any 2003 i l’altra part
aniran a inversions. Com podeu veure, els serveis econòmics de la casa
van tenir en compte, abans que l’auditoria, el resultat i van corregir el
possible desviament que podia haver-hi.
Després d’aquesta intervenció i,
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació de la liquidació dels pressupostos
de l'ajuntament de Sant Celoni corresponent a l'exercici de 2003.
Atès que l’Alcaldia, per resolució de data 27 de febrer, va aprovar la
liquidació del pressupost de l'ajuntament.
Atès que l'aprovació de la liquidació del pressupost correspon al President
i, conforme estableixen els articles 172.3 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, i 90 del Reial Decret 500/1990, de la liquidació aprovada se
n’ha de donar compte al Ple en la primera sessió que celebri.
A proposta de la Comissió Informativa de Serveis Comunitaris es dóna
compte al Ple de l’informe de l’aprovació de la liquidació del pressupost de
l'ajuntament de Sant Celoni
corresponent a l'exercici de 2003 i la
Corporació se’n dóna per assabentada.
4.- DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE EL DIAGNÒSTIC DE LA
SITUACIÓ ECONÒMICO-FINANCERA DE L’AJUNTAMENT DE SANT
CELONI LLIURAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
Intervé novament el Sr. alcalde dient: Si us sembla només llegiríem la part
que diu: Les actuacions recomanades serien durant l’exercici de 2004 i
successius l’Ajuntament ha d’aprovar i executar pressupostos municipals
que aconsegueixin uns objectius d’equilibri econòmic financer,
concretament els següents:
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-

Generació d’estalvi net positiu.
Alentiment significatiu dels processos inversors.

Bé, les necessitats de la Corporació per poder assolir aquest escenari es
fonamenten en aconseguir una millora d’estalvi net de l’ordre de 1.548
milers d’euros anuals, per aconseguir aquest objectiu només existeixen en
general les següents possibilitats:
-

Increment d’ingressos corrents recurrents
Disminució de despeses corrents recurrents
Refinançament de deutes
Combinació de mesures.

Aquestes són les indicacions que ens diu l’auditoria i que en farem cas com
és normal.
Després d’aquesta intervenció i,
Vist l'informe sobre el diagnòstic de la situació econòmic - financera de
l’Ajuntament de Sant Celoni, entregat per la Diputació de Barcelona.
Atès que el referit informe ha estat elaborat a petició de l’Ajuntament de
Sant Celoni.
A proposta de la Comissió Informativa de Servies Comunitaris es dóna
compte al Ple de l'informe sobre el diagnòstic de la situació econòmic financera de l’Ajuntament de Sant Celoni i la corporació se’n dóna per
assabentada.
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT 1/2004 DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PEL 2004.
Intervé el Sr. Francesc Garcia i diu: Explicarem una mica que és una
modificació per tal que tothom ho tingui clar després de tot el que s’ha
parlat aquí. En els ajuntaments o administracions quan hi ha una partida
assignada a un lloc, no es pot agafar i canviar-la sense més ni més. És a
dir s’ha de fer una modificació de crèdit dient que els diners que estan
destinats a una partida es passen a una altra i per això s’ha de fer aquesta
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modificació. Aleshores ens trobem que l’any 2003 hi va haver uns sobrants
d’inversions que no es van arribar a gastar del tot, també hi ha una
reagrupació d’ingressos que són contribucions, com de la carretera Vella,
E. Domènech i altres que tot això fa que hi hagi un romanent que s’ha de
canviar de destí. És a dir que si abans estava previst per exemple per a
l’edifici Consolat del Mar o sobrant d’enjardinament doncs ara ho
passaríem a inversions per exemple a la carretera de Gualba i per això es
porta la modificació de crèdit per canviar partides d’un cantó a l’altre.
Intervé el Sr. Carles Mas dient: Breument per explicar el sentit del nostre
vot, totalment d’acord amb que s’ha de fer això, es tracta d’un tema
tècnic, no cal parlar-ne, a més ho ha explicat molt bé i a més jo crec que
és la manera que s’han d’explicar les coses, que quan parlem de
modificacions de crèdit que la gent diu “que carai és això” doncs és bo que
anem introduint una manera d’explicar les coses per tal que la gent vagi
introduint-se al que és la política, el fet que és la gestió de l’Ajuntament,
l’altra banda ja és habitual fer modificacions de crèdit al mateix temps que
s’aprova el pressupost, ja es va fer l’any 2000, m’imagino que potser altres
vegades també s’ha fet, també ja ha explicat el perquè es canvia la
destinació i en definitiva també és perquè els pressupostos doncs es fan un
cop ja s’ha avançat tres mesos en aquest any, portem tres mesos, s’ha de
modificar el destí hi estem d’acord, però aquesta no és la manera correcta
de funcionar i no s’hauria de fer una modificació de crèdit en aquest sentit
just quan s’aprova el pressupost. Per aquestes dues coses, una perquè
estem d’acord i s’ha d’aplicar i són diners que són necessaris per dur a
terme moltes coses, estem a favor, no estem a favor de les maneres que
s’ha fet ni que sigui un tema tècnic perquè es pot evitar de fer i es pot fer
d’una manera diferent, esperem que aprovant els pressupostos a temps,
també aquestes modificacions es redueixin. Ens abstindrem, la nostra
posició de votació és l’abstenció.
Intervé el Sr. alcalde dient: Només per fer un aclariment, si el pressupost
s’aprova el desembre, és normal que en el mes que estem es faci la
liquidació del pressupost anterior i una modificació de crèdit, això seria
normal, encara que el pressupost s’aprovi a final d’any.
Intervé novament el Sr. Carles Mas i diu: Per aclariment, per això mateix,
tècnicament és perfecte, però com que ja és la crítica que hem fet
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anteriorment de que no volem uns pressupostos el mes de març, doncs ni
que tècnicament és correcte, no creiem que haguem de funcionar
d’aquesta manera per això ens abstenim.
Després d’aquestes intervencions i,
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació d'una modificació de crèdit dins el
pressupost prorrogat per a 2004 per un import de 832.402,40 euros, amb
càrrec al romanent líquid de tresoreria afectat procedent de la liquidació
del pressupost de 2004, així com amb recursos procedents de baixa de
crèdit d’algunes partides també finançades amb romanent de tresoreria
afectat procedent de la liquidació del pressupost de 2003.
Vistos els informes que obren a l'expedient.
Atès que l’Alcaldia mitjançant per resolució de data 27 de febrer va
aprovar la liquidació del pressupost de l'ajuntament de l’any 2003.
Atès que la despesa proposada està prevista al Pla d'Inversions que
s’adjunta al pressupost de l’ajuntament per a l’any 2004, amb finançament
mitjançant el romanent líquid de tresoreria.
A proposta de la Comissió Informativa de Serveis Comunitaris, per 11 vots
a favor de la senyora Donado i dels senyors Castaño, Arenas, Capote,
Vega, Casado, Garcia, Bueno, Alsina, Segarra i Pasqual, i amb 6
abstencions de la senyora Lechuga i dels senyors Bosch, Mas, Negre,
Deulofeu i Cuminal, el Ple municipal ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit
mitjançant concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit número
1/2004, el qual expedient es financia amb el romanent de tresoreria
afectat procedent de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Sant
Celoni de l’any 2003, així com amb recursos procedents de baixa de crèdit
d’algunes partides també finançades amb romanent de tresoreria afectat
procedent de la liquidació del pressupost de 2003, al següent tenor :
SUPLEMENT DE CRÈDIT
05,511,601,52

Enllumenat carrers

07,423,622,80

Escola la Tordera

2.437,70
19.200,00
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07,424,622,81

Escola Bressol

3.625,00

07,422,632,25

CEIP Pallarola

12.000,00

07,452,622,16

Complexe Esportiu municipal

25.000,00

01,121,625

Mobiliari Ajuntament

05,511,601,59

Plaça de la Vila

3.000,00
112.752,68

09,516,601,95

Urb. Sector les Torres

07,451,622,64

Escola de Música

210.032,64

23.437,00

02,511,622,50

Gual a la Tordera

14.500,00

06,111,640,01

Agenda 21

12.000,00

07,452,622,20

Adquisició mòdul

07,452,622,21

Megafonia Esports

12.000,00

6.000,00

07,452,623

Maquinària i utillatge

12.000,00

07,452,625

Mobiliari i estris

5.000,00

07,452,629

Material Esportiu

3.000,00

05,433,625

Mobiliari urbà

05,433,629

Cementiri municipal

08,222,611,02

Senyalització via pública

08,222,623

Maquinària i utillatge

09,432,623

Adquisició GIS

24.000,00

01,121,623

Armari ignífug

3.000,00

12.000,00
6.000,00
37.245,00
3.958,00

TOTAL

562.188,02

CREDIT EXTRAORDINARI
05,511,601,93

Urbanitzacio carrers Germana
Reyes i Consell de Cent

09,516,601,82

1.248,00

Sector Can Giralt: Pla Parcial,
Reparcel.lació i urbanització

5.000,00

09,516,601,87

UASU Can Sans

1.875,00

02,422,632,26

CEIP Montnegre

12.000,00

07,453,632,52

Enllumenat façana i torre
Església

10.000,00

06,462,622,51

Local veins les Borrelles

23.000,00

07,457,632,29

Pintura biblioteca

15.000,00

05,433,624

Camió Grua

38.000,00

06,111,626

Adquisició ordinadors

6.450,00

05,433,626

Adquisició ordinadors

3.600,00

09,432,626

Adquisició ordinadors

14.600,00

01,111,629

Xarxa Local (Safareig)

9.000,00

09,432,626

Llicència Presto

1.322,00

06,463,626

Comunicació

6.000,00
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06,111,623

PDA Tinents Alcalde

06,463,64002

Conveni Localred

22.500,00

1.200,00

06,463,629

Xarxa connexió edificis

72.000,00

05,511,601,64

Carretera de Gualba

27.419,38

TOTAL

270.214,38

L’import anterior resta finançat de la següent forma:
Partida 870.00 Romanent de tresoreria per finançar crèdits extraordinaris:
259.790,64 euros.
Partida 870.01 Romanent de tresoreria per finançar suplements de crèdit:
562.188,02 euros
Baixa de les següents partides de despeses:
09,432,622,25

Edifici Consolat del Mar

2.927,92

05,511,611,05

Inversió reposició carrers

7.495,82

TOTAL

10.423,74

Segon.- Exposar al públic l'expedient de la seva raó durant quinze dies
hàbils a partir del següent al de la publicació de l'oportú anunci en el
Butlletí Oficial de la Província, conforme determinen als articles 158.2 i 150
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre. En cas que durant el referit
període no es presenti cap reclamació l'acord inicial es considerarà
definitivament aprovat.
6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACCEPTACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ
DE 840.761,92 € CONCEDIDA PEL CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT
PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L’OBRA “PISCINA COBERTA”, AIXÍ
COM L’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSELL CATALÀ DE
L’ESPORT REGULADOR DE LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ I LA
FORMALITZACIÓ D’UN PRÉSTEC DE 732.543,20 € AMB L’INSTITUT
CATALÀ
DE
FINANCES
DESTINAT
A
L’OBRA
A
DALT
REFERENCIADA.
Intervé el Sr. Jordi Cuminal dient: A tall informatiu i per les intervencions
que hi ha hagut abans, perquè ja en vam parlar a més a més d’aquesta
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subvenció i tot plegat, només dir que era el Govern de Convergència i
Unió, aquell que fa poc heu dit que ens tenia la porta tan tancada. Es clar
que votarem a favor.
Intervé el Sr. alcalde dient: Només aclarir que aquesta subvenció es rebrà
durant els anys 2004 i 2005 i que aquesta subvenció es pagarà a l’Institut
Català de Finances en el període 2004 – 2009 que el pagarà el nou govern
de la Generalitat, només per aclarir-ho, que no és que sortís d’un
pressupost anterior, sinó que ara es demana un crèdit i es pagarà.
Intervé el Sr. Francesc Deulofeu dient: Només un comentari, jo crec que
els diners no surten de la Generalitat, surten de la butxaca de tots plegats.
Contestant el Sr. alcalde que això sempre, però com que se n’ha fet
referència, en definitiva el bo és aconseguir recursos de les diferents
administracions i que són via impostos d’una manera o d’una altra que
recullen i en aquest cas és bo que reverteixin en el territori. Per tant,
s’entén que s’accepta aquesta subvenció per unanimitat?
Després d’aquestes intervencions i,
Atès que el dia 17 d’abril de 2002, es va publicar en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 3617 la Resolució CTL/861/2002, de 10
d’abril, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de
subvencions per a la construcció i condicionament d’equipaments
esportius. Juntament amb la que es publicaren les bases reguladores.
Atès que amb data 17 de juny de 2002 es presentaren al registre general
de la Secretaria General de l’Esport, Direcció General de l’Esport, sol·licitud
de subvenció per a, d’entre altres, la següent actuació:
Construcció de piscina coberta i tres sales esportives.
Amb data 19 de desembre de 2002 es va registrar d’entrada en aquest
Ajuntament la resolució del President del Consell Català de l’Esport de data
16
de
desembre
de
2002,
notificant
que
l’actuació:
Construcció de piscina coberta i tres sales esportives, per a la qual havia
estat sol·licitada subvenció, es troba inclosa dins l’annex 1 b) de la
Resolució: Relació de peticions no incloses a la relació provisional de
projectes a subvencionar. D’acord amb aquesta qualificació no es preveia
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que l’actuació proposada per l’Ajuntament de Sant Celoni estigués
subvencionada amb cap quantitat.
Atès que malgrat l’anterior per resolució del President del Consell Català de
l’Esport de data 5 de novembre de 2003, s’incorporà la sol·licitud de
subvenció a la relació provisional de peticions de projectes a subvencionar
per un import total de 732.543,20.- €.
Atès per acord del Ple de la corporació, que ratificà un anterior de la
Comissió de Govern municipal, s’acceptà la subvenció de 732.543,20 €
concedida pel Consell Català de l’Esport per l’obra de Piscina Coberta
distribuïda en dues anualitats i l’any 2004 370.000,00 € i l’any 2005
362.543,20 €, així com s’acceptà el sistema de finançament proposat,
mitjançant l’Institut Català de Finances.
Atès que amb data 10 de març de 2004 ha tingut entrada al registre
general la notificació de la Resolució del President del Consell Català de
l’Esport de data 16 de febrer de 2004 per la que es concedeix a
l’Ajuntament de Sant Celoni una subvenció de 840.761,92.- € amb import
del principal de 732.543,20.-€.
Atès que de conformitat amb allò que disposa la Resolució de 15 de
novembre de 2000 és necessari procedir a acceptar la subvenció, aprovar
el conveni amb el Consell Català de l’Esport i aprovar la formalització d’un
préstec de 732.543.- €.
A proposta de la Comissió Informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat S’ACORDA:
PRIMER - Acceptar la subvenció de 840.761,92.- €, que ens concedeix el
Consell Català de l’Esport per a l’obra “Piscina coberta”
SEGON - Aprovar el conveni amb el Consell Català de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya per la concessió d’una subvenció per a l’obra
“piscina coberta”.
TERCER - Formalitzar un préstec de 732.543,20.- €, amb l’institut Català
de Finances destinat a l’obra a dalt referenciada.
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QUART - Comunicar aquest acord al Consell Català de l’Esport dins el
termini de 10 dies per al seu coneixement i als efectes escaients.
CINQUÈ - Facultar el Sr. Alcalde, Joan Castaño i Augé, o persona en qui
delegui als efectes de què pugui signar quanta documentació sigui
procedent als efectes de l’efectivitat dels acords presos.
7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI
SIGNAT AMB LA DIRECCIÓ
GENERAL
DE TRANSPORTS,
L’AUTORITAT METROPOLITANA DEL TRANSPORT, LA MERCANTIL
“ASISTENCIA Y SERVICIOS SL” I LA MERCANTIL “LA HISPANO
HILARIENSE SA”, DE TAL MANERA QUE RESTA SUBROGADA LA
MERCANTIL “CINGLES BUS SA” EN LA POSICIÓ DE “ASISTENCIA Y
SEVICIOS SL”.
Intervé el Sr. alcalde dient: Es tracta d’un tema del bus urbà i el bus de La
Hispano que passa per la Batllòria per tal de tenir un millor servei i perquè
s’interferia un servei ja concedit de la línia Hispano Hilariense, es va fer un
conveni a cinc bandes que són la Direcció General de Transports de la
Generalitat, l’ATM, les dues companyies i l’Ajuntament, i es va fer un
conveni en el què hi ha drets i deures, hi ha temes de corresponsabilitat i
aleshores una d’aquestes empreses canvia la denominació i això ja s’ha
aprovat per una resolució del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques del 13 de febrer, per tant només és un canvi de nom.
Després d’aquesta intervenció i,
Als efectes de procedir a la implantació definitiva del servei de transport
urbà col·lectiu de viatgers per superfície, es va signar amb data 10 de
setembre de 2003, a proposta de la Direcció General de Transports i de
l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) es va signar un conveni entre
totes les parts implicades que són, a més de l’Ajuntament de Sant Celoni i
les ja citades, els dos operadors que presten servei a Sant Celoni, és a dir
“Asistencia y Servicios S.L.” i “La Hispano – Hilariense S.A.”. Aquest
conveni va ser aprovat pel Ple de la corporació en sessió de data 29 d’abril
de 2003.
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L’objectiu del conveni no és altre que establir les condicions de modificació
dels serveis dels quals són concessionàries les empreses citades per tal de
permetre la prestació del servei urbà, la coordinació dels serveis i horaris
en el conjunt del transport públic de viatgers per carretera que afecta el
terme municipal de Sant Celoni i la integració de tots aquests serveis de
transport dins la zona tarifaria integrada de l’ATM.
Amb data 19 de febrer de 2004 ha estat presentat al registre general de
l’Ajuntament de Sant Celoni escrit de l’empresa “Asistencia y Servicios
S.L.” pel que es sol·licita la subrogació d’una nova empresa “Cingles Bus
S.A.” en la posició contractual de la primera citada donat que la concessió
administrativa de transport de titularitat d’aquesta (Arenys de MarGranollers V-1364) ha estat traspassada a Cingles Bus S.A. per resolució
de la Direcció General de Ports i Transports de data 19 de desembre de
2003.
Atès que de conformitat amb allò que disposa l’art 4 i 114 del Reial Decret
Legislatiu 2/2000, pel qual s'aprova la Refosa de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques i l’art 1203 del Codi civil, es poden modificar
el contractes i la posició contractual concreta de cada part ser cedida
sempre que el cessionari compleixi les condicions objectives de capacitat i
solvència del cedent.
Atès que aquestes condicions es compleixen donat que la Generalitat de
Catalunya per resolució PTO/295/2004, de 13 de febrer, publicat al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4076 de 23 de febrer de 2004,
ha autoritzat el canvi de titularitat de la concessió per a l’explotació dels
serveis públics regulars de transport de viatgers per carretera entre Arenys
de Mar i Granollers (V-1364).
A proposta de la Comissió Informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat S’ACORDA:
PRIMER - Aprovar la modificació del conveni signat amb la direcció
general de transports, l’autoritat metropolitana del transport, la mercantil
“asistencia y servicios s.l.” i la mercantil “la hispano hilariense s.a.” de tal
manera que resta subrogada la mercantil “cingles bus s.a.” en la posició de
“asistencia y servicios s.l.” als efectes de la prestació efectiva del servei
de transport col·lectiu urbà de superfície
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SEGON - notificar aquest acord a totes les parts als efectes de procedir a
la signatura del conveni aprovat.
TERCER - Habilitar el Sr. Alcalde o persona en qui delegui als efectes de
què pugui signar quanta documentació sigui procedent als efectes de
l’efectivitat dels acords presos.
8.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DEL TEXT REFÓS DEL
PLA PARCIAL DEL SECTOR P-17 “NORD-CEMENTIRI”.
Intervé el Sr. Emili Bosch i diu: Entenem que aquest punt es va retirar en
el darrer ple i revisant l’expedient hem vist que ni els informes ni res, no
s’ha modificat res d’ell, es pot entendre per part dels promotors que el que
s’ha fet és perdre temps i continuem dient que no hem trobat o almenys
no hem sabut veure a l’expedient la justificació del tema de les aigües
residuals, tan pluvials com residuals de les possibles instal·lacions que hi
hagi allà així com la justificació de les pendents, al nostre punt de vista,
excessives, que hi ha als carrers. Jo, personalment, vaig tenir una
entrevista amb l’arquitecte municipal perquè vaig parlar amb el regidor i
em van trucar perquè hi anés i continuem pensant, sembla ésser que no
és així, que hi ha un carrer que té un excés d’inclinació. La pregunta és si
es va retirar del ple perquè semblava que no era correcta, es presenta
igual?
Intervé el Sr. Josep Capote dient: Això ho vam parlar personalment els dos
a l’anterior ple i jo també vaig veure que era massa gran aquella pendent
d’un 13 o 14%, ho vam revisar i hi ha un informe de l’arquitecte que diu
que hi havia un error topogràfic i que és del 7,5 %, lo de l’ACA si que tens
raó que està igual perquè aquest és un altre problema, però referit a la
pendent, hi ha un informe a l’expedient de l’arquitecte municipal que diu
que sí que hi havia una equivocació, que s’ha revisat i que aquesta
pendent no era del 13 ni 14% sinó que era del 7,5% i per això ara es porta
al ple, i el tema de l’ACA, saps que és més complicat, i ja es resoldrà.
Intervé de nou el Sr. Emili Bosch dient: Estem d’acord amb l’aprovació
inicial d’aquest pla perquè creiem que és necessari, el que passa és que
49

donava la sensació que s’havia retirat sense cap motiu, concloent que
estan d’acord i que no hi ha cap inconvenient.
Després d’aquestes intervencions i,
Vist de nou l’expedient instruït pera l’aprovació del pla parcial del sector
industrial P-17 Nord Cementiri.
Atès que per resolució de l’alcaldia de data 25 de setembre de 2003 es va
aprovar inicialment el pla parcial del sector P-17 Industrial Nord-Cementiri
presentat pel senyor Ramon Altimira Miralpeix en nom i representació de la
Junta de Compensació Nord-Tayeda.
Atès que l’expedient ha estat exposat al públic, prèvia publicació de
l’oportú anunci al tauler d’anuncis, al Butlletí Oficial de la Província número
241, de 9 d’octubre de 2003, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
número 3986, de 13 d’octubre de 2003 i notificat als propietaris del sector.
Atès que obra certificat de secretaria a l’expedient conforme no s’ha
presentat en aquest Ajuntament cap mena d’al·legació ni reclamació a
l’expedient.
Atès que en compliment de l’article 83.5 de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’urbanisme, es va sol·licitar informe a l’Agència Catalana de l’Aigua i a
RENFE.
Atès que el dia 17 d’octubre de 2003 va tenir entrada en aquest
Ajuntament l’informe favorable de Patrimonio de RENFE en el qual s’indica
que s’haurà de sol·licitar autorització prèvia a l’execució de les obres.
Atès que el dia 24 d’octubre de 2003 es va rebre l’informe de l’ACA el qual
és favorable amb les consideracions que els promotors del pla parcial
hauran de sol·licitar i obtenir l’autorització de les obres del projecte
d’urbanització a l’ACA, previ a l’inici de les obres i que el projecte
d’urbanització del sector haurà d’aportar la justificació de la definició del
nou pont sota el carrer 1, la no inundabilitat dels terrenys a edificar, la
existència dels recursos per a l’abastament d’aigua potable pel sector,
l’estudi sobre la producció prevista d’aigües residuals i el compliment de
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que l’edificació prevista respecta la zona de servitud de 5 m d’amplada per
a ús públic que es regula en el Reglament del Domini Públic Hidràulic.
Atès que l’Agència Catalana de l’Aigua indica també que els titulars de les
activitats industrials que s’instal·lin en aquest polígon hauran de sol·licitar
autorització de l’abocament d’aigües residuals a l’Administració actuant
sobre l’EDAR corresponent.
Atès que el dia 9 de desembre de 2003 l’arquitecte municipal a la vista
dels informes esmentats va emetre informe favorable a l’aprovació
provisional del pla parcial.
Atès que en la sessió del dia 29 de desembre de 2003 del Ple de
l’Ajuntament el punt de l’ordre del dia consistent en l’aprovació provisional
del pla parcial sector P-17 Nord Cementiri va quedar sobre la taula per la
manca d’un informe tècnic.
Atès que l’arquitecte municipal ha emès nou informe el dia 1 de març de
2004 on consta que l’objectiu principal del pla és el desenvolupament d’un
sector de caràcter industrial, entre la carretera C-35 i el ferrocarril, al
nord-est del cementiri, donant continuïtat a la vialitat existent tant en els
punts de contacte amb el sector cementiri, com a través del pont per sobre
del ferrocarril, i fins i tot travessant el Torrent d’en Tayeda, i connectant
amb una camí existent entre el cementiri i el ferrocarril.
Atès que segons el tècnic municipal, és per això que el tram de carrer 1
(paral·lel a la via del ferrocarril) a partir de la cota necessària del pont per
travessar el torrent de Tayeda, s’adapta als nivells de la topografia existent
en el punt d’enllaç amb el carrer transversal d’accés al polígon, i ha
d’augmentar el seu pendent (7,5%) per connectar amb la rotonda que
enllaça amb el pont sobre el ferrocarril i el vial corresponent del sector
cementiri, essent la cota de nivell d’aquest enllaç fixa, atès que és la cota
del pont existent sobre el ferrocarril.
Atès que el nivell de la topografia entre el referit vial i la línia de ferrocarril
és ascendent el tècnic indica que en aquesta zona s’haurà de rebaixar
aquesta topografia per construir les naus en alineació amb el nou vial, però
considera que això beneficia l’impacte visual de les mateixes i de
l’actuació.
51

Atès que el dia 3 de març de 2004 el senyor Ramon Altimira Miralpeix en
nom i representació de la Junta de compensació Nord-Tayeda ha presentat
en aquest Ajuntament l’estudi d’inundabilitat del pla parcial.
Vist l’informe de l’arquitecte municipal de data 10 de març de 2004, que
envers l’estudi d’Inundabilitat del pla parcial diu que en les conclusions de
l’informe emès per l’Agència Catalana de l’Aigua, en relació al pla parcial,
proposa que el projecte d’urbanització aporti aquest estudi, però atès que
ha estat presentat dintre d’aquest tràmit d’aprovació provisional es
considera adient incorporar-ho al pla parcial en tràmit, informant
favorablement l’aprovació provisional del pla parcial.
A proposta de la Comissió Informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat S’ACORDA:
Primer.- Aprovar provisionalment el pla parcial del sector industrial P-17
Nord Cementiri, presentat per la Junta de Compensació Nord-Tayeda.
Segon.- Trametre còpia de l’expedient i del pla parcial del sector industrial
P-17 Nord Cementiri, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
per a la seva aprovació definitiva.
9.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE SANT CELONI
RESPECTE
DE
LA
QUALIFICACIÓ
D’USOS
D’UN
SOLAR
D’EQUIPAMENT SITUAT AL CARRER CAMPINS.
Intervé el Sr. Jordi Cuminal dient: D’entrada voldríem saber perquè.
Contesta el Sr. Castaño dient: Si, ho explicarem, com es diu a l’expedient,
la qualificació via Pla General de tota la parcel·la on hi ha instal·lat el
dipòsit d’aigua que està al darrera de l’escola de la Salle, és un
equipament qualificat d’infrastructures que vol dir temes d’aigua etc.
Aleshores per tal de poder fer una sessió i que hi hagi la possibilitat
anunciada de que es construeixi un nou CAP, Centre d’Assistència Primària,
que és un tema de Sanitat, cal revisar i modificar una part d’aquest solar,
per tal de fer possible que sigui d’equipaments, la qual cosa vol dir d’un ús
52

ampli que inclogui els Sanitaris. Aquesta és una premissa primera per tal
de traslladar-ho al Departament de Sanitat perquè hi ha el compromís de
començar a fer el projecte del nou CAP, que inicialment, es va pensar en
un lloc perquè ja hi havia un solar que es va comprar per part de
l’Ajuntament, recordem-ho, la Cambra Agrària, l’edificació i el pati, però
aleshores es va veure més oportú utilitzar en aquest solar que abans era
d’infrastructures fent ja una previsió de futur perquè amb una sola planta,
és a dir amb la planta baixa, en tenim prou per als 1300 - 1400 metres
que farien falta avui i té la possibilitat i es prepararia l’obra preveient
l’espai de l’ascensor per poder fer una nova planta d’aquí a 7 – 10 – 15
anys, quan fora necessari aquesta ampliació.
Intervé novament el Sr. Jordi Cuminal dient: Bé, respecte al nou CAP no
cal que ens posicionem perquè tots sabem que des de Convergència i Unió
ja era una de les idees inicials i en canvi si que vèiem malament de les
primeres ubicacions que es deien concretament, com comentava l’alcalde,
el que passa és que nosaltres creiem que evidentment la idea és bona,
donem suport a un nou CAP, per necessari, principalment, però creiem que
cal requalificar els terrenys quan tinguem un projecte detallat i aprovem
que aquest projecte és el bo i que tira endavant, veurem quines
necessitats tenim de requalificar i potser valdrà la pena fer-ho tot de cop.
Quan he dit el perquè i m’he quedat callat, doncs era per si hi havia algun
tema d’urgència o alguna necessitat que ens obligués a requalificar
immediatament el terreny i entenem doncs que és pel CAP, estem d’acord
amb això, però ens agradaria poder-ho aprovar al mateix temps amb el
projecte i així tots en podrem parlar, tots n’estarem més o menys
convençuts i no haurem fet cap pas en fals, si és que això fos una passa en
fals, que tampoc no ho crec, en tot cas no veiem necessari aprovar-ho ara.
Intervé el Sr. alcalde dient: Segurament és per manca d’informació però
no tira endavant cap projecte al Departament de Sanitat que no hi hagi un
terreny amb possibilitat ja de cessió i amb el tema dels usos ben
delimitats, se’ns va comentar que hi havia uns 4 ajuntaments, entre els
quals hi ha el de Sant Celoni, que s’havia marcat unes prioritats de CAPS, i
li he de dir, si m’escolta, que el que anava en tercer lloc passava a primer
lloc perquè els altres no tenien els terrenys apunt, no els podien cedir,
perquè o no els tenia encara l’Ajuntament o no tenien l’ús corresponent, o
sigui el Departament de Sanitat no tira endavant el concurs per fer el
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projecte fins i tant l’Ajuntament no ha agafat uns compromisos i aquests
compromisos s’han de complir.
Seguidament intervé el Sr. Emili Bosch i diu: Per aclarir, a veure, si que
s’entén a l’expedient que hi ha una segregació dels usos, el que passa que
nosaltres entenem que un solar tan privilegiat, tan ben situat, pot tenir
molt més aprofitament i a la vegada pot donar molta més elegància a
l’urbanisme de Sant Celoni, en tant i quan el seu aprofitament pot ser per
aparcament i resoldre, en part, si més no, el que és l’aparcament de
l’hospital, que pot donar un aparcament al seu davant fent l’edifici
endarrera, per tal de donar-li més vistositat i donar més aire als carrers i
de dignificar una mica el que és l’urbanisme de Sant Celoni. Quan parlem
del projecte no parlem del CAP, sinó que parlem del conjunt del solar,
quins usos i perquè, perquè tot va lligat, tampoc és maco tenir un CAP i
tenir un dipòsit que perd aigua al darrera, és un exemple que no “ha lugar”
però que podria passar, quan parlem del projecte, no estem parlant del
projecte de disseny del CAP, sinó del projecte que es pensa fer per part de
l’equip de govern dins d’un solar que és municipal, que està molt ben
situat, que és privilegiat, que té un valor afegit per la seva ubicació i que
no tenim ni idea de quins són els usos que se’n pensa fer, tot i que alguna
cosa s’endevina a l’expedient.
Aclareix el Sr. alcalde dient: Si es fa el CAP allà, no hi haurà el dipòsit que
vostè diu que perd aigua perquè el CAP anirà ubicat on hi ha el dipòsit, ja
que el dipòsit aquell ha de desaparèixer, és un dipòsit molt antic que ja hi
era quan vaig néixer. El que s’ha de tenir en compte és que per
necessitats, també cal la infrastructura de l’aigua, no es pot eliminar d’allà,
s’està fent, la previsió d’un espai per una possible ETAP, o Estació
Potabilitzadora en aquella zona, s’ha de tenir en compte que aquell lloc és
estratègic, allà hi arriben una part de les mines i conduccions d’aigua que
entenem que és un recurs que no es pot desaprofitar i és el lloc idoni
perquè hi hagi un dipòsit diferent que aniria a la part de darrera, que seria
nou i que hi hauria l’espai perquè hi ha un replantejament per part de
l’ACA que ho està estudiant no de fer la portada d’aigües des de Cardedeu
sinó de fer plantes que seran més barates i més operatives en el territori i
que aleshores allà és on arriba tota l’aigua que hi ha, també la del Ter i allà
fer el tractament de l’aigua. Ja sabem que les normatives sanitàries cada
dia són més exigents i que estem a la Comunitat Econòmica Europea i que
hi ha un decret de fa poc més d’un any que obliga a tot un seguit de coses
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i amb això creiem que es pot aconseguir. El que no podem és hipotecar de
moment la part de darrera perquè és un tema que hi ha d’anar l’ETAP i que
hi cap, s’està fent un estudi per part de l’ACA, estem esperant d’aquí a
pocs dies fer una reunió per veure si s’ha arribat a alguna conclusió.
Intervé novament el Sr. Emili Bosch dient: Bé, si és així nosaltres en
principi no hi votarem favorablement en el sentit que creiem que és
malbaratar un solar privilegiat al centre del poble, per posar un servei que
no del tot correspon al poble de Sant Celoni, per tant, nosaltres, en aquest
cas fins que no tinguem el projecte ben clar no voldríem entrar-hi,
entenem i insisteixo que és un solar i que si fos de propietat privada no es
malbarataria per posar una planta depuradora ni tot això, hi ha altres
solucions com molt bé sap l’equip de govern i com sap SOREA i això en
una ciutat on el terreny és or no es faria d’aquesta manera. Entenem que
hi ha d’anar un edifici que dignifiqui el CAP que dignifiqui l’espai, l’entorn,
que no sigui alineat, que doni altres textures i entenem que pot anar-hi i
que s’hauria d’estudiar el cas d’alleugerar, tot i que es faci l’aparcament a
la plaça Comte del Montseny, que això se’n parlarà en el seu dia, almenys
tenir la possibilitat de tenir un aparcament per alleugerar i donar solució al
que és l’aparcament de l’hospital. Insisteixo, per la seva ubicació, pel seu
cost intrínsec i implícit, és a dir amb economia no es pot malbaratar un
solar d’aquest tipus i penso que hi ha altres solucions com vostè molt bé
sap, perquè a veure, SOREA deu haver fet informes d’altres llocs, i n’hi ha.
És el més barat, evidentment que és el més barat, no li discutiré que per
SOREA o per qualsevol, o per ATLL o per qui sigui és el més barat perquè
ho té tot allà, però hi ha altres solucions i nosaltres som els que definim el
poble com ha d’ésser, no l’ATLL, no l’ACA i no SOREA.
Intervé novament el Sr. alcalde dient: No voldria fer cap qualificatiu,
nosaltres el que entenen són dues coses, una és un solar que actualment
és municipal on hi ha unes instal·lacions d’aigua que, com dèiem, són
antigues i que s’han de modernitzar perquè així ho demana i ho exigeix la
població i els serveis que volem donar a la població, aquest és un tema i
l’altra tema és que aquest solar s’ha vist amb bons ulls per part de la
mateixa Consellera del Departament de Sanitat que el va visitar fa pocs
dies i els tècnics corresponents al cap de pocs dies van venir i van mostrar
la seva predisposició a tirar endavant el projecte en el moment en que això
es requalifiqués i creiem que els terrenys són molt valuosos, però aquests
terrenys es rendibilitzen, aquests terrenys fins ara només hi havia una
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instal·lació d’aigua, que creiem que s’ha de mantenir, allà hi van totes les
mines, la de Palautordera, la de Mosqueroles, etc. és a dir es tracta d’un
lloc estratègicament interessant, important i el CAP, per a nosaltres i així
s’està treballant també per part de l’Ajuntament i de l’Hospital de Sant
Celoni és estratègic tirar endavant lo del CAP per tal de poder tirar
endavant el pla estratègic de l’hospital i les línies sanitàries que creiem que
el nostre municipi es mereix, un CAP nou faria alliberar tota la part del que
és el CAP actual i donar més serveis sanitaris a la població i poder pensar
amb serveis més de proximitat i serveis a les persones d’hospital de dia de
més places, etc, i creiem que entorpir-ho o endarrerir-ho portaria a donar
pitjor servei i hem d’aprofitar la predisposició que hi ha per part del
Departament de Sanitat i com deia el que era el tercer municipi ha passat
a primer perquè altres municipis no tenen apunt els terrenys, creiem que
no hem de perdre l’oportunitat, fer-ho bé, creiem que pot quedar una zona
endreçada i també s’està fent l’avantprojecte d’un aparcament soterrani a
la plaça Comte del Montseny i es pot donar un bon servei a tota aquella
zona amb aquest aparcament soterrani, creiem que serà bo pels serveis
sanitaris, escolars etc. que hi ha per al voltant com per afavorir el comerç
local.
Intervé novament el Sr. Emili Bosch i diu: D’acord amb el CAP, és vital, és
necessari, si és per una qüestió de temps podríem arribar a entendre-ho,
però en principi nosaltres ens abstindrem perquè entenem que hi ha
solucions per a la resta, solucions que són viables i que permeten tenir un
espai al centre del poble que pot donar moltes solucions i no estem d’acord
en que la plaça Comte del Montseny resolgui el tema dels malalts o les
persones que tenen dificultats per circular que van a l’hospital, que aquí
seria més, no tan a la vora com a l’hospital però hi hauria una zona molt
més pròxima, són dos serveis diferents, un és el que va a comprar i va al
centre comercial i l’altre és el que va a un Centre Sanitari, pe tant sí al
CAP, totalment d’acord, no a la utilització que se’n pensa fer perquè no la
veiem clara, en principi no l’entenem, per tant ens abstindrem.
Intervé novament el Sr. alcalde i diu: Si us sembla abans de passar a
votar, un aclariment, el que estem modificant és l’ús d’una part del solar,
però això no vol dir que si a l’estudi que es faci per part de l’ACA i l’ATLL hi
ha solucions millors en temes de l’aigua, doncs com parlaven de portar
l’aigua de Cardedeu, segurament el plantejament seria diferent, s’està
revisant per part de l’ACA un projecte que teòricament ja havia d’estar fet
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el 2001 o 2002, per tant sempre és revisable, em sembla que el que no
seria lògic seria entestar-se per part de l’equip de govern dient que això és
inamovible, tot és movible i tot és revisable, jo dic, que abans quan es
parlava de fer el CAP a la Cambra Agrària hi va haver una revisió de
l’espai, de possibilitats de futur i s’ha considerat per part de tothom que és
un dels millors llocs que hi pot haver també per proximitat a l’hospital per
tema de proves, d’especialistes etc.
Després d’aquestes intervencions i,
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació de la modificació puntual de la
revisió del Pla general municipal d’ordenació, per canviar la qualificació del
sistema públic de la parcel·la del carrer Campins, 68 del municipi de Sant
Celoni, redactada per l’Àrea d’Entorn municipal.
Atès que la revisió del Pla general municipal d’ordenació va ser aprovat
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió del dia
18 de juny de 1997.
Atès que la finca objecte de la modificació està situada a la cantonada del
carrer Campins número 68, amb el carrer Germà Emilià, darrera de
l’Escola La Salle i dintre de zona delimitada de sòl urbà.
Atès que actualment a la parcel·la hi ha un dipòsit d’abastament d’aigua
potable i una edificació destinada a magatzem de la companyia
concessionària del servei de subministrament d’aigua potable.
Atès que la finca es troba ubicada en sòl urbà i està qualificat de Sistema
d’Infraestructura de Serveis (IS), regulat pels articles 113 a 117 del text
refós de la revisió del Pla general municipal d’ordenació.
Atès que segons l’article 113 esmentat aquest sistema d’infraestructures
de serveis tècnics comprèn l’abastament d’aigües, el sanejament: xarxa de
clavegueres, estacions depuradores i col·lectors emissaris; i els abocadors
d’escombraries que es delimitin.
Atès que segons l’article 6 de la revisió del Pla General Municipal
d’Ordenació aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona en sessió de 18 de juny de 1997 les determinacions d’aquest pla
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general podran ser modificades en qualsevol moment, en consonància amb
les disposicions establertes en la legislació urbanística vigent.
Atès que aquesta modificació puntual consisteix en un canvi del sistema
públic de la parcel·la amb l’objectiu de destinar-la parcialment a
equipament públic, mantenint la resta com a infraestructura de servei.
Atès que aquesta modificació respon a una necessitat creixent de sistemes
d’equipaments donada pel manifest increment demogràfic del municipi i de
tota l’àrea d’influència del Baix Montseny, i per que la població fan dels
equipaments del municipi.
Vist l’informe emès per l’arquitecte de l’Àrea d’Entorn municipal on es fa
constar que la modificació incorpora la documentació bàsica necessària per
ajustar-se a allò especificat a l’article 94 de la Llei 2/2002 d’urbanisme, en
relació a la modificació de les figures del planejament urbanístic i informa
favorablement la seva aprovació inicial.
Atès que és d’aplicació a aquest expedient els articles 57 i següents de la
Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanització.
Atès allò disposat a l’article 52 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
conforme l’aprovació inicial del planejament general del municipi correspon
al Ple.
A proposta de la Comissió Informativa de Serveis Comunitaris, per 11 vots
a favor de la senyora Donado i dels senyors Castaño, Arenas, Capote,
Vega, Casado, Garcia, Bueno, Alsina, Segarra i Pasqual, i amb 6
abstencions de la senyora Lechuga i dels senyors Bosch, Mas, Negre,
Deulofeu i Cuminal, el Ple municipal ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual de la revisió del Pla
general municipal d’ordenació per canviar la qualificació del sistema públic
de la parcel·la del carrer Campins número 68 a equipament públic,
mantenint la qualificació de sistema d’infraestructura de serveis a la part
del carrer Germà Emilià.
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Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública mitjançant un anunci
que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita
diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació pel termini de trenta dies,
per a la formulació de reclamacions i al·legacions
10.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS ACORDS D’ALIENACIÓ DE
DIVERSES PARCEL·LES PATRIMONIALS SITUADES A LA BATLLÒRIA
I A CA L’ABRIL DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA.
Intervé el Sr. Jordi Cuminal dient: No ens allargarem, ja hem parlat prou
quan fèiem referència a l’auditoria que l’alienació de patrimoni per cobrir
els deutes no és una via que nosaltres creiem massa encertada, i ara sí, si
em permets i no t’ho prenguis malament, quan deia el Josep Alsina que
hem fet una sacsejada radical a l’Ajuntament, potser aquesta sacsejada
ens ha fet perdre a tots una mica la memòria i per tant sense estendre’m i
doncs, alguna vegada fent referència a algunes paraules que s’han dit aquí
només recordar que el 8 de maig de 2001 respecte a una alienació de
terrenys per cobrir deutes, el Sr. Alsina manifesta que el Grup Municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya votarà en contra si no es destina
aquest terreny a un ús social i considera que tal com es deia el Sr. Pasqual
si l’interès de l’equip de govern és mantenir una conversa amb tots els
grups polítics se n’hauria d’haver parlat abans. Bé, doncs en la línia, i en la
línia dels vostres programes electorals que dèieu que faríeu habitatges de
protecció oficial per als joves, etc. per tant, com ja hem justificat abans en
referència a l’auditoria, nosaltres votarem que no.
Intervé el Sr. alcalde i diu: Votareu que no. Bé, s’ha comentat abastament
i com s’ha dit, un dels recursos dels ajuntaments per destinar a inversions,
clarament a inversions, és poder destinar parcel·les del municipi, si us heu
llegit l’expedient, la majoria de parcel·les que proposen són parcel·les
unifamiliars aparellades, la majoria de parcel·les són de Ca l’Abril, també
hem de dir que l’altre dia un expert ens deia que qualsevol promoció de
menys de 25 vivendes plurifamiliars per a vivendes de protecció oficial no
sortien els números i d’això n’hem de ser conscients perquè tot i trobant o
l’Ajuntament destinant els terrenys a molt bon preu a vivenda de protecció
oficial, difícilment trobes operadors o promotors per fer vivendes de
protecció oficial amb els preus i amb els costos que hi ha avui en dia. És a
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dir si ens mirem be això i així s’enviarà per tenir l’autorització de la
Generalitat la majoria de parcel·les no compleixen cap dels requisits idonis
ni molt menys per fer vivendes de protecció oficial, jo m’imagino que les
cinc parcel·les que hi ha a Ca l’Abril de Santa Maria de Palautordera,
l’Ajuntament de Sant Celoni fer vivendes de protecció oficial allà en
parcel·les que normalment són cases unifamiliars, això no té ni cap ni peus
a nivell econòmic ni social perquè tots sabem que és impossible fer un
tipus de promoció d’aquesta, si aquests recursos es poden destinar a
inversions, crec que això és en benefici del municipi per tenir més
equipaments i en benefici dels ciutadans per tal de no gravar amb més
impostos per causa d’haver de pagar préstecs o per haver de pagar via
impostos aquestes inversions.
Intervé el Sr. Jordi Cuminal dient que cedeix la seva paraula a la seva
companya de grup Sra. Lechuga, ja que un dels terrenys afectats és de
Batllòria i crec que hi té a dir alguna cosa per tant la Sra. Josefa Lechuga
diu: Ja se que no soc portaveu però com que segurament seré la futura
presidenta del Consell del Poble em sembla que puc dir una mica el que
pensa el Consell, tot i que vostès van baixar l’altre dia i van estar explicant
més o menys, si que vam quedar molt decebuts d’enterar-nos que es
subhastaven aquestes parcel·les quasi per casualitat, perquè va sortir el
tema, ja que no és que vinguéssiu a explicar que veníeu a fer,
evidentment la Batllòria és de Sant Celoni i si no voleu, tampoc heu de
donar masses explicacions, el que passa és que jo em remetré a Esquerra
Republicana, precisament perquè en el vostre programa, i ja que l’altre dia
ens vau dir que havíem d’estar junts i que havíem d’anar junts, el vostre
programa posava que ells contaven que la Batllòria era un nucli diferenciat
de Sant Celoni però l’altre dia vau dir que no, que no havíem de fer
diferències, que havíem d’ésser iguals, si, tu Pep no havies arribat encara,
ho va dir en Ramon, que no diferenciéssim, que havíem d’ésser iguals,
però en canvi vosaltres en el vostre programa dèieu que érem un nucli
diferenciat i així ho entenem nosaltres que ho som, aleshores, en el vostre
programa també posàveu, proporcionar informació comprensible als
ciutadans de la situació econòmica municipal, especialment dels
pressupostos, els heu fet i no ens n’heu informat per a res, ni ens heu
comunicat si hi volíem participar, garantir la màxima transparència de
l’administració local, això ho deia el vostre programa i jo clar, pensant,
com que estan a l’equip de govern i ho diuen tan clar, confiàvem en què
ho faríeu i la veritat, exceptuant l’altre dia que vau baixar amb el Sr.
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alcalde i el Josep Maria que és qui ha anat venint tots aquests dies a parlar
del Consell, no us havíem vist cap dia, estem decebuts, la veritat i més
veient que la venda d’aquesta parcel·la de la Batllòria amb inversió a la
Batllòria, amb inversió a la Batllòria no arribarà als 80.000 euros el que
invertireu, la resta va invertida aquí a Sant Celoni, estic d’acord també que
els de la Batllòria també gaudirem de les inversions que feu aquí, del
pavelló, de la piscina, però si de tant en quant alguna cosa d’aquestes la
féssiu a la Batllòria i canviéssim els papers i vosaltres ho féssiu servir allà,
segurament no protestaríem, perquè a mi si que em sembla molt bé la
piscina, evidentment, fa falta la piscina i ens agradarà la piscina, però ens
haurem de desplaçar, sé que aquesta piscina no es pot fer a la Batllòria i
no estem demanant una piscina a la Batllòria, però potser sí que si
decidíssiu fer un polisportiu nou perquè aquí fa falta, si el féssiu a la
Batllòria, doncs mira, quedaria una mica compensat no, i ja que som iguals
i s’ha de mancomunar, podríem mancomunar-ho així, la veritat és que
estem decebuts que no se’ns hagi informat de res, que segurament les
altres parcel·les que hi ha ho fareu exactament igual i ens n’assabentarem
quan ja estarà fet i beneït i el Consell està dolgut i que d’aquesta venda no
s’inverteixi pràcticament res a la Batllòria, perquè amb el que surt en el
pressupost és el carrer Breda, que això són els veïns, no enganyeu, un
gual al Tordera que no sé ni si es farà, sembla ésser que no i a l’escola
Montnegre res més, o sigui, lamentable, res més.
A continuació intervé el Sr. Josep Alsina i diu: El Grup Municipal d’Esquerra
Republicana en referència a la venda de parcel·les. Els habitatges socials
majoritàriament són blocs de vivendes destinades a gent gran, destinades
a joves i destinades a gent amb una capacitat d’ingressos més aviat
minsa, per això, nosaltres, dels 20.000 metres quadrats o escaig que hi ha
de terrenys residencials, se’n venen una petita part, d’aquí en queden més
de 10.000 metres per fer vivendes socials, la ponència d’habitatges i
infrastructures que lidera Esquerra és una de les que està més avançada,
s’està treballant per tenir un pla d’habitatge en breu i el compromís de
l’equip de govern de fer aquesta legislatura habitatge social, això ja està
força tirat endavant. Nosaltres sempre ens havíem oposat a vendre
parcel·les, a vendre terrenys sense que hi hagués aquest ús social per fer
habitatge social, com he dit abans, hi ha el compromís i s’està tirant
endavant, l’única cosa és que hi ha multitud de variants per fer pisos
socials, i tot i que podria posar exemples dels que ens hem trobat, però
crec que aquest no és el lloc per entrar a debatre quines són les fórmules
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per fer aquests pisos socials, si lloguer a cinc anys, si no lloguer, si venda,
com fer-ho, actualment estem mirant quina seria la fórmula idònia per fer
aquest habitatge social i per això hi ha terreny a Sant Celoni de sobres, hi
ha terreny a la Batllòria de sobres per fer habitatge social a la Batllòria per
als joves i per a la gent gran de la Batllòria i a Sant Celoni igualment. És
per això que nosaltres votarem totalment a favor de fer la venda
d’aquestes parcel·les, primer a Santa Maria de Palautordera, que no són
del nostre poble, no té sentit tenir parcel·les allà i que les destinéssim a
habitatges socials allà, quan els diners que ingressem seran per fer unes
inversions en el poble de Sant Celoni o a la Batllòria i vendre unes
parcel·les a la Batllòria de resultat d’un conveni amb Inacsa que van sortir
bastant metres de terrenys i simplement se’n ven una part petita d’aquests
metres. A la Batllòria, que no pateixi la Sra. futura presidenta del Consell
de Poble de la Batllòria, que a la Batllòria s’hi podrà fer també inversió per
vivenda social com s’hagi fet a Sant Celoni, sens dubte també es podrà fer
vivenda social a la Batllòria, no hi ha cap problema per vendre aquests
terrenys com a inversió i futurament poder fer aquests pisos socials també
a la Batllòria.
Intervé el Sr. Ramon Segarra i diu: Només per al·ludit a la reunió que vaig
anar fa una setmana a la Batllòria, per la Josefa, si que vaig intervenir, i
vaig intervenir per una raó molt senzilla, primera perquè doncs vam acudir
a presentar l’organigrama de l’Ajuntament de Sant Celoni i per tant de la
Batllòria i per tant això es diu transparència, transparència i representants
en el poble de la Batllòria. Allí a la Batllòria, vaig intentar ser molt
respectuós i l’única vegada en què vaig parlar quan vaig veure exactament
que no podíem ni devem continuar tirant-nos les coses per sobre, és a dir,
la Batllòria contra Sant Celoni o Sant Celoni contra la Batllòria, així no es
pot anar i així no es pot construir un poble, lògicament que Esquerra
Republicana va ser la pionera de l’Entitat Municipal Descentralitzada, i
continua essent-ho com la resta, i això és bo per a la Batllòria i és bo per a
Sant Celoni, ara bé, els retrets que allí es fan i en aquest cas, jo no vull dir
exactament que siguis tu en definitiva la incitadora en aquesta qüestió, els
retrets que es fan no són cap benefici per al poble de Sant Celoni ni per a
la Batllòria que tu vols representar, lògicament que tu els representaràs,
perquè va ser la llista més votada, però et dic una cosa, si continues
posant gasolina al foc, possiblement et cremis.
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Intervé la Sra. Lechuga dient: Per al·lusions m’agradaria contestar.
M’agradaria que digués quina gasolina i que estic fent jo, ho dius com molt
convençut, m’agradaria que ho expliquessis si pot ser, sinó ara, quan
acabem.
Intervé el Sr. alcalde dient: Només dues coses, perquè, sempre és molt
dolent i no és positiu aquest tema que sembla de la balança fiscal, aquests
diners d’aquestes parcel·les de la Batllòria que van ser fruït d’una
negociació, han d’anar a la Batllòria o no han d’anar a la Batllòria, crec que
la voluntat de l’Ajuntament de Sant Celoni ha estat tractar a la Batllòria
per igual i fer les actuacions quan s’han cregut convenients o hi ha hagut
oportunitats a la Batllòria, recordem que no s’havien venut pràcticament
res de parcel·les a la Batllòria i en canvi a la Batllòria s’han fet augments
de patrimoni, jo diria importants, almenys hi ha un patrimoni, només
recordar els terrenys que hi ha apunt per una ampliació de l’escola que es
van comprar ja fa uns anys al Bisbat, la compra de la Unió Batllorienca, la
compra d’on ara hi ha el Centre Cívic i el consultori metge i la compra de
Can Bruguera, o sigui que tot això es va comprar sense tenir en compte ni
balança fiscal ni què s’ingressava a la Batllòria ni quins recursos sinó que
quan es va creure convenient que hi havia el perill que en alguna
d’aquestes coses s’hi fessin pisos es va creure convenient comprar-ho,
després, alguna d’elles ja s’ha arranjat i ja està en funcionament i d’altres
s’haurà de valorar si cal arranjament o vendre-ho, però de moment hi ha
un patrimoni important. El Consell de Poble, ara que començarà a caminar
d’una manera ja normalitzada el constituirem i la intenció és constituir-lo
aviat, serà normal que Convergència i Unió ens digui quina persona
nomena per optar a la presidència, si ets tu Josefa, serà la presidenta com
a llista més votada a la Batllòria i s’ha fet referència de les visites que ha
fet el regidor Josep Maria Pasqual, el regidor Pasqual té unes
responsabilitats a l’àrea de Ciutadania que és l’impulsor dels temes de
Participació Ciutadana i el Consell de Poble de la Batllòria és una eina de
Participació Ciutadana i per això ell ha fet totes aquestes trobades, també
com a Ajuntament nosaltres hi hem vingut, els altres membres de
l’Ajuntament en diferents ocasions i alguns més o menys, setmanalment,
fent un seguiment de temes i serveis de la Batllòria i abans d’aquesta
reunió que es va fer per explicar l’organigrama i recollir opinions de la gent
de la Batllòria, havíem anat a una reunió que ens van convocar uns veïns
que havien recollit unes signatures del tema de la Ferreria i de les zones
industrials i vam fer l’explicació que vam creure com a equip de govern de
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la nostra percepció del que es podia fer en aquestes diferents zones, és a
dir que no cal dir-ho, estem disposats a estar a la Batllòria i pensar en
temes de la Batllòria, però creiem que els equipaments que es facin, quan
es parla de mancomunar equipaments, és que els equipaments de Sant
Celoni serviran per a la Batllòria i serviran per altres municipis del nostre
entorn, quan es parla de Sant Celoni capital, a mi més que capital,
m’agrada més la paraula Sant Celoni referència del Baix Montseny.
Nosaltres amb aquests equipaments podem ser referència i fins i tot en
algun dels equipaments s’està apuntant la possibilitat de que hi hagi
alguna diferència respecte a les quotes a pagar pels veïns d’altres
municipis, perquè sinó totes les inversions que fa un moment parlàvem
recauen als impostos que paguem els veïns de Sant Celoni i en alguns
altres llocs també es fa alguna diferenciació entre les quotes que paguen
uns veïns o uns altres, com és normal, la Batllòria som, anem de bracet,
estem al mateix lloc i evidentment hi haurà el mateix tracte que pels veïns
de Sant Celoni. Per tant si us sembla passaríem a l’aprovació del plec de
clàusules per a la subhasta d’aquestes parcel·les
Després d’aquestes intervencions i,
Atès que aquest Ajuntament disposa, entre d’altres, dels següents béns
immobles:
a) Parcel·la de 500 m2, assenyalada amb el número 14 al plànol
parcel·lari de la urbanització Can Abril (en terme municipal de
Santa Maria de Palautordera), que dóna front a un carrer encara
sense nom.
b) Parcel·la de 500 m2, assenyalada amb el número 14-1 al plànol
parcel·lari de la urbanització Can Abril de Santa Maria de
Palautordera que dona front al carrer encara sense nom.
c)

Parcel·la de 637 m2, assenyalada amb el número 14-2 segons el
plànol parcel·lari de la urbanització Ca l’Abril de Santa Maria de
Palautordera que dona front al carrer encara sense nom.

d) Parcel·la de 615 m2, assenyalada amb el número 23 al plànol
parcel·lari de la urbanització Ca l’Abril de Santa Maria de
Palautordera que dona front al carrer encara sense nom.
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e) Parcel·la de 556 m2, assenyalada amb el número 23-1 al plànol
parcel·lari de la urbanització Ca l’Abril de Santa Maria de
Palautordera que dona front al carrer encara sense nom.
f)

Parcel·la de 841,1 m2, amb el número de referència cadastral
2386803, amb front al carrer Lluís Companys cantonada carrer
Tordera de La Batllòria.

g) Parcel·la de 454 m2, amb front al carrer Bellavista cantonada Lluís
Companys de La Batllòria
Atès que les set parcel·les de propietat municipal es troben qualificades
com a béns patrimonials, sense que en l'actualitat compleixin cap finalitat
d'interès públic o social.
Atès que està prevista la seva venda amb el fi d'obtenir recursos per a la
realització d’inversions.
Vista la memòria de l’Alcaldia justificant la conveniència i oportunitat de
procedir a l'alienació dels referits béns patrimonials, que en l'actualitat no
compleixin cap finalitat d'interès públic o social, la venda dels quals està
prevista a fi d'obtenir recursos per a la realització de diverses inversions
compreses dins del pla i programa d'inversions i finançament del
pressupost general d'aquesta corporació per al present exercici econòmic.
Atès que les valoracions pericials acreditatives de l'apreuament dels béns,
fetes per l'arquitecte municipal en el seu informe, es fixen en les quantitats
següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Parcel·la
Parcel·la
Parcel·la
Parcel·la
Parcel·la
Parcel·la
Parcel·la

de
de
de
de
de
de
de

500
500
637
615
556
454
600

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

(14 sector Ca l’Abril) ..................... 136.888,50
(14-1 sector Ca l’Abril) .................. 136.888,50
(14-2 Sector Ca l’Abril) ................. 120.560,00
(23 sector Ca l’Abril) ..................... 168.372,85
(23-1 sector Ca l’Abril) .................. 152.220,01
a La Batllòria................................ 571.110,00
a La Batllòria................................ 276.659,53
Total .......................... 1.562.669,39
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€
€
€
€
€
€
€
€

Atès que aquestes quantitats no superen el 25% dels recursos ordinaris del
pressupost consolidat de la corporació (a efectes del preceptiu informe
previ del Departament de Governació i Relacions Institucionals, si bé se
n'hi ha de donar compte).
Atès que l'alienació dels béns patrimonials s'ha de fer mitjançant subhasta
pública, d'acord amb el plec de clàusules administratives particulars que
han de regir-la.
Vistos els informes tècnics, jurídics i econòmics emesos per l'arquitecte, el
secretari i l’interventor municipals, tots favorables a l'alienació projectada;
el plec de clàusules administratives particulars i la legislació d’aplicació.
A proposta de la Comissió Informativa de Serveis Comunitaris, per 11 vots
a favor de la senyora Donado i dels senyors Castaño, Arenas, Capote,
Vega, Casado, Garcia, Bueno, Alsina, Segarra i Pasqual, i amb 6 vots en
contra de la senyora Lechuga i dels senyors Bosch, Mas, Negre, Deulofeu i
Cuminal, el Ple municipal ACORDA:
Primer.- Alienar, mitjançant subhasta pública, les parcel·les de propietat
municipal, que es descriuen a continuació, qualificades com a béns
patrimonials:
a) Parcel·la de 500 m2, assenyalada amb el número 14 al plànol
parcel·lari de la urbanització Can Abril (en terme municipal de
Santa Maria de Palautordera), que dóna front a un carrer encara
sense nom.
b) Parcel·la de 500 m2, assenyalada amb el número 14-1 al plànol
parcel·lari de la urbanització Can Abril de Santa Maria de
Palautordera que dona front al carrer encara sense nom.
c)

Parcel·la de 637 m2, assenyalada amb el número 14-2 segons el
plànol parcel·lari de la urbanització Ca l’Abril de Santa Maria de
Palautordera que dona front al carrer encara sense nom.

d) Parcel·la de 615 m2, assenyalada amb el número 23 al plànol
parcel·lari de la urbanització Ca l’Abril de Santa Maria de
Palautordera que dona front al carrer encara sense nom.
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e) Parcel·la de 556 m2, assenyalada amb el número 23-1 al plànol
parcel·lari de la urbanització Ca l’Abril de Santa Maria de
Palautordera que dona front al carrer encara sense nom.
f)

Parcel·la de 841,1 m2, amb el número de referència cadastral
2386803, amb front al carrer Lluís Companys cantonada carrer
Tordera de La Batllòria.

g) Parcel·la de 454 m2, amb front al carrer Bellavista cantonada Lluís
Companys de La Batllòria
Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que han
de regir la subhasta, disposant la seva exposició al públic durant un termini
mínim de vint dies en el tauler d'anuncis, en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
perquè s'hi puguin presentar reclamacions, les quals han de ser resoltes
pel Ple, així com prosseguir la resta de tràmits de la subhasta.
Tercer.- Donar compte d'aquesta proposta al Departament de Governació
i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, abans de la
resolució definitiva de l’expedient, per donar compliment al que estableix
l'article 40 del Reglament del patrimoni dels ens locals.
Quart.- Facultar el Sr. alcalde perquè realitzi les actuacions que siguin
necessàries i subscrigui tots els documents oportuns, tant públics com
privats, per a l'efectivitat dels precedents acords.
11.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PLA D’ORIENTACIÓ DELS
EQUIPAMENTS COMERCIALS DE SANT CELONI.
Intervé el Sr. Emili Bosch i diu: Voldria començar dient que és l’únic punt
que crea futur per a Sant Celoni, estem molt contents i satisfets de que
aquest pla estigui sobre la taula i li donem tanta importància que per
minso temps que hem tingut hem hagut de treballar el cap de setmana
però ho hem fet, moltes gràcies per l’ajuda però hem de fer una queixa,
evidentment, l’equip de govern parla de cooperació, transparència,
col·laboració, s’han fet reunions amb l’equip redactor, la Unió de Botiguers,
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Empresaris i se’ns ha marginat, no se’ns ha convidat i no se’ns ha
informat, si és així, ho hem d’entendre, però que no se’ns retregui cada
vegada el que és la transparència, el que és la cooperació, o és o no és,
perquè és una decisió personal, no és res més que això, per tant, hem
sigut segurament els últims que hem rebut aquest expedient, he començat
per dir que és el punt que més m’agrada, el punt que ens agrada molt
més, perquè això crea futur, és expectativa i és crear llocs de treball i
il·lusió. El POEC, apart d’això, per a mi és més important o quasi més
important que el Pla General, el Pla General dissenya el poble com serà en
quan a carrers, alçades, edificabilitat, però el POEC permet que hi hagi
sang, si entenem que el Pla General és el cos, el POEC és la sang, és el
que genera diners, moviment, riquesa i dona expectatives i seguretat. En
aquest projecte, que com he dit l’hem estudiat i l’hem estudiat el més
profundament possible perquè el cap de setmana, també la família té dret
a viure, i entenem que és un bon projecte i fins i tot un molt bon projecte
en segons quins aspectes. Entenem i així volem que consti que és urgent
la seva aprovació i la seva implantació, urgent per tal de no començar una
altra vegada de crear carrers, expectatives i comerços que després han de
tancar, que no tenen la possibilitat de desenvolupar-se com caldria perquè
això genera desconfiança en tot el sector i perquè a més Sant Celoni com a
punt de referència, jo prefereixo dir capital perquè els de Granollers ho fan
sempre, com a punt de referència penso que ha de tenir el centre
comercial d’atracció, com a motiu principal seria aquest, però també per la
seva dificultat urbanística de créixer, créixer urbanísticament ho té difícil
perquè el seu territori és complicat, per tant estem abocats d’una manera
natural a ser un poble de serveis, per tant per començar el comerç és un
bon servei. Sembla una fotocòpia i ho he de dir, és una fotocòpia en gran
part del programa de Convergència i Unió a les eleccions municipals, és
una fotocòpia i això ens honora i ens fa veure que no anàvem tan
equivocats, volem dir clarament que aquest projecte no té més valor si no
es creu realment amb la capacitat i les possibilitats dels comerços i els
comerciants de Sant Celoni, perquè, jo diria que més del 50% del
desenvolupament respondrà a les seves actituds i a les seves maneres de
veure-ho, per tant jo entenc que com a administració hem de recolzar,
posar els fonaments, que vol dir totes les parts urbanístiques i que ara no
referiré, però hem de recolzar molt i molt i personalment, és a dir com a
entitat a l’Associació de Boitiguers i als botiguers individuals per tal que
sigui així perquè sinó fracassarà. Amb això no volem dir que caiguem amb
allò de l’intervencionisme polític exagerat, que ha fet fracassar forces
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projectes a Sant Celoni i a altres pobles que coneixem, senzillament
l’intervencionisme vol dir recolzar i donar les bases per tal que es pugui
desenvolupar, entenem que és l’única possibilitat que té Sant Celoni per
deixar de dependre del monopoli de les grans indústries, evidentment s’ha
de recolzar amb el que és el turisme i la implantació de la petita i mitjana
indústria que és la que dona treballs i a més són els ben remunerats, per
tal de no patir aquestes situacions que parlava ara el Sr. Capote que es
poden donar regulacions de llocs de treball amb les grans fàbriques i ens
podem trobar amb problemes. He de dir que en el projecte que
Convergència i Unió portava a les eleccions municipals érem més
agosarats, i no ho érem perquè sí, els altres parlaven de 30.000 habitants
d’influència i el projecte parla de 21.900. Recollir la població de l’any 2002
que són 13.370 més un creixement amb els quatre anys de 2.961 i una
atracció als pobles de l’entorn de 5.865 persones, nosaltres entenem que
pot ser molt més i que hauria d’ésser molt més, però també entenem que
l’equip redactor que es basa amb els fets que es troba i amb la realitat no
ha de fer especulacions sinó que el que fa és basar-se en la realitat actual.
Tot i això hi ha una dada significativa a l’estudi, ja és coneguda però potser
no prou, i és que per les circumstàncies i que econòmicament s’atribueixen
al tipus d’indústria que hi ha a Sant Celoni, la família de Sant Celoni té una
renda per càpita 4 punts per sota de la mitja catalana, això vol dir que de
cada 100 pessetes que té un català de mitjana, a Sant Celoni en tenim 96,
això ho reconeix també l’informe i això s’hauria de mirar de millorar ja no
tant sols amb això, perquè això afecta al comerç però també al
desenvolupament de tot el poble i això sí que és responsabilitat del
municipi, de l’Ajuntament, perquè, doncs perquè s’han de donar les bases
perquè es creïn aquestes altres indústries, aquestes altres activitats que
generin que la mitjana sigui si pot ser per sobre, 101%. Un altre factor
greu, i aquest ja em toca més a prop, és el tema de l’urbanisme comercial,
l’urbanisme comercial és la base del comerç, és la base d’un centre
comercial i d’una actuació per part dels botiguers, el resum que fa de
l’urbanisme el projecte, detecta el que ja sabem tots, el que em sorprèn és
que ens ho hagin de dir de fora i així ens ho creiem, és que l’estat dels
carrers, l’homogeneïtat i la imatge del centre comercial i de les àrees
comercials remarca molt la circulació que la patim tots, fa èmfasi amb
l’aparcament i sobretot amb una cosa tan senzilla, però sembla ésser tan
complicada com és la senyalització. No voldria estendre’m perquè se’ns ha
fet molt llarg el ple però si que és significatiu que aquests cinc punts, els
coneixem, els patim, però no s'hi pren i no s'hi posa solució i a més són
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responsabilitat única de l’Ajuntament, o sigui no depenem ni dels
botiguers, ni dels empresaris ni de qualsevol altre estament, això és una
responsabilitat de l’Ajuntament a la qual entenc que s’hauria d’haver fet
front ja per donar les bases ara per poder actuar amb el POEC però que
s’haurà d’endarrerir en funció que això es pugui atendre. Això demostra
que la visió global del comerç en el nostre poble ha sigut nul·la, nul·la
perquè no s’han posat les bases aquestes que estàvem parlant ara i per
tant el desenvolupament ha sigut molt i molt baix, tot i que hi ha estudis i
se’ns dirà per part de l’equip de govern que hi ha un estudi que
evidentment detecta que hi ha excés de botigues, i és cert, existeix i això
és cert, però sempre s’obren botigues quan no hi ha gent o no s’atreu la
gent, o no es creen les bases, per exemple a l’estudi aquest hi ha unes
debilitats del comerç, la veritat i permeti’m que en faci referència perquè
és bàsicament important perquè torna a recaure en l’urbanisme, carrer
Major que és més comercial no està tot complert en la seva adequació en
l’urbanisme comercial, excés de circulació en el tram on s’uneix el carrer
Major amb la plaça del Comte de Montseny, plaça de la Vila amb
estructura urbanística antiquada i envellida i amb excés de cotxes, enllaços
no adequats entre el carrer Major i altres carrers paral·lels que també són
força comercials, els carrers perpendiculars no estan ben arreglats, voreres
estretes i en mal estat, pavimentació i estructura de la carretera Vella
diferent dels carrers més comercials i això pot dificultar la imatge d’unitat
de l’espai comercial, la qual cosa vol dir que quan es va dissenyar i es va
projectar la carretera Vella no es va tenir en compte el comerç i per això
estic dient que si no hi ha un projecte global d’actuació no serveix de res,
perquè el que es va fent és com les gallines que piquen el blat de moro
però no fan neteja enlloc, les mancances de l’aparcament rotatiu, la
mancança de senyalització comercial per informar sobre el centre i per
motivar els potencials compradors, això ho diu l’informe i això no és una
crítica ara a l’equip de govern ni a la situació, això és el que estic intentant
fer èmfasi i per això ho llegeixo, perquè siguem conscients que això és així
i perquè actuem i perquè creem futur, quan jo abans he fet la intervenció i
es parlava del passat i de la història, la història s’ha de tenir en compte,
però si la fem servir per caminar cap el futur, a la primera farola que
trobem ens hi fotrem de cap, per tant el que jo demano és que ja que
tenim un gran projecte, i un projecte que era necessari i vital, el posem en
funcionament i el primer, i aquí ve la mancança més greu, el primer que
ha d’actuar és l’Ajuntament i si revisem el pressupost per a l’aplicació,
almenys dintre d’aquest any, evidentment estem parlant del 2004, no hi
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ha ni un duro per resoldre aquests problemes, per tant, això se’ls hi ha de
dir a la Unió de Botiguers i ben clar que el POEC el tenim però el tirarem
endavant quan tinguem diners o buscar solucions, no s’hi val a enganyarlos i crear expectatives perquè es gastin diners amb aparadors i que
després no tinguin la possibilitat d’atreure a les persones. Parla de la
filosofia, el fet que el model que es defineix prioritzi o afavoreixi una
tipologia d’estructura d’establiment una de l’altra, afectarà directament a la
classe de ciutat futura, això sembla una tonteria, però realment el comerç i
l’àrea comercial acaben definint d’una manera molt clara quin és el
comportament, el funcionament i la manera d’ésser d’aquella societat,
encara que no ho sembli i ho remarco perquè no és tant sols una qüestió
crematística i econòmica la que estem decidint amb el POEC sinó que a
més estem decidint la filosofia de la persona humana que és l’única que té
valor o la que té més valor de totes plegades. Aquí recomana, i ja no ho
llegiré perquè aquest ja és més llarg, però alguna cosa que en el programa
que nosaltres presentàvem i que es va discutir, que es va fer demagògia,
una actuació a la porta nord, a la porta de Gualba i a la porta de Ponent,
evidentment que si no posem i si no deixem posar comerç i un comerç que
el defineix molt clar quin ha de ser, perquè la gent que passa vegi que és
un poble molt atractiu i a més el connectem amb la zona centre, no es
podrà actuar. Ara sembla, per les converses que sé i les notícies que tinc,
no masses, però les que tinc, que l’Ajuntament, l’equip de govern té clar
que s’ha d’actuar en aquests punts, però sembla que fins ara era com
alguna cosa vedada, si s’havia de fer indústria o petita i mitjana indústria,
només cal mirar el Pla General. Una altra de les coses que remarca i que
estan donant molt resultat i en canvi aquí hi ha por a fer-ho, per una
qüestió molt clara i és que és possible que es perdin vots amb aquestes
actuacions, és la zona de vianants, aquest pla, en el qual nosaltres no hem
tingut ni participació ni col·laboració ni fins el divendres de la setmana
passada, coneixement definitiu, diu que la zona de vianants s'ha d'ampliar,
i s’ha d’ampliar exactament en els carrers que nosaltres vam definir,
qualsevol que es miri el programa de Convergència els té allà marcadets
perquè estan exactament igual, no els hi hem passat, no és una fotocòpia.
Bé, com he dit al començament perquè això és molt llarg, només és un
tom, n’hi ha quatre més, això és cert, creiem que és un bon projecte, que
és molt urgent i necessària la seva implantació, però malgrat això i
analitzant la trajectòria i les decisions preses per l’equip de govern amb les
modificacions que hi ha hagut, tenim molts i molts dubtes i ho diem de
veritat i amb tot el sentiment que vostès siguin capaços de dur a terme
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satisfactòriament aquest projecte, a menys que realment hi hagi
transparència, col·laboració i totes aquestes paraules tan maques que ens
diuen durant aquests 270 dies de gràcia que nosaltres els hi hem donat.
Perquè per portar a terme aquest projecte, i no vull donar lliçons a ningú
perquè he estat vinculat amb accions d’aquest tipus en altres poblacions,
s’han de prendre decisions, s’ha de tenir la capacitat de prendre-les i s’ha
de convèncer a la gent de que es prenen pel be del poble i no
l’individualisme i això fa mal, perquè és possible que algun polític que altre
es cremi i es perdin vots i perquè requereix d’uns recursos econòmics que
com s’ha demostrat i ha reconegut el regidor d’Hisenda no els tenim, no
podem fer més inversions i d’aquí ve que nosaltres no estem d’acord amb
el pressupost, perquè? Què és més important? i no dic que no s’acabin,
que quedi clar, acabar les inversions urgents o també atendre aquestes
que son les que donaran recursos econòmics a la població i benestar.
Sovint és molt maco tenir una instal·lació mentre totes les altres coses no
funcionen, nosaltres, l’equilibri pressupostari es basa en mantenir el que
tenim i fer créixer amb instal·lacions mentre sigui possible, perquè si les
instal·lacions que fem créixer o les actuacions que fem créixer ens limiten
o ens coaccionen totes les altres actuacions, el pressupost està
desequilibrat, i això és la filosofia que estàvem dient abans quan discutíem
el pressupost, per tant, que quedi clar i això ja ho saben vostès perquè
han tingut totes les reunions amb l’equip redactor, fan falta recursos,
recursos que en el pressupost d’aquest any no hi ha ni un duro per aplicarlos, fa falta energia i ganes de tirar endavant i produir les simpaties entre
els botiguers, que és complicat també, perquè estan acostumats a un
ambient i no tenen o no tenien massa confiança amb les actuacions
municipals per tenir això, però és vital, és vital canviar el signe de Sant
Celoni amb el sentit de no dependre única i exclusivament i ho repeteixo
d’un factor econòmic que doni per viure el 61% de la població. Concloent
el Sr. Bosch dient: Res més a dir perquè m’estendria i és massa tard, però
jo entenc que amb això queda clar.
Intervé el Sr. Josep Alsina i diu: Estem parlant del POEC, un programa
d’orientació als equipaments comercials, però què és el POEC, és una eina
que és un instrument municipal que permet als Ajuntaments a adaptar
l’equipament comercial de la ciutat a les necessitats dels consumidors, i
com es fa un POEC, de quins punts consta un POEC, això és un pla
quadriennal que es va començar l’any 2002, el Grup Municipal d’Esquerra
Republicana estava a l’oposició però coneixia que s’estava treballant, hem
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entrat al govern i ens hem incorporat a treballar en aquest projecte del
POEC, el POEC és primer una recollida d’informació, anàlisi de l’oferta,
l’anàlisi de la demanda, l’anàlisi de l’equipament comercial, una diagnosi
del sector comercial, hi ha un establiment del model comercial, veure les
quotes de mercat de les diferents tipologies de formats comercials,
localització del comerç, centres, subcentres, eixos comercials, disseny de
possibles pols d’atracció, hi ha un programa d’orientació comercial, hi ha
uns instruments d’actuació, d’ordenació i execució, d’infrastructures,
urbanes de suport, tot això són punts del POEC, que és curiós que el
programa de Convergència i Unió ja tingués tots aquests punts, com ha dit
el company Emili Bosch són quatre toms molt ben fonamentats i molt ben
documentats de quin és el creixement que té Sant Celoni, d’on ve
l’atracció, quines són les fugues, quin és el tipus de comerç, i tot això
acaba definint un model de ciutat i de vila comercial i cap on ha d’anar el
comerç de Sant Celoni, tot això no està en el programa de Convergència i
Unió, tot això està en un document que avui s’aprovarà en aquest plenari i
que ha desenvolupat una empresa externa a l’Ajuntament de Sant Celoni
amb una tasca conjunta amb la Unió de Botiguers, conjunta amb els
tècnics de l’Ajuntament i conjunta amb tots els sectors implicats. Aquesta
feina s’ha anat treballant internament i avui es porta a aquesta primera
aprovació, això ha d’anar a la Comissió de Comerç per a la seva aprovació
a la Generalitat, és un primer pas molt important, jo en un dels punts
anteriors deia que s’està treballant, el POEC és una eina per treballar i que
serà un primer desllorigador de tot un conjunt d’accions que aniran
passant a Sant Celoni properament, el tema d’inversions, tenim la plaça de
la Vila, és la primera gran inversió que el POEC ja recull, és una inversió
molt important que serà dinamitzadora d’aquest creixement comercial del
centre de la vila de Sant Celoni que ha d’anar enllaçat tant amb un
creixement de la part del nucli històric com tota la part del carrer Major
cap avall i tots els seus carrers voltants, el POEC el que fa és definir tot
això i això està en un document que ha treballat una empresa externa i no
està en el programa de Convergència i Unió.
Intervé el Sr. alcalde dient: Com que no hi ha al·lusions, agafo la paraula,
interrompent el Sr. Cuminal dient que és una cosa que es pot comprovar,
per tant, parlar surt car i fa poc ho hem vist. Continua el Sr. alcalde dient:
El POEC que avui es presenta és un treball, com s’ha comentat que es va
començar l’any 2002 i que millora la senyalització, més zones de vianants,
etc. etc. del POEC ja eren unes coses conegudes, no és que hagi estat un
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pla que s’ha amagat en un calaix, sinó que hi havia un treball conjunt de
tècnics de l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, la Policia Local,
responsables polítics, la Unió de Botiguers l’empresa redactora i altra gent
que hi estaven treballant, fins i tot s’ha de dir que el POEC s’ha ajuntat
amb el Pla de Mobilitat i ha sigut interessant que tinguéssim els dos plans
en marxa per tal que s’han recollit i han conjuminat els esforços que
s'havien fet en els dos plans, crec que és una bona eina i així celebro que
s’aprovi per unanimitat, és una eina que pot donar moltes oportunitats i
per això l’Ajuntament ja va decidir l’any 2002 de tirar-ho endavant,
discrepo que si és més o menys important que el Pla General, el Pla
General és una eina importantíssima en un municipi perquè parla
d’infrastructures, parla de zones residencials, parla de noves zones a
edificar i tots sabem que la revisió del Pla General del 97 va fer possible el
creixement que actualment tenim a Sant Celoni que estava estancat i el
Pla General també és una bona eina però complementàriament crec que el
POEC ens ha de posar gasolina o més gasolina en el motor, Sant Celoni ja
es destaca com a municipi comercial, el POEC és normal que reculli tots els
perills, tots els punts febles i que apunti que s’hi ha de treballar, també
recordo que el POEC és una eina que va sortir d’un debat al que en diem
els mercats del treball en el Pacte Territorial de la Ocupació al Baix
Montseny, que va ser una continuació del Pla de Dinamització del Comerç
de Sant Celoni, que aleshores es va creure que al Pla de Dinamització li
faltava un motor que podia ser el Pla d’Orientació d’Equipaments
Comercials i aleshores ens hi vam posar. Hi ha temes que diu el POEC, i
això ho sap en Pep Alsina, com el tema de senyalització, que s’està
treballant conjuntament amb la UBIC el Pla de Dinamització del Comerç
per tal de fer una senyalització conjunta per adreçar al visitant, a la
persona que vol anar als comerços per tal que visiti i sàpiga les botigues
que pot trobar a la zona comercial de Sant Celoni. Quan es deia visió del
comerç nul·la, per a mi el comerç de Sant Celoni se’n dóna compte i veu
que és una potencialitat i així ho demostra l’enquesta de la quantitat de
gent que ve d’altres municipis a comprar, que pel tamany de població,
tenim 300 i escaig de botigues que és molt, però que no té el volum que
poden tenir altres ciutats amb molts més habitants, això està claríssim,
però que té una zona central que valora el POEC com molt important tot el
carrer Major, carretera Vella, com una zona comercial consolidada. També
el comerç com qualsevol activitat és molt canviant i s’ha d’estar amatent
als canvis que s’estan produint a la societat i els canvis d’hàbits que
s’estan produint. S’ha comentat el tema de la inversió de la plaça de la
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Vila, també s’ha de dir que en el pressupost hi ha una inversió
d’arranjament de carrers, una inversió de reposició que pot donar prioritat
a algun d’aquests temes. Abans s’ha dit que hi havia formes o fórmules de
tirar endavant algunes inversions i que és l’Ajuntament qui ha de posar els
diners, s’està fent ja l’avantprojecte, que també ho planteja el POEC, d’un
futur aparcament subterrani i aquí s’està fent per part d’un arquitecte i que
és normal que aquesta inversió no corri a càrrec de l’Ajuntament, però és
un servei totalment necessari del municipi, amb això s’hi està treballant.
Crec que és bo que es valori com a positiu el POEC i com deia serà, ha
d’ésser i volem que sigui un motor de les zones que actualment conformen
les dues entrades del municipi i que poden i han de fer més atractiu Sant
Celoni per tal de que hi hagi més flux de gent que vingui al municipi, que
compri allà perquè també hi haurà serveis i comerç, però que és molt
important el que diu el POEC que el comerç d’equipament a la persona
estigui en el centre de la població i això és un tema de l’urbanisme
comercial que entenem que és un valor de Catalunya, és un valor de tenir
un comerç fort a la part central del municipi i combinar-ho amb llocs lúdiccomercials que puguin fer d’atractiu a Sant Celoni i així s’ha dissenyat i així
hi ha uns números en el POEC que són els que surten. El que si que hem
fet és no caure en un error, algunes vegades s’ha donat, s’ha comentat la
paraula especulació, a vegades s’ha pensat més amb eines d’aquestes per
fer més aviat operacions immobiliàries, crec que això ha estat un error i
almenys per les dades que tenim d’alguns dels llocs que a vegades s’hi ha
fet inversions d’aquest tipus i tiren endavant però els que ho pateixen són
els comerços, almenys per la informació que en tenim, hi ha llocs com la
Maquinista o alguna promoció que s’ha fet a Sabadell, que no han donat
els resultats perquè igual l’estudi que s’havia fet de les potencialitats i de la
gent que hi podia anar s’havien inflat per tal de fer possible algunes
inversions immobiliàries i creiem que el POEC està ben dissenyat, és una
eina com s’ha comentat per quatre anys, dissenya el tema del comerç per
quatre anys i la voluntat és, i per això tenim aquest document aquí, hem
sigut valents d’iniciar-lo, continuar-lo amb el nou equip de govern i la
intenció és tirar-lo endavant i fer realitat aquestes inversions que es
produiran i aquesta atracció i aquests serveis que tindrem de més en el
municipi. Segur que això redundarà amb més ingressos i amb una renda
que pugui augmentar i que la gent que s’ha de desplaçar a comprar a
altres llocs no tingui aquesta necessitat.
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Seguidament intervé el Sr. Capote dient: Només una puntualització molt
curta sense ànim d’entrar en debat, vostè té unes dades que són diferents
a les que tenim al sindicat, vostè les té dels empresaris, aquí parla d’una
mitjana, la mitjana que hi ha a Sant Celoni diu que la indústria té els
salaris més alts, és a dir que estan en consonància amb Mollet i Granollers
i que el que fa que ara baixi són les empreses de construcció i les
empreses de serveis que algunes paguen sous de misèria. Després també
una dada és que moltes indústries de Sant Celoni, sense entrar en si són
més dolentes o més bones, donen entre 3,5 i 4,5 llocs de treballs
indirectes, vostè això, com empresari de la construcció ho sap perquè ha
treballat molt amb elles, aquests llocs de treball indirectes són aquells que
estan donant peu a que hi hagi botigues, etc. és a dir, tot és un peix que
es mossega la cua, no sé com podem fer un poble de serveis sols i qui ha
de guanyar aquests diners per gastar-los, és a dir, les dades de la mitjana
surten així i si cal dir dades, tenint en compte que hi ha gent que està
escoltant, aquesta mitjana surt de sumar-ho tot i això és el que permet
també, encara que hi ha llocs de treball que són miserables de que Sant
Celoni sigui un dels pobles, que si ara a Catalunya estem amb un 8%, aquí
a Sant Celoni estem amb un 6% de l’atur. Una cosa és l’atur i l’altra és
llocs de treball amb més o menys qualitat, aquesta és una cosa diferent,
però que aquesta mitjana el que fa que baixi, són les empreses de serveis i
això vostè que és empresari ho sap.
Intervé novament el Sr. Emili Bosch i diu: Jo no he dit que ens hàgim de
dedicar només a serveis, jo dic que s’ha de diversificar, jo el que volia dir
és per clarificar, jo no he parlat abans de que no hi hagi hagut visió per
part del comerç, sinó que no ha sigut prioritari per part de l’Ajuntament el
comerç, hi ha hagut un desenvolupament a l’entorn que ha sigut prioritari,
i potser s’havia de fer, ara potser toca el centre i el comerç per tal de
diversificar, insisteixo, no entraré amb un debat de dades perquè
avorriríem a la gent, jo penso que diversificar és important amb tot, fins i
tot en els pobles, tenir serveis, tenir construcció, tenir indústria, gran,
mitjana i petita, i els sindicats són els que més valoren la petita i mitjana
indústria, penso que no és cap opció dolenta.
Intervé el Sr. alcalde dient: En el fons, la suma de la diversificació fa que,
fins i tot els perills que a vegades hi ha a l’horitzó, siguin més assumibles i
si alguna cosa falla, és millor tenir quatre potes que no tenir-ne tres, però
la suma de la indústria amb la creació o el manteniment de llocs de treball
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que comentava i els llocs de treball indirectes que depenen de la indústria
és molt important, el comerç a Sant Celoni ho sabem per estadístiques,
amb la “ratio” de comerç per 1000 habitants, estem per sobre de
Granollers en comerç obert i en funcionament, això n’hem de ser
conscients i la suma de petita i mitjana empresa i empreses de serveis
complementen el que tinguem, tal com s’ha dit l’índex d’atur dels més
baixos de la comarca i esperem que això es pugui mantenir i que no
tinguem ensurts, tots sabem que el creixement econòmic que hem tingut
aquests darrers anys també s’aguanta amb alguna pota que no és molt
forta a Sant Celoni, a nivell general, veiem que hi ha sectors que ho
pateixen tèxtil, electrònica, etc. Per tant, crec que estem d’acord amb el
POEC, que és una bona eina, és una eina que a menys d’un any del nou
ajuntament, es porta a l’aprovació del ple, una eina que pot fer de motor i
que pot ser important i que ha d’ésser important per a Sant Celoni i que
després de l’exposició pública, l’aprovarem provisionalment perquè
l’aprovació definitiva que ha de fer la Generalitat sigui prou ràpida per fer
projectes com més aviat millor al nostre poble, demanant si sembla bé
passar a votar.
Intervé el Sr. Emili Bosch dient: Per un moment semblava que érem
nosaltres els que defensàvem i els que havíem portat el Ple, contestant el
Sr. alcalde dient que el bo és que es reconegui una feina ben feta, un
encàrrec fet en un bon moment, jo diria, i que això pugui materialitzar-se
d’aquí a poc temps.
Després d’aquestes intervencions i,
Arrel de l’entrada en vigor de la llei 7/200 d’equipaments comercials
l’Ajuntament de Sant Celoni va encarregar la redacció del POEC de Sant
Celoni amb la intenció de disposar d’un document que permeti recollir al
informació necessària i diagnosticar la situació del comerç actual a Sant
Celoni així com determinar cap a on es vol dirigir la activitat comercial a
Sant Celoni.
Un cop ha estat redactat el document és procedent la seva tramitació als
efectes de la seva entrada en vigor i execució.
A proposta de la Comissió Informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat S’ACORDA:
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PRIMER - Aprovar inicialment el pla d’orientació dels equipaments
comercials de sant celoni (poec), redactat a l’efecte.
SEGON - Exposar al públic, mitjançat edictes inserits al tauler d'edictes de
la corporació, així com al butlletí oficial de la província i al diari oficial de la
generalitat de catalunya el document tècnic així com l’expedient als efectes
de què qualsevol interessat pugui presentar quantes al·legacions i
suggeriments considerin adients.
TERCER - Habilitar el sr. alcalde o persona en qui delegui als efectes de
què pugui signar quanta documentació sigui procedent als efectes de
l’efectivitat dels acords presos.
12.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA NOMENCLATURA DE
DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI.
Intervé el Sr. alcalde dient: Hi havia tot un seguit de carrers en el que en
diem les Torres, que és una nova zona residencial de Sant Celoni, per fer
un aclariment per si alguna persona ens escolta i no té molt clar de la zona
que estem parlant, és on hi ha actualment la Comissaria dels Mossos
d’Esquadra, hi havia uns quants carrers que no estaven batejats i es va fer
una proposta de diferents noms força més llarga i s’han tingut contactes
des de l’equip de govern amb el Grup de Convergència i Unió i es
proposaven uns noms, algun d’ells era perquè encara mancava el nom
d’algun president de la Generalitat de Catalunya per posar, Josep
Tarradellas, és un dels casos i hi ha altres casos de persones reconegudes,
literats, escriptors, que també enteníem que se’ls havia de fer un
reconeixement i es proposava Montserrat Roig, Maria Aurèlia Capmany i
Martí Pol, aleshores també hi havia una persona nascuda a Sant Celoni que
va donar nom a una planta, en Minuart, que havia nascut a Can Minuart,
quan passem per la zona de Penyes, Joan Minuart i també hi ha una plaça
que fa d’entroncament d’aquella zona que en una escriptura antiga del
1800, ratllant el 1900, parlava de camp o camps de Sant Nicolau, i ens
semblava que era bo que no es perdés aquell nom que es deia aquella
zona que es conreava de feia anys i panys, i seria el nom que es donaria a
la plaça. Em sembla que és una manera de reconèixer tot un seguit de
noms de gent i de que hi hagi més noms de dones al municipi.
Després d’aquesta intervenció i,
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Vist l’expedient instruït per a donar nom a diferents carrers del sector Les
Torres.
Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 14 de març de 2001 es va
aprovar definitivament el projecte d’urbanització del sector P-2 Les Torres.
Atès que actualment s’estan acabant les obres d’urbanització d’aquest
sector.
Atès que la modificació del projecte del pla parcial d’aquest sector recull en
el seu plànol de vialitat els carrers anomenats A, B, C, D, E, F, G i rotonda.
Atès que l’Àrea d’Entorn ha fet una proposta de numeració d’aquests
carrers que es recull en el plànol que s’adjunta.
A proposta de la Comissió Informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat S’ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment la nomenclatura dels carrers del sector Les
Torres al següent tenor:
a) Carrer A: carrer Montserrat Roig
Carrer B: carrer Josep Tarradellas
Carrer C: carrer Miquel Martí i Pol
Carrer D: carrer Joan Minuart
Carrer E (tram) i F: carrer Maria Aurèlia Capmany
Rotonda: Plaça Camps de Sant Nicolau
b) Perllogar els noms dels carrers següents dins del sector P-2:
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer

E (tram): Carrer Girona
G: Carrer Menorca
Joan XXIII
Alfons Moncanut

La situació geogràfica concreta d’aquests carrers es grafia en el plànol que
obra a l’expedient, i que s’arxiva amb la corresponent diligència
d’aprovació.
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Segon.- Aprovar la numeració d’aquests carrers segons allò reflectit en el
plànol que s’adjunta a aquesta proposta.
Tercer.- Sotmetre-ho a un termini d’informació pública de vint dies, prèvia
publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província i al
tauler d’anuncis de la corporació, per tal que qualsevol persona interessada
pugui presentar les observacions o suggeriments que consideri
convenients, amb el benentès que si transcorregut aquest període de
temps, no s’ha formulat cap observació o suggeriment, l’aprovació inicial
esdevindrà definitiva, sense necessitat de nova aprovació en forma
expressa.
Quart.- Aprovat definitivament l’expedient, comunicar l’acord a Correus i
Telègrafs, Comissaria de Policia, Prefectura Provincial de Tràfic, Delegació
d’Hisenda, Registre de la Propietat, Delegació Provincial de l’Institut
Nacional d’Estadística, Institut d’Estadística de Catalunya, companyies de
serveis com Fecsa-Enher i Sorea, i a la Federació d’Associacions de Veïns
de Sant Celoni, així com a la resta d’entitats, agrupacions locals i
institucions interessades.
Cinquè.- Facultar el senyor alcalde per a que pugui subscriure tots els
documents necessaris per a formalitzar els precedents acords.
13.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ SOBRE EL JUDICI
CONTRA L’ESTAT ESPANYOL PER LES TORTURES PRACTICADES
CONTRA INDEPENDENTISTES CATALANS EL JULIOL DE 1992.
Intervé el Sr. Josep Alsina dient: Aquesta moció, tal com diu el seu propi
nom, neix de les detencions totalment arbitràries que es van produir l’any
1992, dies abans de les olimpíades de Barcelona on tot una sèrie
d’independentistes catalans van patir una sèrie de tortures que avui,
després de 12 anys, es portaran a l’Estat Espanyol des del Tribunal de
Recursos Humans d’Estrasburg per aquestes tortures que van rebre
aquests companys. Després de 12 anys des de l’Ajuntament de Sant
Celoni, volem donar suport a aquests companys.
Després d’aquesta intervenció i,
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Vista la moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya.
Els darrers dies de juny i primers de juliol de 1992 va tenir lloc als Països
Catalans una operació repressiva coneguda com a "Operació Garzón" que
acabà amb la detenció de més de trenta independentistes i
'empresonament d'una vintena d'aquests. El rerafons era l'imminent inici
dels Jocs Olímpics a Barcelona.
Després de passar fins a cinc dies d'incomunicació a mans de la guàrdia
civil espanyola la majoria dels detinguts van denunciar haver estat
torturats. Onze anys després els demandants han reeixit en demanar de
ser escoltats al Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg, el qual ha decidit
encausar l'Estat espanyol per un possible delicte de tortures.
Atesa la gravetat de les acusacions i l'admissió a tràmit de les denúncies
pel Tribunal d'Estrasburg.
A proposta de la Comissió Informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat S’ACORDA:
1 - Donar ple suport als promotors de la denúncia tot remarcant una
vegada més el compromís públic de l'Ajuntament de la Vila amb la defensa
dels drets humans
2 - Denunciar l'existència d'articles de la legislació antiterrorista que no
segueixen les recomanacions publicades per l’ONU el novembre del 2002.
3 - Demanar al Parlament de Catalunya un posicionament de suport als
demandants
4 - Demanar al Parlament de Catalunya un pronunciament de suport i de
defensa de les recomanacions publicades per l'ONU el novembre del 2002
per a la prevenció de la tortura a l'Estat espanyol
5 - Fer arribar als demandants aquest acord tot oferint col·laboració.
6 - Fer arribar aquest acord al Parlament de Catalunya i al Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya
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7 - Publicar al butlletí de la Casa de la Vila, la presa d'aquest acord.
El Sr. Jordi Cuminal fa una petita intervenció per dir: Celebrem que tot el
Ple municipal hi voti a favor, però hem de recordar que el govern
d’aquelles èpoques de l’any 1992 amb l’inefable José Luis Corcuera, doncs
tenia tres ministres catalans i un d’ells era vicepresident com en Narcís
Serra, teníem en Solé Tura i teníem en Borrell, espero que tinguem més
sort amb el nou govern socialista.
Intervé el Sr. alcalde dient: No és costum o no és massa ètic quan ja s’ha
votat fer referència a una moció quan ja hem dit queda aprovada en tot
cas es justifica abans i després es vota, jo crec que tot el que estigui en els
Tribunals, hi ha d’haver la presumpció d’innocència que els Tribunals
Europeus diran el que han de dir i s’haurà d’acatar la sentència si hi va
haver persones que no van actuar com havien de fer-ho o poders de l’Estat
que no havien d’actuar, ja els caurà la pena que els hagi de caure sobre
d’ells. Entenc que no podem pressuposar una cosa o l’altra, quan les
sentències que hi ha fins ara, diuen el que diuen i entenc que si s’ha
admès a tràmit per Estrasburg és per revisar-ho i fer afirmacions d’una
cosa o de l’altra és avançar una sentència que està en mans dels Tribunals.
de la justícia i jo diria que l’hem de respectar i atendre’ns a ella.
14.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI A L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE
MUNICIPIS.
Intervé el Sr. Carles Mas dient: Si es vol perquè consti en acta i que
tothom ho conegui, podem demanar al secretari que ho llegeixi perquè la
justificació està a la part expositiva de l’acord i és simplement adherir-se a
l’Associació Catalana de Municipis que és una de les dues entitats
municipalistes que existeix a Catalunya i com que s’han de fer moltes
inversions i fer front a molts reptes de cara al futur, doncs com més
suports tinguem millor, des del nostre punt de vista l’experiència de
municipis que són de les dues entitats, com que aprofiten el millor de les
dues, doncs creiem que també és necessari que Sant Celoni en tregui
profit.
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Intervé el Sr. alcalde dient: L’equip de Govern fa anys que estem adherits
a la Federació de Municipis de Catalunya perquè creiem que és una entitat
que dona molt bon servei als municipis, fa les funcions d’assessorament,
de reclamació de propostes, etc, davant d’on s’escaigui i que hi ha una
altra entitat municipalista que és l’Associació Catalana de Municipis, de la
que no en formem part. S’ha de dir que aquestes entitats, una mica venien
diferenciades pel color polític, però també entenem que s’ha obert un
procés que es va iniciar fa un temps, un treball en un congrés que es va
fer conjuntament i on es van aprovar ponències i treballs conjunts i que hi
vam participar uns quants regidors, que nosaltres acceptaríem aquesta
moció proposada per Convergència i que gairebé diríem que fos proposada
per tothom, per tots els grups municipals amb aras per això que sigui una
manera d’esperonar aquesta unificació que entenem positiva del
municipalisme català, s’han fet passos en aquests darrers mesos, un va
ser aquell congrés en el seu moment, però s’han fet passos ja de reunió
conjunta pel President de la Generalitat, Pasqual Maragall amb l’ACM i la
FMC, per tal d’impulsar-ho, totes dues han manifestat la seva predisposició
i creiem que aquesta adhesió hauria de servir de revitalitzador i penso
personalment que s’hauria de donar un vot de confiança a aquesta
integració de les dues entitats, i veure que sigui possible dins d’aquesta
legislatura, sinó tornar a revisar quina és la millor per una qüestió
econòmica etc. S’ha dir que he parlat darrerament amb el responsable de
l’ACM Sr. Aguirre, aquí, a l’Ajuntament de Sant Celoni.
Després d’aquestes intervencions i,
Vista la moció presentada pel Grup Municipal de Convergència i Unió.
Atès que considerem l’existència de l’associacionisme municipal com a
instrument valuós i necessari per a aconseguir els objectius que no pot
assolir la nostra corporació local per si mateixa i tota sola.
Atès que un dels objectius de l’equip de govern és la millora de
l’organització i de funcionament de la Corporació, la millora dels
instruments de participació i donada la necessitat d’endegar diversos
projectes a Sant Celoni amb un caire tècnic molt específic i, per tant, amb
altes probabilitats de trobar dificultats de diversa índole en els diversos
tràmits del procediment administratiu i tècnic dels projectes.
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Atès que l’Associació Catalana de Municipis (ACM) és una organització amb
l’objectiu de treballar en la resolució de la problemàtica dels ens locals com
el nostre i per la defensa que de la personalitat intrínseca de tots i
cadascun dels municipis, així com de la identitat de les nostres comarques
i de la realitat nacional de Catalunya.
Atès que els serveis oferts per l’ACM, la formació i informació als associats
és, en la majoria de casos, complementària a la Federació de Municipis de
Catalunya, l’adhesió del nostre Ajuntament suposa la multiplicació de les
eines i els recursos tècnics, formatius i de representació disponibles per
dur a terme nous projectes a Sant Celoni.
A proposta de la Comissió Informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat S’ACORDA:
Primer.- Adherir-se a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques,
acceptant-ne els Estatuts i els drets i obligacions que se’n deriven, així com
la quota corresponent; al mateix temps, facultar el senyor/a president/a
per a representar-nos a les assemblees i ocupar-hi els càrrecs que ens hi
puguin correspondre.
Segon.- Que el senyor secretari expedeixi abans de quinze dies el
certificat d'aquest acord i el trameti a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques.
~~~~~~~~~~
15.- INFORMACIÓ DE LA CORRESPONDÈNCIA REBUDA DES DE LA
CELEBRACIÓ DEL DARRER PLE ORDINARI.
L'Alcaldia proposa que es doni compte al Ple municipal de la següent
correspondència rebuda darrerament a l'ajuntament de Sant Celoni, i la
corporació se’n dóna per assabentada:
9 Un escrit del Sr. Josep Maria Pelegrí i Aixut agraint la col·laboració
durant els dos anys que ha estat primer com a Director General
d’Administració Local i darrerament com a Conseller del
Departament de Governació i Relacions Institucionals.
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9 Un escrit del Sr. Ramon Canal i Comaposada, comunicant que deixa
la Gerència de la Regió Sanitària Centre per incorporar-se al
capdavant de la Secretaria General de Governació.
9 Un escrit de la Sra. Glòria Adelantado i Llopis del Servei
d’Associacionisme de la Secretaria General de Joventut demanant
disculpes per no haver pogut assistir a l’acte de signatura del Tritó
del Baix Montsney i felicitant la tasca feta en aquest camp.
9 Un escrit de la Sra. Montserrat Tura, comunicant haver deixat
l’Alcaldia de Mollet per passar a format part del Consell Executiu de
la Generalitat.
9 Un escrit de la Sra. Anna Simó i Castelló comunicant el
nomenament com a consellera de Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya.
9 Un escrit de la Sra. Aurora Danés i Valeri agraint la col·laboració
rebuda durant els anys que ha estat al càrrec de la Delegació
Territorial de Barcelona Comarques.
9 Un escrit del Sr. Joan Carretero i Grau comunicant el seu
nomenament com a Conseller de Governació i Administracions
Públiques del Govern de la Generalitat de Catalunya.
9 Un escrit del Sr. Josep Maldonado i Gili posant en coneixement el
seu cessament com a Secretari General de l’Esport agraint la
col·laboració rebuda.
9 Un escrit del Sr. Roger Loppacher i Crehuet anunciant el seu
cessament com a Director General de Mitjans Audiovisuals com a
conseqüència del canvi de govern de la Generalitat.
9 Un escrit del Sr. Ignasi Garcia i Clavell comunicant el seu cessament
com a Delegat Territorial del Govern de la Generalitat.
9 Un escrit del Sr. Josep Bargalló fent saber el seu nomenament com
a Conseller d’Ensenyament del Govern de Catalunya.
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9 Un escrit del Sr. Jordi Roca i Armengol posant en coneixement el
seu nou nomenament com a Delegat Territorial de Barcelona
Comarques i informant del nou organigrama de la Delegació
Territorial.
9 Una carta de l’advocat Ramon Verdaguer Pous enviant una còpia de
la sentència recaiguda en el contenciós núm. 2344/98 a demanda
interposada per José Pamias SA,
9 Una carta del Sr. Albert Pereira Solé comunicant el seu recent
nomenament com a Director General d’Administració Local.
9 Un escrit del Sr. Carles Manté comunicant el seu nomenament com
a director de CATSALUT.
9 Una carta de la Sra. Marta Rosés Cortada informant de la seva
incorporació com a Secretària General de Joventut de la Generalitat
de Catalunya.
9 Un escrit del Sr. Raimon Serret donant a conèixer el seu
nomenament com a Director General de Comerç de la Generalitat de
Catalunya.
9 Una carta de la Sra. Carme Sant Miguel Ruibal comunicant el seu
nomenament com a Delegada Territorial del Govern de la
Generalitat de Catalunya.
9 Un escrit del Sr. Albert Batlle Bastardas fent saber el seu
nomenament com a Secretari de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació
i Justícia Juvenil del Departament de Justícia de la Generalitat.
9 Una carta del Sr. Josep Pujadas Maspons, anunciant que el dia 31
de gener presenta la seva renúncia com alcalde de Granollers per
incorporar-se al Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
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9 Una carta de la Sra. Isabel Rueda i Márquez comunicant el seu
nomenament com a Delegada Territorial del Departament de Medi
Ambient i Habitatge de Barcelona.
9 Una carta del Sr. Jesús Àngel Flores Pardo posant en coneixement la
seva recent designació com a Director de Zona de la Divisió de
Correus a Catalunya.
9 Una carta del Sr. Jordi Terrades Santacreu informant del seu recent
nomenament com a diputat al Parlament de Catalunya.
9 Una carta del president de la Federació de Municipis de Catalunya
convidant a participar en la redacció d’una nova proposta d’Estatut.
9 Una resolució de l’àrea de Govern Local de la Diputació de Barcelona
autoritzant l’assistència tècnica de la Diputació a aquest Ajuntament
per formular un estudi de la situació en matèria de tecnologies de la
informació i les comunicacions.
9 Una carta de la Sra. Marta Cid Pañella donant a conèixer el seu
nomenament com a Consellera d’Ensenyament del Govern de
Catalunya.
9 Un escrit del Sr. Teodoro Romero Hernàndez comunicant que el dia
16 de febrer va ser nomenat pel President de la Diputació, President
Delegat de l’àrea de Promoció Econòmica i Ocupació.
9 Una carta del Sr. Manuel Royes posant de manifest el seu
nomenament com a delegat del govern de la Generalitat a Madrid.
9 Un escrit de la Delegació Territorial Barcelona II Comarques en el
que comuniquen l’increment en la dotació dels tallers de llengua en
el CEIP Montnegre amb un professor amb efectes de l’1 de març de
2004.
9 Un escrit de la Delegació Territorial Barcelona II Comarques en el
que comuniquen que procediran a la instal·lació d’un nou mòdul de
180 m2 a l’escola la Tordera per a espai de menjador i
psicomotricitat.
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9 Un escrit del secretari de l’ONG FODDE, Seydou Wane, amb seu a
la població de Kolda, manifestant el seu condol pels fets de l’11 de
març.
16.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER
L’ALCALDIA I PEL REGIDOR DE GOVERNACIÓ EN ELS MESOS DE
DESEMBRE 2003, GENER I FEBRER DE 2004.
L’Alcaldia dóna compte al Ple municipal de les següents resolucions
dictades durant els mesos de desembre 2003, gener i febrer 2004, i la
corporació se’n dóna per assabentada:
LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES
DURANT EL MES DE DESEMBRE DE 2003
Dia
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02

PER

L’ALCALDIA

Descripció
Admetent el desistiment a una llicència d’obres.
Admetent el desistiment a una llicència d’obres
Aprovant les bases per a la concessió de subvencions a centres d’ensenyament
Aprovant que l’atenció al ciutadà pels temes de cementiri es portin a terme al Safareig
Admetent el desistiment a una llicència d’obres
Concessió obres menors a Trinidad López
Incoació d’expedient de R.Patrimonial a Mònica Bellavista
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Alta per omissió al padró d’habitants
Alta per omissió al padró d’habitants
Aprovant diferents factures
Incorporació d’un canvi a Prodesfarma
Compareixença en recurs d’Elisa López Castro
Concessió de llicència d’obres menors a Ana Isabel Garcia
Concessió de llicència d’obres menors a Ana Zurita
Concessió de llicència d’obres a Esteve Fortuny
Incoació expedient de R. Patrimonial a M. Carme Montes
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
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02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
09
09
09
09
09
09
09

Aprovant factura revisió preus SOREA
Aprovant despesa compra 20 bancs
Aprovant despesa motorització grades retràctils Escola de Música
Concessió llicència d’obres menors a A. Manuel funoll
Concessió llicència d’obres a Manuel Ramírez
Concessió llicència d’obres a C. Propietaris Ramis 20
Concessió llicència d’obres a Punt de Formació Neo Informàtica SL
Concessió llicència d’obres a Ranke Química SA
Aprovant despesa compra 12 papereres
Declarant l’arxiu d’un expedient
Alta padró d’habitants
Aprovant despesa contractació impressió programa Nadal i Reis
Aprovant factura Estació Depuradora
Compareixença en recurs presentat per Francesca Gener Moragas
Prenent coneixement informe Intervenció activitats Esport Jove 03
Concessió pròrroga llicència obres Joan Catarineu
Concessió llicència d’obres a Francesc Bes Tur
Concessió llicència d’obres a Ramon Franquesa
Alta padró d’habitants
Concessió d’una ajuda social per pagar un lloguer evitant un desnonament
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Alta per omissió al padró d’habitants
Aprovant quota urbanització sector P-2 Les Torres
Concessió subvencions per IBI a famílies nombroses
Prenent coneixement informe intervenció gestió econòmica cursos manipuladors
Prenent coneixmenet informe intervenció gestió econòmica Biblioteca
Aprovanet el Pla de Seguretat i Salut enderroc Caserna G. Civil
Prenent coneixement informe Intervenció Escola Adults
Aprovant despesa subministrament molinet estudi la Tordera
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Concessió llicència ocupació a Qualiprom Vallès SA
Aprovant despesa adquisició lots de Nadal
Aprovant despeses personal desembre
Concessió llicència d’obres a Ranque Química
Alta padró d’habitants
Aprovant despesa sostre metàl·lic per al Pavelló
Alta per omissió al padró d’habitants
Estimant reclamació de Telefònica
Concessió de subvenció al Club Arc Sant Celoni pel Campionat de Catalunya
Concessió de subvenció al Club Arc Sant Celoni Open vila de S. Celoni
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09
09
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Concessió de subvenció al Club Petanca les Borrelles
Aprovant transferències de crèdit
Aprovant despesa renovació assegurança Nissan Trade
Autorització per utilitzar el local de la Unió Batllorienca Penya Barcelonista
Autorització per utilitzar el local de la Unió Batllorienca Colla Geganters
Autorització per utilitzar el local de la Unió Batllorienca AA.VV.
Concessió llicència d’obres a Antonia Ortega Rico
Concessió lllicència d’obres a Carles Ayats Terradas
Concessió llicència d’obres a Instal·lacions Morón
Concessió llicència d’obres a Montserrat Vieities
Aprovant despesa adquisició pilones
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Contractació d’un tècnic informàtic
Autoritzant la Policia a donar de baixa un vehicle
Concessió llicència d’obres a Juan Montero
Concessió llicència d’obres a Joan Pocurull
Facilitant documentació a C. Propietaris Balmes, 40
Concessió d’un termini a SAPC per presentar documentació
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Concessió llicència d’activitats a Finques Pragma SL
Concessió llicència d’activitats a Tània Tinadonis
Autoritzant la instal·lació d’un suport per a una senyal
Autoritzant la instal·lació d’un suport per a una senyal
Fer anotacions a l’Inventari Municipal de diferents bens
Acceptant la renúncia feta per Strats SCP a un contracte
Aprovant retorn de dipòsits efectuats pels equips de Futol Sala
Incoant expedient sancionador a una parada del mercat setmanal
Autorització a Gas Natural
Autorització a Gas Natural
Autorització a Gas Natural
Autorització a Gas Natural
Prenent coneixement informe Intervenció Futbol Sala Femení
Aprovant despesa impressió activitats Parc de Nadal
Denegant sol·licitud formulada per posar parada de flors al carrer F.MIMOSA
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Concessió fraccionament per pagar c.especials de la Ctra. Vella
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12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17

Concessió fraccionament per pagar c.especials de la Ctra. Vella
Baixa padró d’habitants
Atorgant beques de menjador escolar
Aprovant certificació 5 TIFERCA per obres del Complex Esportiu
Aprovant certificació 5 de Const. Catalunya SL per obres Consolat del Mar
Denegant una sol·licitud de subvenció per ocupació via pública
Aprovant certificació 5 i última URCOTEX per Restauració Esgrafiats
Aprovant certificació 2 obres complementàries URCOTEX
Autoritzant canvi de nom d’una botiga
Aprovant certificació 9 CISA per obres Ateneu
Concessió de subvenció al Centre Excursionista S. Celoni
Acordant la compareixença al Jutjat 8 en Recurs 340/2003 E
Facilitant una còpia d’un permís d’obres a Joan Agell
Concessió llicència d’obres a Agustín Arpa
Concessió reducció d’horari a una treballadora
Autoritzant la UBIC a realitzar un sorteig a la Plaça de la Vila
Concessió de pròrroga a una llicència d’obres a Xavier Bordetas
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Concessió llicència d’activitats a Endoina
Aprovant relació liquidacions per ocupació via pública novembre 2003
Aprovant liquidacions publicitat emissora municipal
Concessió de subvenció a Fundació Pau i Solidaritat
Concessió de subvenció a Ass. D’Educació Popular Carles Fonseca
Concessió de subvenció a PRODESA
Aprovant transferències de crèdit
Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
Acceptant el desistiment a una llicència d’obres de José A. Mora
Concessió llicència obres a Jaume Serra Hinault
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Adjudicació d’un treball a 3E Stat. Coop. VC Ltda.
Aprovant despesa treballs curs de monitors de lleure infantil
Prenent coneixement informe Intervenció gestió àrea d’Esports
Contractació de tres peons per al manteniment d’instal·lacions esportives
Concessió pròrroga llicència d’obres menors a Oriol Fradera Coll
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17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
22

Aprovant una despesa per col·locació de portes a l’escola Pallerola
Requerint a l’empresa TOT GOS la presentació de diferent documentació
Alta padró d’habitants
Aprovant el pagament de la part corresponent del Centre d’Acollida d’Animals
Donant de baixa liquidacions per ocup. de terrenys
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Alta per omissió al padró d’habitants
Atorgant subvenció per arranjament de façana
Prenent coneixement informe Intervenció gestió activitats físiques gent gran
Prenent coneixement informe Intervenció gestió activitats físiques gent gran
Aprovant pressupost Festa Major hivern de la Batllòria
Aprovant pressupost Festes Nadal i Reis
Aprovant pròrroga prestació servei de Grua
Concessió subvenció IBI a Famílies nombroses
Denegant una pròrroga d’una llicència d’obres Aqua Alba
Contractació d’un tècnic mig
Aprovant una despesa
Admetent el desistiment d’una llicència d’obres de Joan Prat
Concessió llicència obres a Comunitat Propietaris Av. Pau 18-20
Concessió llicència d’obres Eva M. Jiménez
Concessió llicència d’obres a M. Mercè Bassols
Concessió llicència d’obres a C. Propietaris Santa Tecla, 4
Aprovant una despesa per sabates hivern per a la Policia
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Concessió llicència ambiental a RECIBOMS SCP
Aprovant una despesa
Autoritzant allargament d’horari Discoteca 4 per Nadal i Cap d’Any
Autoritzant allargament d’horari Llum de Lluna per Nadal i Cap d’Any
Concessió de gratificacions a diferent personal
Aprovant una despesa
Concessió llicència d’obres a Lluís Mandil Moré
Concessió llicència d’obres a C. Propietaris Jaume I, 41
Concessió complement de productivitats a diferent personal
Aprovant una despesa
Autoritzant horari de tancament del Pride i Turó per Nadal i Cap d’Any
Alta padró d’habitants
Concessió llicència ocupació a Eva Masdeu
Baixa padró d’habitants
Concessió subvenció al Moto Club
Concessió subvenció a Coordinadora Futbol Base
Concessió subvenció al Club Ciclista
Autoritzant ampliació d’horari de tancament del Belfast per Nadal i Cap d’Any
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22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30

Autoritzant ampliació d’horari de tancament del Berlin per Nadal i Cap d’Any
Aprovant una despesa
Concessió llicència d’obres a Francisco Pou
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Denegant una sol·licitud de subvenció
Aprovant una relació de factures
Concessió de drets funeraris a Joaquima Maria Codina Cullell
Aprovant contractes publicitat emissora municipal
Aprovant pagament endarreriments a diferent personal
Concessió llicència d’obres a Antoni Pujol
Concessió pròrroga llicència d’obres de Joana Mariño
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Aprovant una despesa
Aprovant una despesa
Aprovant una despesa
Prenent coneixement informe Intervenció gestió econòmica curs manip.aliments
Prenent coneixement informe Intervenció cursets natació
Prenent coneixement informe Intervenció sortida cultural Fundació Miró
Desestimant una sol·licitud
Aprovant relació d’incobrables
Concessió llicència d’obres a Joaquim Boicx
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Contractació d’un tècnic mig
Concessió llicència d’obres a Antonio Naranjo SCP
Concessió llicència d’obres a GIVAUDAN IBÈRICA
Concessió llicència d’obres a GIVAUDAN IBÈRICA
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta per omissió padró d’habitants
Concessió pròrroga d’una llicència d’obres a COPROSA
Concessió llicència d’obres a Jacinto Blanca
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
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30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta per omissió padró d’habitants
Aprovant despeses personal
Aprovant relació de factures
Minoració de crèdit
Prenent coneixement informe Intervenció gestió àrea Benestar Social
Concessió subvenció a Club Atletisme S.Celoni
Concessió diferents subvencions per arranjament de façanes
Canvis de domicili
Contractació d’un tècnic mig
Contractació d’una auxiliar administrativa
Contractació d’un peó
Contractació d’una auxiliar administrativa
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Aprovant concessió de subvencions a Ampas
Aprovant concessió subvenció al Pitres

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES
DURANT EL MES DE GENER DE 2004
Dia
02
02
02
02
02
02
02
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

Descripció
Contractació d’una monitora de gimnàstica
Contractació d’un monitora d’aeròbic
Prorrogant el pressupost de l’exercici de 2003
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Contractació d’una auxiliar administrativa
Contractació de dos peons
Contractació d’un tècnic mig
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
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PER

L’ALCALDIA

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07

Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Contractació amb Dornier el manteniment de les màquines expenedores tiquets
Autorització a Gas Natural
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Atorgant una subvenció a la Junta de Compensació de Can Coll
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
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07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
08
08
08
08
08
08
08
08
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13

Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Concessió llicència ambiental a ATICPROM
Incorporant un canvi en una instal·lació a Givaudan Roure
Autorització a Gas Natural
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Aprovant una despesa per al Consorci Normalització Lingüística
Autoritzant el canvi de titularitat d’una activitat d’aparcament de vehicles
Autoritzant el canvi de titularitat d’una activitat d’aparcament de vehicles
Aprovant una despesa per assegurança d’un cotxe
Aprovant una despesa per assegurança d’un cotxe
Aprovant una despesa per assegurança escoles Puigdollers i Montnegre
Aprovant una despesa per al Pla de Drogodependències
Aprovant una despesa per a la gestió de l’aula de música
Aprovant una despesa per a l’adquisició de material esportiu pel Camp Esports
Aprovant una despesa per a l’adquisició de material esportiu pista Pont Trencat
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Prenent coneixement informe Intervenció gestió econòmica Biblioteca
Contractació d’una auxiliar administrativa
Compareixença davant del TSJC en recurs de M. Teresa Casarramona
Declarant un vehicle com residu sòlid urbà
Declarant un vehicle com residu sòlid urbà
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Alta per omissió padró d’habitants
Incorporant modificació a una activitat d’aparcament de Patrimonio B.Pabasa
Concessió llicència primera ocupació a Antonio Pérez SL
Concessió llicència primera ocupació a Carmen Lanzas
Concessió llicència obres a José González
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13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16

Concessió llicència d’obres a Lídia Deumal
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Autorització a Gas Natural
Concessió llicència d’activitats a P. LesTorres Sant Celoni SL
Contractació d’una auxiliar administrativa
Informant favorablement l’obtenció de cert. Sanitària d’un vehicle a Creu Roja
Informant favorablement l’obtenció de cert. Sanitària d’un vehicle a Creu Roja
Autoritzant sol·licitar la baixa definitiva d’un vehicle
Facilitant fotocòpia d’uns plànols a Salomó Bosacoma
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Aprovant despesa assegurança estació Medi Ambient
Aprovant canvi de titularitat de drets funeraris
Aprovant canvi de titularitat de drets funeraris
Aprovant canvi de titularitat de drets funeraris
Aprovant canvi de titularitat de drets funeraris
Aprovant canvi de titularitat de drets funeraris
Aprovant canvi de titularitat de drets funeraris
Aprovant canvi de titularitat de drets funeraris
Aprovant canvi de titularitat de drets funeraris
Aprovant canvi de titularitat de drets funeraris
Aprovant canvi de titularitat de drets funeraris
Aprovant canvi de titularitat de drets funeraris
Aprovant canvi de titularitat de drets funeraris
Aprovant canvi de titularitat de drets funeraris
Aprovant canvi de titularitat de drets funeraris
Aprovant canvi de titularitat de drets funeraris
Aprovant canvi de titularitat de drets funeraris
Autorització a Endesa
Concessió llicència d’obres a Antonio Andrades
Aprovant despesa obres ampliació vorera c/Germà Emilià
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Prenent coneixement informe Intervenció tallers disseny floral
Aprovant liquidacions tancament carrers desembre 2003
Concessió llicència d’obres a Antonio Jas
Concessió llicència d’obres a Antoni Massó
Concessió llicència d’obres a Jordi Barba
Concessió llicència d’obres a Juan Ramon Garcia
Concessió llicència d’obres a Manuel de Haro
Concessió llicència d’obres a Maria Rosa Jas
Aprovant una despesa manteniment cambres tanatori
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16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20

Canvi d’ubicació de les parades del Mercat Setmanal de la Plaça de la Vila
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Concessió llicència gual a M. Carme Clopés
Concessió llicència gual a Juan Jiménez
Concessió llicència gual a Martí Nicolau
Concessió llicència gual a Josep Perarnau
Autoritzant canvi de titularitat d’una activitat
Autoritzant canvi de titularitat d’una activitat
Autoritzant canvi de titularitat d’una activitat
Autoritzant canvi de titularitat d’una activitat
Autoritzant canvi de titularitat d’una activitat
Autoritzant canvi de titularitat d’una activitat
Denegant el canvi de titularitat d’un expedient
Concessió de bestreta a un treballador
Autoritzant la dissolució de la Junta de Compensació del Molí de les Planes
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Alta per omissió padró d’habitants
Concessió llicència gual a Pedro Blas
Concessió llicència gual a Antoni Codina
Concessió llicència gual a Manuel Morales
Concessió llicència gual a Francesc Oliveras
Concessió llicència gual a Josefa Solà
Concessió informació padró a CREA
Concessió informació padró a Sònia Fuentes
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
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20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22

Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Denegant sol·licitud de retorn de garantia al servei de Grua Municipal
Requerint a la Sra. Agustina Torres que obtingui la tarja d’aparcament
Autoritzant la Policia per tal que tramitin la baixa definitiva d’un vehicle
Concessió d’una bestreta a un treballador
Notificant tràmit d’audiència en un expedient de R. Patrimonial
Notificant tràmit d’audiència en un expedient de R. Patrimonial
Notificant tràmit d’audiència en un expedient de R. Patrimonial
Notificant tràmit d’audiència en un expedient de R. Patrimonial
Notificant tràmit d’audiència en un expedient de R. Patrimonial
Concessió de permís provisional d’abocament de clor a Uquifa
Alta padró d’habitants
Aprovant factura gestió depuradora
Aprovant factura gestió depuradora
Aprovant factura gestió depuradora
Atorgant una subvenció per arranjament de façana
Aprovant certificacions 1 i 2 de SAPIC per obres Fase 2 C i D Pont Trencat
Prenent coneixement informe Intervenció Escola d’Adults
Concessió de subvencions per IBI a famílies nombroses
Concessió llicència ocupació a Josep Codina
Aprovant despesa agència viatges per a la sortida Andorra a esquiar
Alta padró d’habitants
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22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27

Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Aprovant liquidació ocupació via pública desembre 2003
Concessió llicència gual a Hermenegildo Zambrano
Prenent coneixement informe Intervenció gestió econòmica Esports
Prenent coneixement informe Intervenció gestió sortida a València
Aprovant liquidació ocupació via púiblica
Concessió llicència ocupació a Carles Muelas
Requerint presentació de documentació a Restaurant Net
Aprovant augment de preus en el servei de manteniment de jardineria
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Aprovant despesa corresponent a la part del Centre d’Acollida d’Animals
Baixa padró d’habitants
Alta per omissió padró d’habitants
Alta per omissió padró d’habitants
Alta per omissió padró d’habitants
Prenent coneixement informe Intervenció Casal d’Hivern
Prenent coneixement informe Intervenció Parc de Nadal
Declarant un vehicle com residu sòlid urbà
Declarant un vehicle com residu sòlid urbà
Concessió de gratificacions a diferent personal
Autoritzant pròrroga llicència ocupació a Cristòbal Navarro
Concessió llicència d’obres a Joan Catarineu
Autoritzant la Policia a retirar un vehicle de la via pública
Autoritzant reserva ocupació via pública a C. Pau Ortega
Concessió complement de productivitat a diferent personal
Declarant un vehicle com residu sòlid urbà
Aprovant una despesa
Declarant un vehicle com residu sòlid urbà
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Alta per omissió padró d’habitants
Alta per omissió padró d’habitants
Aprovant l’alienació d’una parcel·la del Pertegàs a favor de Llar Unió Catalònia
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
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28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31

Prenent coneixement informe Intervenció sortida Andorra
Prenent coneixement informe Intervenció gestió Biblioteca
Modificació de delegacions a regidors
Nomenament de directors d’àrees
Prenent coneixement informe Intervenció Festa Major
Aprovant una despesa
Concessió llicència obres a Núria Vall-llossera
Aprovant augment de preus del transport de viatgers
Ratificant un permís d’abocament a Lab. Cosmètics Feltor
Alta padró d’habitants
Atorgant beques de menjador escolar
Aprovant certificació 6 Tiferca per obres Complex Esportiu
Aprovant certificació 6 Const. Catalunya obres edifici Consolat del Mar
Alta per omissió padró d’habitants
Aprovant factura Espiral realització video
Aprovant relació de factures
Concessió gual a Jaume Gener
Prenent coneixement informe Intervenció utilització Ateneu
Aprovant certificació 10 CISA obres Ateneu
Aprovant certificació 11 CISA obres Ateneu
Contractació d’un peó
Concessió llicència obres a Juan Chamorro
Concessió llicència obres a M. Dolors Alarcon
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta per omissió padró d’habitants
Aprovant concessió bestreta al Club Esportiu Sant Celoni
Acceptant renúncia pròrroga llicència d’obres de Carles Ayats
Contractació d’un tècnic mig
Autorització a Gas Natural
Autorització a Gas Natural
Autorització a Telefònica
Aprovant despesa compra 500 títols de nínxols
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Aprovant una despesa Centre d’Acollida d’Animals
Aprovant baixa de rebuts incobrables d’IVTM
Alta per omissió padró d’habitants
Aprovant fra. Jaevam arranjament asfaltat carrer R., i Cajal
Concessió informació padró a Míriam Bilbeny
Concessió subvencions IBI a famílies nombroses
Aprovant depesa ampa Escola Montnegre de la Batllòria
Canvis de domicili
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LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE
GOVERNACIÓ DURANT EL MES DE GENER DE 2004
5
10
12
20
23
24

Incoació procediments per infracció art. 72.3 LSV
Imposar sanció multes lot 309
Incoació procediments per infracció art. 22 OMC
Arxivar expedient sancionador Sr. Ramón Palleja Recordà
Imposar sanció multes lot 310
Incoació procediments per infracció art. 72.3 LSV

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES
DURANT EL MES DE FEBRER DE 2004
Dia
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

PER

Descripció
Despeses personal mes de gener
Contractació d’un enginyer industrial
Compareixença en contenciós interposat per Jordi Montclús Pagès
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
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L’ALCALDIA

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Concessió de llicència d’obres a SOREA
Concessió de llicència d’obres a X. Alvarez
Autoritzant la captura i precintatge d’un vehicle
Autoritzant la captura i precintatge d’un vehicle
Notificant tràmit d’audiència en un expedient de R. Patrimonial
Estimant petició de R. Patrimonial J. Fabregat
Desestimant R. Patrimonial per ser de l’empresa constructora
Desestimant R. Patrimonial M. Valiente
Estimant R. Patrimonial Isabel Gimeno
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Concessió de llicència ambiental a Contratas Ges
Concessió de llicència ambiental a Odeyser SL
Incoant expedient sancionador a C. Méndez parada mercat setmanal
Incoant expedient sancionador a J. Roda, parada mercat setmanal
Incoant expedient sancionador a L. Rodríguez, parada mercat setmanal
Aprovant la despesa de manteniment del programa informàtic de la nòmina
Concessió llicència d’obres a Isabel Garrido
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Alta per omissió padró d’habitants
Acceptant el desistiment d’una llicència d’obres de Jesús Castro
Autorització a Gas Natural
Autorització a Gas Natural
Autorització a Gas Natural
Autorització a Gas Natural
Autorització a Gas Natural
Autorització a Gas Natural
Autorització a Gas Natural
Acceptant la renúncia a una llicència d’obres
Acceptant la renúncia a una llicència d’obres
Aprovant una despesa per obres de construcció local annex a les Borrelles
Acceptant la renúncia a una llicència d’obres
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04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
05
05
05
05
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
10

Acceptant la renúncia a una llicència d’obres
Incoant expedient de R. Patrimonial a Alicia Mancilla
Incoant expedient de R. Patrimonial a Silvia Barra
Autorització a telefònica
Alta padró d’habitants
Aprovant el compte de gestió recaptatòria
Alta per omissió al padró d’habitants
Alta per omissió al padró d’habitants
Concessió llicència d’activitats a Futur Hotel SA
Concessió llicència d’activitats a Mònica Garcia
Concessió pròrroga reserva ocupació via pública a Cardona Inversions SL
Declarant un vehicle com residu sòlid urbà
Concessió llicència d’obres a Mònica Garcia
Concessió pròrroga llicència d’ocupació a Kernos SL
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Concessió llicència d’obres
Concessió llicència d’obres
Concessió llicència d’obres
Concessió llicència d’obres
Alta padró d’habitants
Acordant la minoració de crèdit
Baixa padró d’habitants
Denegant la concessió d’una subvenció a Carles Muelas
Alta per omissió al padró d’habitants
Aprovant una factura de la Depuradora
Aprovant una factura de la Depuradora
Aprovant la devolució d’una quantitat ingressada en excés per la Parròquia
Aprovant una despesa per renovació d’assegurança d’un vehicle
Aprovant una despesa per renovació d’assegurança d’un vehicle
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Efectuant dotacions per amortitzacions exercici 2003
Aprovant factura depuradora
Alta padró d’habitants
Alta per omissió padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Estimant un recurs de reposició d’En Doina
Aprovant liquidacions taxa tancament de carrers gener 2004
Aprovant relació despeses Festa Major d’Hivern del a Batllòria
Alta padró d’habitants
Aprovant factura Depuradora
Concessió de bestreta a un treballador
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10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11

Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Concessió llicència d’obres a José M. Espinosa
Concessió llicència d’obres a Jaume Sala
Concessió llicència d’obres a Germans de les Escoles Cristianes
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Aprovant increment de preu contractació antiplagues
Facilitant còpia de plànols demanats a Antonio Ruíz
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11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
16
16
16
16
16
16
16
16

Aprovant una despesa renovació assegurança
Aprovant despesa per renovació assegurança
Aprovant despesa renovació assegurança
Concessió pròrroga llicència d’obres
Autorització a telefònica
Prenent coneixement informe Intervenció tallers àrea de Joventut
Aprovant liquidació tercer trimestre Sorea
Atorgant subvenció beques menjador escolar
Atorgant subvenció a Urb. Boscos del Montnegre
Desestimant sol·licitud retorn rebut escombraries C. Fontanillas
Atorgant subvenció C. Propietaris c/Campins, 29
Estimant recurs Ranke Ibérica
Concessió llicència ocupació a Francesc Arenas
Aprovant despesa instal·lació comptador d’aigua edifici c/Bruc – C. del Mar
Autoritzant la utilització del local de la Batllòria a la C.Propietaris C.Vella, 33
Concessió llicència d’obres a Macasa
Concessió llicència d’obres a José Flores
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta per omissió al padró d’habitants
Concessió llicència de gual a Miquel Masferrer
Concessió llicència d’activitats a Tarit Promocions SL
Concessió bestreta a una treballadora
Aprovant despesa connexió subministrament elèctric edifici C.Mar-Burc
Concessió llicència d’obres a Dolores Toro
Concessió llicència d’obres a Josep Funollet
Concessió llicència d’obres a M. Carmen Priego
Concessió reducció de jornada a Anna Navarrete
Aprovant contractes tarja teletac
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Concessió llicència ocupació a Nova Reus SA
Concessió llicència ocupació a Promode Confort SL
Aprovant liquidacions ocupació terrenys gener 2004
Aprovant factures inauguració Pont Trencat
Prenent coneixement informe Intervenció gestió àrea d’Esports
Concessió bestreta a un treballador
Autoritzant canvi de titularitat d’una botiga del Mercat Municipal
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
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16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17

Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Ordenant subsanació deficiència parada mercat setmanal a Juana Fernàndez
Denegant sol·licitud feta per M. Carmen Pérez López
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta per omissió padró d’habitants
Concessió llicència de gual a M. Carme Dou Oms
Concessió llicència de gual a Joquim Pagès
Aprovant despesa signatura contracte amb l’Associació Cultural Granollers
Declarant un vehicle com residu sòlid urbà
Concessió llicència obres a Antonio Martínez
Concessió llicència d’obres a Carme Fernàndez
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17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

Concessió llicència d’obres a Joan Francesc Baixas
Concessió llicència d’obres a Joan Villar
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Concessió llicència ocupació a Promesma
Alta per omissió padró d’habitants
Autoritzant renovació reserva ocupació via pública Dia SA
Concessió llicència d’obres a Degussa Sant Celoni SA
Facilitant còpia acord d’aprovació llicència de parcel·lació a Rastibona SL
Comunicant a Inacsa resultat visita de comprovació
Concessió drets funeraris a Isabel Garcia
Concessió drets funeraris a Jordi Bru
Concessió drets funeraris a Jordi Bru
Concessió drets funeraris a M. Angela Parramón
Concessió drets funeraris a M. Angela Vila
Concessió drets funeraris a Nativitat Ruiz
Autoritzant ampliació horari tancament Pride per carnestoltes
Autoritzant ampliació horari tancament Turó per carnestoltes
Aprovant preu públic participació actes carnestoltes
Aprovant increment contractació servei neteja Celo Net
Aprovant canvi de signatura compte corrent a nom de Raül Casado
Concessió llicència d’obres a Carmen González
Concessió llicència d’obres a Gemma Pardell
Concessió llicència d’obres a Juan Ruzafa
Concessió llicència d’obres a Josefa Sánchez
Concessió llicència d’obres a Núria Jas
Concessió llicència d’obres a Ramon Coll
Concessió llicència d’obres a Xavier Alfaras
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Alta per omissió padró d’habitants
Prenent coneixement informe Intervenció gestió Escola d’Adults
Prenent coneixement informe Intervenció gestió Benestar Social

108

19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

Prenent coneixement informe Intervenció gestió àrea de Joventut
Autoritzant allargar horari de tancament Belfast per Carnestoltes
Autoritzant allargar horari de tancament Berlin per Carnestoltes
Autoritzant allargar horari de tancament Discoteca 4 Carnestoltes
Concessió llicència obres Antònia Herrera
Baixa padró d’habitants
Concessió llicència ocupació construccions Jauem Clopés
Concessió llicència ocupació Llars Montseny, SL
Concessió llicència ocupació Llars Montseny SL
Atorgant subvenció C. Propietaris Campins, 29
Aprovant relació despeses àrea de Cultura Festes Nadal i Reis
Aprovant pressupost Festes Carnestoltes
Aprovant declaració relació de valors OGT
Aprovant certificació 11 Construccions Deumal SA Les Torrres
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Corregint un error de fet en una resolució del dia 10 de febrer
Aprovant despesa prestació servei de neteja centre Cívic de la Batllòria
Concessió llicència d’obres a Maria Ramos
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Aprovant devolució import rebut escombraries Macaria Roda
Alta per omissió padró d’habitants
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23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

Aprovant relació factures
Incorporant canvis a una llicència d’Uquifa
Aprovant devolució fiança Raimon Serret
Rebent obres aparcament públic carrer Diputació
Aprovant despesa assegurança accidents
Alta padró d’habitants
Concessió llicència ocupació Fincas la Batllòria
Aprovant compte de gestió recaptatòria
Alta per omissió padró d’habitants
Concessió llicència entrada vehicles a Per Clos
Concessió llicència entrada vehicles a Pedro Señé
Prenent coneixement informe Intervenció Biblioteca
Autorització a Endesa
Autorització a Endesa
Autorització a Endesa
Concessió de gratificacions a diferent personal
Denegant sol·licitud d’informació sobre les llicències d’obres a Maninvest SL
Concessió llicència d’obres a Adela Gener
Concessió llicència d’obres a M. Carme Cabezas
Concessió complement de productivitat a diferent personal
Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Alta per omissió padró d’habitants
Alta per omissió padró d’habitants
Concessió llicència d’activitats a Adela Gener
Declarant un vehicle com residu sòlid urbà
Contractació d’un enginyer tècnic
Incoant expedient ordenant la neteja de dos solars al carrer Marinada
Concessió llicència d’obres a C. Propietaris carrer Jaume I, 64
Concessió llicència d’obres a Josep Busquets
Incoant expedient ordenant la neteja de dos solars c/G.Julià-F.Moragas
Alta padró d’habitants
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Canvi de titularitat de drets funeraris
Contractació dels treballs de manteniment d’extintors
Aprovant la despesa treballs pintura marques viàries

110

27
27
27
27
27

Alta padró d’habitants
Alta padró d’habitants
Concessió llicència de gual a Josep M. Adrubau
Aprovant la liquidació del pressupost de 2003
Delegació cap de la Policia a Sergi Boronat per absència del titular

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE
GOVERNACIÓ DURANT EL MES DE FEBRER DE 2004
9
12
12
14
14
14
14
18
18

Incoació procediments per infracció art. 22 OMC
Imposar sanció Sra. Rosa Heredia Garcia
Arxivar expedient sancionador Sra. Bibiana H. Tiffon Nonis
Imposar Sanció Sr. Francisco Herráiz Parra
Imposar sanció Sr. Santiago Mangrané Fornos
Imposar sanció Sr. Raúl Fernández Moreno
Imposar sanció Sr. Jordi Barra Tayeda
Imposar sanció Sra. Mary Carmen Pérez López
Imposar sanció Sr. Emilio Sánchez Cobos
Imposar Sanció Sr. Ferran Llavina Freixas
Imposar Sanció Sr. Josep Ma Pou Busquet
Imposar Sanció Sr. Rafael Mingo Chicharro

18
18
18

17.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE
DIFERENT PERSONAL REALITZADES DURANT ELS MESOS DE
DESEMBRE 2003 I GENER I FEBRER 2004.
Vist l'expedient instruït per a donar compte de les contractacions urgents
de diferent personal realitzades durant els mesos de desembre de 2003 i
gener i febrer de 2004.
Atès que durant el mes de desembre de 2003 s'ha procedit a la
contractació del següent personal:
-

Un tècnic informàtic per realitzar tasques d’implantació i
seguiment de programes.
Tres peons per realitzar tasques de servei de manteniment de les
instal·lacions esportives municipals i preparació dels espais
esportius per a l’ús de les mateixes.
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-

-

-

Un tècnic mig per realitzar tasques associades a la nova
organització de la gestió de residus, parcs i jardins i sanitat
urbana.
Una tècnic mig per realitzar tasques de promoure la modernització
de l’oficina d’atenció al ciutadà.
Una tècnic mig per realitzar tasques de millora de l’ocupació en
l’àmbit local dins del pacte pel desenvolupament.
Una auxiliar administrativa per realitzar el recolzament a tasques
d’ordenament d’expedients i documentació a les quatre àrees
situades a la Rectoria Vella.
Un peó per realitzar tasques de suport a l’adequació de les
instal·lacions del CEIP Montnegre de la Batllòria.
Una auxiliar administrativa per donar suport a l’àrea d’Hisenda.

Atès que durant el mes de gener de 2004 s’ha procedit a la contractació
del següent personal:
-

-

-

-

-

-

Una monitora per realitzar activitats de manteniment i gent gran.
Una monitora per realitzar classes d’aeròbic.
Una auxiliar administrativa per realitzar tasques puntuals
d’actualització del padró municipal d’habitants així com de les
titularitats dels drets funeraris del Cementiri Municipal.
Dos peons per realitzar tasques de serveis de manteniment de les
instal-lacions esportives municipals i preparació dels espais
esportius per a l’ús de les mateixes.
Un tècnic mig per realitzar la redacció del projecte d’urbanització
del carrer Jaume I amb la connexió al carrer Bruc i l’encreuament
entre la ctra. de Gualba i la continuació del carrer Jaume I.
Una auxiliar administrativa per realitzar la substitució de la
treballadora Montse Mesa Martí mentre duri el període d’IT de la
mateixa.
Una auxiliar administrativa per realitzar el servei de recolzament
al Departament de Participació Ciutadana per acumulació de
tasques.
Un peó per realitzar l’arranjament de voreres.
Un tècnic mig per realitzar treballs tècnics previs a la incoació
d’expedients de contribucions especials.
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Atès que durant el mes de febrer de 2004 s’ha procedit a la contractació
del següent personal:
-

-

Un enginyer industrial per portar a terme l’estudi i anàlisi de les
tasques de control ambiental de les grans indústries i
d’infrastructures de servei.
Un enginyer tècnic per realitzar tasques d’enllumenat del nucli
urbà.

Atès que l'Alcaldia per raons de màxima urgència ha procedit a la
contractació del personal descrit anteriorment.
Atès allò establert a l'article 298.3 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril,
municipal i de règim local de Catalunya, sobre contractació urgent de
personal.
L'Alcaldia dóna compte al Ple de la contractació temporal del següent
personal, i la corporació se’n dóna per assabentada:
Desembre 2003
Joaquim Masferrer Vila
Francisco Sánchez Requena
Bonifacio Márquez de la Torre
Josep Bassols Sala
Jordi Jubany Fontanillas
Elisenda Ramírez Gil
Bonifacia Sande Corbacho
Eva Castro Castellà
Joan Bruguera Pesaferrer
Silvia Garcia Amadó

Tècnic Informàtic
Peó
Peó
Peó
Tècnic mig
Tècnic mig
Tècnic mig
Auxiliar administrativa
Peó
Auxiliar administrativa
Gener 2004

M. Dolors Reberté Ferran
Sandra Rusiñol Vellvehí
Carme Fernández Gros
Salvador Cardona Olivé

Monitora
Monitora
Auxiliar administrativa
Peó
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Ricard Parada Atanes
Sergio Rodríguez Valcarcel
Ana Germà Gelonch
Montse Rovira Ruiz
Carlos Funuyet Edo
Francesc Peña Busquets

Peó
Tècnic mig
Auxiliar administrativa
Auxiliar administrativa
Peó
Tècnic mig

Febrer 2004
Lluís Obach Martínez
José Amèrico Blanco Burgos

Enginyer industrial
Enginyer tècnic

18.- PRECS I PREGUNTES.
Intervé el Sr. alcalde dient: Avui n’hem passat moltes, contestant el Sr.
Cuminal dient: Han sigut 34, que no llegirem, no llegirem perquè ens les
han contestat just al començar el ple i en tot cas dir que com que moltes
ens les han fet arribar veïns del poble, que ja els hi contestarem, el
convidem a seguir-ho fent, perquè per això i com que si hi ha alguna cosa
ja la comentarem en algun proper ple. Per exemple alguna que havia sigut
repetida i que interessava molt era sobre els ornaments de Nadal, hem de
dir que la van entrar el dia 10 de març i des del dia 22 és a dir fa dos dies
hem aconseguit treure els ornaments de Nadal del poble, per tant la gent
que ens ho havia preguntat, ja ho poden saber, aquesta perquè era curta,
les altres ja les anirem responent.
Intervé el Sr. alcalde preguntant si hi ha més preguntes.
Intervé el Sr. Emili Bosch fent un prec dient que no caldrà ni que es
contesti: En el primer ple vam acordar que els plens serien el dijous i que
les informatives miraríem que fossin el dijous anterior, jo agrairia, i se que
les agendes de l’equip de govern han estat molt atapeïdes, i a vegades és
difícil, però costa poc, ja que ens veiem quasi cada dia, també preguntar a
l’equip de l’oposició si podem fer aquests canvis sobtats immediats, perquè
sovint els que hem de trencar l’agenda i llençar-la som nosaltres, és a dir
només n’hem fet en dijous, un, i jo entenc que s’hagi de canviar, però com
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a mínim fer la consulta i dir si hi ha algun inconvenient o teniu algun
problema d’agendes o el que sigui per tal que el passem el dimecres com
avui o el passem al dimarts o el passem el dilluns.
Intervé el Sr. Josep Alsina dient: En referència i com a petit culpable de
que aquest ple en lloc de ser dijous sigui dimecres és que els companys de
Radio Sant Celoni, d’on jo soc regidor, demà dijous Ràdio Associació de
Catalunya, entrega els premis de comunicació a les emissores de ràdio i
Sant Celoni està en un programa que són els 20 anys de dies de radio que
s’ha fet des de l’emissora i especialment l’Enric Molla, és finalista i ens
conviden a anar allà a que ens donin un premi d’aquests finalistes i si no hi
anàvem quedava molt malament i donat que els companys de la ràdio
estan aquí retransmetent en directe aquest ple i demà estarem tots a
Barcelona.
Intervenint el Sr. Emili Bosch dient: Felicitar els companys de la radio i el
regidor, però insisteixo, costa poc, fer una trucada i dir que els canviem en
uns quants dies perquè sinó és un problema.
Intervé el Sr. alcalde i diu: Fins hi tot s’havia dit que seria el 25, que seria
demà, però el problema ha sigut el que s’ha comentat i crec que és bo
aquest reconeixement als professionals de la ràdio que fa anys que hi
estan treballant i que des de fora es valori i volem ser-hi.
I en no haver-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió,
essent les 0,34 hores del dia 25 de març de 2004 i s'estén la present acta
de la que jo, el secretari municipal, en dono fe.

L’alcalde

El secretari
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