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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT

DEL DIA 29 DE JULIOL DE 2004

Sant Celoni, 29 de juliol de 2004.

Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 22:16 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 hi ha dos acords que
entraran per urgència, i que en el seu moment ja es votarà. El primer
punt és l’aprovació de la modificació del Pla general municipal de
l’empresa en el àmbit de Derivados Forestales.

L’altre punt seria en el mateix caire, crear una comissió per part de tots
els partits polítics i tècnics per tal de fer un seguiment dels acords que es
produeixin. Creiem que és interessant tant de cara al tema del Pla
general,  de  les negociacions per l’afectació dels treballadors d’aquesta
empresa i el que creguin convenient negociar amb l’empresa.

Per tant, seria un Ple que hi haurien dos punts més si es vota la urgència
en el seu moment.

Intervé novament el Sr. alcalde  i ofereix la paraula al públic assistent per
si algú vol comentar alguna qüestió relacionada o no amb l’ordre del dia
d’avui, sense que ningú faci ús de la paraula.

A continuació es procedeix a tractar els punts continguts a l’ordre del dia.

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ ANTERIOR.
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El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular
alguna observació a l’acta de la darrera sessió del Ple, celebrada el passat
17 de juny de 2004, l’esborrany de la qual s'ha distribuït per correu
electrònic a tots els regidors. En no formular-se cap objecció, per
unanimitat, s'acorda l’aprovació de la referida acta.

2.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ
URBANA PER TAL DE MODIFICAR LA QUALIFICACIÓ DEL SISTEMA
PÚBLIC DE LA PARCEL·LA DEL CARRER CAMPINS NÚMERO 68 A
EQUIPAMENT PÚBLIC.

Intervé el Sr. Bosch després de donar les gràcies i diu que, tal com vam
dir en el darrer Ple, anem en contra d’aquest punt perquè no estem
d’acord en seccionar aquest terreny, és un terreny important com ja es
va dir i que té moltes possibilitats, però no entenem la urgència d’aquest
canvi de qualificació perquè no hi ha cap projecte sobre la taula,  ni cap
estudi, tant del trasllat del dipòsit com si es transforma en qualsevol altre
servei ni del CAP, per tant nosaltres preferiríem que s’hagués fet un
estudi que és demostres la vialitat o no dels nostres plantejaments i del
que fa l’equip de govern, per tant ens plantejarem votar en contra
d’aquest punt.

Contesta el Sr. alcalde i diu que, per la ubicació d’un nou centre
d’assistència primària en el nostre municipi es va veure que era un dels
llocs més idonis que tenim com a terreny municipal, va estar visitat pels
alts responsables del Departament de Sanitat de la Generalitat de
Catalunya  i el que sí s’està estudiant paral·lelament és la ubicació del
CAP i el possible trasllat dels dipòsits i de tota la infrastructura d’aigües,
que creiem que és molt important, doncs, no es pot jugar amb un tema
com el de l’aigua. Tots sabem aquests anys passats el problema que
representava, però que hi ha possibles ubicacions dels trasllats dels
dipòsits i també quan s’acabi de concretar per part de l’ACA la possibilitat
de muntar una potabilitzadora a Sant Celoni seria quan s’acabaria de fer
l’estudi perquè encara no sabem si se’ns concedirà, desprès veurem la
millor ubicació possible perquè no afecti a parcel·les municipals que
poden tenir altres utilitats interessants.

El Sr. Emili Bosch fa un aclariment i diu que no estan en contra de la
ubicació i que els hi sembla idònia, el que sí entenen és que la
reaqualificació del terreny ha de ser global tot sencer o sigui no fer
infrastructura sinó per equipaments i entenem que tot s’ha d’utilitzar per
solucionar els problemes que té l’hospital d’aparcaments al carrer
Diputació el CAP i algunes altres coses, és un terreny molt important com
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a superfície, i quan aquests estudis estiguin sobre la taula evidentment
tot això no se’ns ha donat i pel que tenim entès el cap en principi es
començarà el 2007 per tant, tenim temps d’estudiar bé abans de prendre
decisions precipitades, moltes gràcies.

Intervé el Sr. Alsina diu:  el grup municipal d’ERC  el fet de requalificació
d’aquesta parcel·la la veiem com un fet positiu que ha de permetre poder
ampliar tot l’àmbit sociosanitari de Sant Celoni i no hem de veure en cap
manera com un fet negatiu, per això un vot en contra de CiU aquí sembla
que vulgui dir que està en contra dels serveis sociosanitaris que es poden
fer a Sant Celoni i no entenc aquesta lectura que està fent el Grup
municipal de CiU, una cosa positiva pel poble com és la construcció d’un
nou CAP. I no puc entendre la postura de votar en contra d’una cosa que
és un bé pel poble i que fa temps que tots estem demanant.

El Sr. Emili Bosch per al·lusions contesta que: no estan votant en contra
del Centre d’assistència primària sinó de la forma i el sistema en el qual
s’està qualificant mitja o una part d’aquesta parcel·la, perquè no sabem
quants metres es qualifiquen ni per què, no hi ha un projecte, es ha dir
no hi cap persona el menys que sapiguem en l’equip de govern que pugui
demostrar que els metres que es canvien de qualificació són els adequats
per el Centre d’assistència primària, per tant es fa una part de
qualificació d’aquesta parcel·la a ull, al menys nosaltres ho entenem així.
No estem en contra del projecte, molt al contrari sinó de les formes.

Contesta el Sr. alcalde i diu: l’expedient està a la vostra disposició, que
des del Departament de Sanitat es creu idoni el lloc hi ha els metres
quadrats necessaris per tal d’ubicar el nou CAP, el plantejament que hi ha
és fer un CAP d’una sola planta amb possibilitats i preparat per fer una
segona planta i dona de si, fins i tot va estar visitat per la Consellera de
Sanitat i va donar el vist-i-plau com a lloc idoni per la seva situació prop
de l’hospital, nosaltres creiem que no podem perdre pistonada, perquè sí
que és veritat que des de que l’Ajuntament posi a disposició de Sanitat el
terreny passen uns quants anys, i el que no podem fer és allargar el
tema de posar-ho a disposició perquè no es pugui ni començar el
projecte, seguidament hi haurà un projecte i un tema pressupostari de la
Generalitat per tal de poder fer-ho possible en pocs  anys, això és un
tema que ja fa temps que s’està tractant i  també va lligat amb un procés
i un projecte l’ampliació de l’hospital que creiem que és molt important.

Desprès d’aquestes intervencions i,

Vist de nou l’expedient per a l’aprovació de la modificació puntual de la
revisió del Pla general municipal d’ordenació, per canviar la qualificació
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del sistema públic de la parcel·la del carrer Campins número 68 del
municipi de Sant Celoni, redactada per l’Àrea d’Entorn municipal.

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 24 de març de 2004 va
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.

Atès que la modificació puntual ha estat exposada al públic a través de la
publicació dels edictes legalment preceptius al diari El Periódico de data 1
d’abril de 2004, al Butlletí Oficial de la Província número 81 de 3 d’abril
de 2004 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4110 de
13 d’abril de 2004, així com al tauler d’edictes de la corporació.

Atès que a l’expedient obra certificat de Secretaria conforme durant el
termini d’exposició pública no s’ha presentat en aquest Ajuntament cap
al·legació.

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 negatius de la senyora Lechuga i dels senyors Bosch, Mas, Negre,
Deulofeu i Cuminal, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar provisionalment 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
parcel·la del carrer Germà Emilià.

Segon.- Trametre còpia de l’expedient i 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 número 68 a
equipament públic, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
per a la seva aprovació definitiva.

3.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DEL TEXT REFÓS DEL
PLA DE MILLORA URBANA DE LA CARRETERA VELLA DE LA
BATLLÒRIA.

Intervé el Sr. alcalde i diu: per les persones que avui ens acompanyen i
ens estan escoltant, vull dir que avui s’aprova el Text refós del Pla de
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millora urbana de la Carretera Vella de La Batllòria, que és un terreny de
la mateixa situació que Pàmies i Derivados Forestales que estaven
qualificats d’indústria de transformació, que quan cessessin la seva
activitat sinó abans, passessin a tenir un altre ús diferent, en el cas que
ens ocupa és residencial. Això es va enviar a  la Comissió d’urbanisme i
es va demanar que es fes un text refós introduint unes millores i és el
que avui es porta per la seva aprovació.

Desprès d’aquestes intervencions i,

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

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

Atès que ISTE SL és l’única propietària de la superfície del sector.

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 29 de desembre de
2003 va aprovar provisionalment el Pla de millora urbana corresponent a
la zona industrial de transformació a la Carretera Vella de La Batllòria.

Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de
18 de febrer de 2004 va suspendre l’aprovació definitiva del Pla de
millora urbana corresponent a la zona industrial de transformació a la
Carretera Vella de La Batllòria de Sant Celoni, promogut per l’empresa
ISTE SL fins que mitjançant un text refós verificat per l’òrgan que ha
atorgat l’aprovació provisional de l’expedient s’incorporin una sèrie de
prescripcions.

Atès que el dia 14 de maig de 2004 el Sr. Julián López Hernández en nom
de ISTE SL, ha presentat en aquest Ajuntament el Text refós del Pla de
millora urbana.

Atès que l’arquitecte de l’Àrea d’Entorn municipal ha emès informe al
respecte el dia 9 de juny de 2004 del qual es desprèn que el text refós
presentat recull les prescripcions de l’acord de 18 de febrer de 2004 de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona com són l’article 5.b de la
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normativa del pla, condicions de l’edificació, la prescripció de que, de
l’espai públic al front del carrer Bellavista, l’edificació unifamiliar en filera,
haurà de separar-se 6 metres fins una distància de 8 metres respecte
l’alineació de vial sense que, en cap cas, es distanciï menys de 4,5
metres de l’espai públic.

Atès que a l’informe del tècnic municipal consta que el text refós
incorpora la documentació relativa a les obres d’urbanització necessàries
d’acord amb l’article 58.3.b de la Llei 2/2002 d’urbanisme i l’informa
favorablement.

Atès allò establert als articles 78 i 83 de la Llei 2/2002, en quant a
competències de l’Ajuntament i de les Comissions Territorials
d’Urbanisme en quant a les figures de planejament derivat no previstes
pel programa d’actuació urbanística.

A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar el Text refós del Pla de millora urbana corresponent a
la zona industrial de transformació a la Carretera Vella de La Batllòria,
presentat pel Sr. Julián López Hernández en nom i representació de ISTE
SL.

Segon.- Elevar el Text refós del Pla de millora urbana corresponent a la
zona industrial de transformació a la Carretera Vella de La Batllòria,
degudament diligenciat d’aprovació, a la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.

4.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR P-2 LES TORRES EN
ALLÒ QUE AFECTA LA PARCEL·LA B-1.

Intervé el Sr. alcalde i explica que: en el sector de Les Torres on hi ha la
comissaria de Mossos d’esquadra, una empresa ha demanat un canvi que
fins hi tot ens sembla millor, de passar planta baixa més un pis, a una
part  a planta baixa més dos que queda alineat en un lloc de planta baixa
més dos i s’elimina una part de la construcció per tal de fer-ho possible.

Desprès d’aquesta intervenció i,

Vist de nou l’expedient instruït pera l’aprovació de la modificació del Pla
parcial del sector P-2 Les Torres en la parcel·la B-1, compresa entre els
carrers Joan XXIII, carrer A, antiga carretera de Gualba i límit del sector.
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Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 30 d’abril de 2004 es va
aprovar inicialment la referida modificació del Pla parcial del sector P-2
Les Torres, instada per José Codina Corral en nom i representació de
Progercodina SL.

Atès que l’expedient ha estat exposat al públic, prèvia publicació de
l’oportú anunci al tauler d’anuncis, al diari El Periódico del dia 12 de maig
de 2004, al Butlletí Oficial de la Província número 120 de 19 de maig de
2004 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4137 de 20
de maig de 2004, i notificat als propietaris del sector.

Atès que obra a l’expedient certificat de Secretaria conforme no s’ha
presentat en aquest Ajuntament cap mena d’al·legació ni reclamació al
respecte.

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 RENFE.

Atès que el dia 17 de juny de 2004 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 8 de juliol de 2004 l’arquitecte municipal, a la vista de
l’informe esmentat, ha emès informe favorable a l’aprovació provisional
de la modificació del Pla parcial.

A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació del Pla parcial del sector
P-2 Les Torres en la parcel·la B-1, compresa entre els carrers Joan XXIII,
carrer A, antiga carretera de Gualba i límit del sector, instada per José
Codina Corral en representació de Progercodina SL.

Segon.- Trametre còpia de l’expedient i de la modificació del Pla parcial
del sector P-2 Les Torres a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona per a la seva aprovació definitiva.

5.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DELS ACORDS
D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE  CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER
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AL FINANÇAMENT DE LES OBRES D’ENLLUMENAT PÚBLIC DELS
CARRERS PONENT, ALGUERSUARI I SANT JAUME.

Intervé el Sr. Cuminal dient que vol manifestar que ja que els veïns hi
estan d’acord nosaltres també votarem a favor

El Sr. alcalde explica que són els carrers que es posa nou enllumenat i les
contribucions especials que el 50% van a càrrec de l’Ajuntament i l’altre
50% a càrrec del veïns.

Desprès d’aquesta intervenció i,

Vist l’expedient instruït per a la imposició i ordenació de contribucions
especials amb motiu de les obres d’instal·lació i ampliació d’enllumenat
públic dels carrers Ponent, Alguersuari i Sant Jaume d’aquesta vila.

Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 14 de gener de 2002 es va
aprovar definitivament el projecte tècnic d’instal·lació i ampliació
d’enllumenat públic dels carrers Ponent, Alguersuari i Sant Jaume
d’aquesta vila, redactat per l’enginyer tècnic Joan Traver Costa, el
pressupost del qual ascendeix a la quantitat de 11.024,80 € .

Atès que es considera necessari procedir a l’execució dels treballs que
contempla el referit projecte tècnic, donat que l’actual enllumenat públic
dels carrers Ponent, Alguersuari i Sant Jaume és insuficient per a poder
donar un bon servei.

Atès que la realització de les obres beneficia especialment a una sèrie de
persones que obtindran un especial avantatge i un augment de valor en
els seus béns, per la qual cosa procedeix recórrer a la imposició de
contribucions especials per tal de rescatar part d’aquest benefici i
permetre així la realització de les obres que es projecten.

Atès que en el pressupost municipal existeix partida pressupostària
suficient als efectes de subvenir l’obra i es preveu el correlatiu ingrés per
concepte de contribucions especials.

Vistos els informes que obren a l’expedient.

A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:
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Primer.- Imposar contribucions especials als propietaris beneficiats per
l'execució del projecte tècnic d’instal·lació i ampliació d’enllumenat públic
dels carrers Ponent, Alguersuari i Sant Jaume d’aquesta vila.

Segon.- Ordenar l'aplicació de contribucions especials als propietaris
beneficiats per l'execució de les obres ordinàries d’instal·lació i ampliació
d’enllumenat públic dels referits carrers, d'acord amb els següents
paràmetres d'aplicació:

a)  Cost previst de les obres 11.024,80 €
Honoraris redacció de projecte i direcció d’obra      669,24 €

Total cost 11.694,04 €

b) El cost suportat per l'administració serà de       11.694,04 €.

c) La quantitat a repartir entre els beneficiaris serà d'un 50% del cost
suportat per l'administració, és a dir, 5.847,02 €, que constituirà la base
imposable del tribut.

d)Els criteris de repartiment que seran aplicats sobre la quantitat
esmentada són:
50% metres lineals de façana dels immobles
50% volum edificable

Tercer.- Advertir que els costos anteriorment expressats tenen caràcter
de mera previsió i que en base a allò preceptuat a la Llei d'hisendes
locals poden patir variacions a l'alça o baixa en funció del cost efectiu de
les obres i serveis.

Quart.- Assenyalar com a subjectes passius de les contribucions
especials les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix
l'article 33 de la Llei general tributària especialment beneficiades per la
realització de les obres, tenint la consideració de persones especialment
beneficiades els propietaris dels béns immobles afectats per l'execució del
projecte.

Cinquè.- Facultar la Comissió de Govern per a la pràctica i aprovació de
les liquidacions resultants d'aquest acord, així com per a la resolució
d'eventuals recursos administratius, de qualsevol tipus que aquests
siguin, un cop aprovat definitivament aquest acord.

Sisè.- Remetre's, en allò que no estigui previst en aquest acord i en
aplicació de l'article 34.3 de la Llei d’hisendes locals, a l'Ordenança
general de contribucions especials vigent al municipi de Sant Celoni.
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Setè.- Acordar l'exigència per avançat del pagament de les contribucions
especials en funció del cost previst, en base a l'article 33.2, de la Llei
d’hisendes locals.

Vuitè.- Sotmetre l'expedient a informació pública per termini de trenta
dies mitjançant edicte a publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en
un diari dels de major difusió de la província i al tauler d'anuncis de la
corporació pel termini legalment preceptiu.

Novè.- Declarar que en cas de no formulació de reclamacions en el
període d'informació pública, l'acord esdevindrà definitiu amb caràcter
automàtic.

Desè.- Advertir els propietaris afectats que podran constituir l'Associació
Administrativa de Contribuents en els termes i als efectes d'allò que
disposen els articles 36 i 37 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals.

6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI PÚBLIC DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I
EXPLOTACIÓ DE LA DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS DE SANT
CELONI.

En aquest moment el regidor Sr. Raül Casado abandona temporalment la
sessió del Ple que es celebra, per ser part implicada en el següent punt
de l’ordre del dia que a continuació es tractarà.

Intervé el Sr. alcalde fent una breu explicació diu que: la depuradora
municipal que fins fa uns anys era fisico-química es va fer una
adjudicació a l’empresa “NETAIGUA” en aquell moment amb un acord
amb l’Agencia Catalana de l’Aigua de la Generalitat, aquest contracte es
va prorrogar perquè entre mig hi va haver el canvi de fisico-química a
biològica en la depuradora municipal, i es va allargar un temps més del
previst i el que es porta per la seva aprovació és un plec de condicions
fets conjuntaments entre tècnics de l’Ajuntament i tècnics de l’Agencia
Catalana de l’Aigua amb el seu vist-i-plau que és el més important,
serien 5 anys més 3 possibles prorrogues d’any a any i podrien arribar a
ser una màxim de 8 anys.

Desprès d’aquesta intervenció i,

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni en sessió del dia 3 de
febrer de 1994 va adjudicar a la Companyia Depuradora d’Aigües
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Residuals SA “NETAIGUA”, el servei de manteniment, conservació i
explotació de la depuradora d’aigües residuals de Sant Celoni.

Atès que en data 15 de febrer de 1994 es va signar el corresponent
contracte administratiu entre l’Ajuntament de Sant Celoni i la referida
companyia.

Atès allò que estableix la disposició transitòria primera del Reial Decret
Legislatiu 2/2000, pel qual s'aprova la Refosa de la Llei de contractes de
les administracions públiques, en relació amb la disposició transitòria
primera de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les
administracions públiques, el règim jurídic aplicable a aquest contracte és
contingut a la legislació anterior a la entrada en vigor d’aquesta darrera,
atès que es va adjudicar amb anterioritat al dia 8 de juny de 1995.

Atès que, de conformitat amb l’article 65 del Decret 923/1985, de 8
d’abril, pel qual s’aprova el Text Articulat de la Llei de contractes de
l’Estat, la durada dels contractes de gestió de serveis públics i de les
seves pròrrogues és la continguda al plec de clàusules de la concessió,
que no pot excedir en el seu conjunt de 99 anys.

Atès que amb data 19 de novembre de 1999 l’empresa NETAIGUA SA
juntament amb la mercantil SOREA SA van presentar un escrit en aquest
Ajuntament manifestant la fusió de les dues empreses i demanant, així
mateix, la subrogació del contracte subscrit en data 15 de febrer de 1994
a favor de la referida fusió.

Atès que en sessió de 4 de febrer de 2000 el Ple de l’Ajuntament va
aprovar la subrogació de la mercantil SOREA SA en els drets de la també
mercantil NETAIGUA SA referents al contracte de serveis de manteniment
i gestió de la depuradora d’aigües residuals de Sant Celoni.

Atès que, de conformitat amb l’article 3r del plec de clàusules
administratives particulars regulador de la concessió, el contracte
expirava el dia 31 de desembre de 1998, podent-se prorrogar per anys
successius fins a un màxim de cinc.

Atès que el dia 31 de desembre d’enguany finalitza l’última de les
pròrrogues possibles, no essent legalment viable una nova pròrroga del
contracte signat amb la referida empresa.

Atès que per resolució de l’Alcaldia es va declarar que en data 31 de
desembre de 2003 expirarà el termini de durada del contracte del servei
de manteniment, conservació i explotació de la depuradora d’aigües
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residuals de Sant Celoni subscrit amb la mercantil NETAIGUA SA el dia 15
de febrer de 1994 i posteriorment amb data 4 de febrer de 2000
subrogat a la fusió formada per les mercantils NETAIGUA SA i SOREA SA.

Atès que és necessari gestionar el servei a través d’una companyia apta
per a la prestació d’aquest, per resolució de l’Alcaldia del dia 9 de
desembre de 2003 es va incoar el corresponent expedient de
contractació.

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

D’acord amb tot l’anterior i a proposta de la Comissió informativa de
Serveis Comunitaris, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant licitació pel
sistema de concurs i procediment obert, per a la gestió del servei públic
de manteniment, conservació i explotació de l’estació depuradora
d’aigües residuals de Sant Celoni, que inclou el plec de prescripcions
tècniques així com de clàusules administratives particulars, i procedir a la
seva exposició pública pel termini de vint dies, per tal que es puguin
presentar reclamacions, prèvia publicació del corresponent edicte al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Segon.- Simultàniament, dins el termini d’exposició del Plec de clàusules
administratives particulars, s’anunciarà la licitació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, si bé la licitació s’ajornarà en el supòsit que es
presentin reclamacions contra el referit Plec de clàusules.

Tercer.- Ampliar, als efectes d’allò disposat a l’article 155.3 i 5 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, el
número d’anualitats a que poden aplicar-se les despeses referides a
l’expedient de contractació de gestió de serveis públics que s’aprova a un
total de vuit, supeditant sempre l’autorització de les despeses
corresponents a l’existència de crèdit que per a cada exercici autoritzin
els respectius pressupostos.

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

En finalitzar aquest punt de l’ordre de dia, el regidor Sr. Casado
s’incorpora de nou a la sessió del Ple que es celebra.



13

7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’AMPLIACIÓ DE CAPITAL DE LA
FUNDACIÓ ACCIÓ BAIX MONTSENY CORRESPONENT A L’EXERCICI
DE 2004.

El Sr. alcalde fa una petita explicació i diu: la Fundació Baix Montseny  és
una fundació creada entre els diversos ajuntaments de la Comarca Baix
Montseny per tal d’ocupar nois i noies amb disminució, i el que s’ha fet
per tal de garantir el funcionament i la millora del funcionament
especialment a nivell econòmic ha estat que des d’un capital inicial que hi
havia de 24.000 € aportats per aquests ajuntaments s’han anat fent
ampliacions de capital per millorar la liquidesa i de 24.000 € passaríem
aquest any que serà la quarta ampliació a 84.000 € de capital social
l’ampliació és de 18.000 € i l’Ajuntament de Sant Celoni n’aporta 10.000
€, més del 50% l’aporta l’Ajuntament de Sant Celoni i s’ha de dir que és
una Fundació que ha anat creant noves places i creiem que és important
el suport que li donem els Ajuntaments que la vàrem dur a terme.

Desprès d’aquesta intervenció i,

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

Atès que aquesta Fundació es va dotar inicialment amb un capital de
24.040 €, ampliat en una primera ocasió a 30.051 €, en una segona
ocasió a 48.081 € i finalment ampliat a 66.111 €.

Atesa la necessitat de que la Fundació Acció Baix Montseny disposi de
capital propi suficient per a fer front al seu volum de gir comercial i pugui
tenir una salut financera que li permeti funcionar sense recórrer al
finançament aliè, fet que li comportarà també una major solidesa
financera i estructural des del punt de vista empresarial.

Atès que per part de la gerència de la Fundació s’ha posat de manifest la
necessitat que d’incrementar el capital fundacional de tal manera que per
a l’exercici de 2004 passi a ser de 84.141 €.

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

Proposta d’ampliació de capital 2004
Ajuntaments Patrons Capital a aportar
Sant Celoni 10.375 €
Santa Maria de Palautordera 4.374 €
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Sant Esteve de Palautordera 1.078 €
Campins 206 €
Gualba 550 €
Fogars de Montclús 254 €
Montseny 230 €
Vallgorguina 963 €
Total ampliació 18.030 €

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

Vist l’informe emès per l’interventor municipal.

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

De conformitat amb l’anterior, a proposta de la Comissió informativa de
Serveis Comunitaris, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Ampliar el capital fundacional de la Fundació Acció Baix
Montseny en una quantitat addicional de 18.030 €, de tal manera que
aquesta passi a ser d’un total de 84.141 €, determinant que la distribució
de les aportacions serà la següent:

Proposta d’ampliació de capital 2004
Ajuntaments Patrons Capital a aportar
Sant Celoni 10.375 €
Santa Maria de Palautordera 4.374 €
Sant Esteve de Palautordera 1.078 €
Campins 206 €
Gualba 550 €
Fogars de Montclús 254 €
Montseny 230 €
Vallgorguina 963 €
Total ampliació 18.030 €

Segon.- Notificar aquest acord a la Fundació Acció Baix Montseny als
efectes de l’atorgament de l’escriptura pública d’ampliació de capital.
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Tercer.- Procedir a desembossar la quantitat expressada que pertoca a
aquest ajuntament, efectuant un dipòsit al compte corrent de la Fundació
Acció Baix Montseny.

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

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

8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2003.

El Sr. alcalde dóna la paraula al Sr. Carles Mas que diu: aquesta és
l’aprovació definitiva del compte general del 2003, és el procediment final
desprès de la liquidació del pressupost i és el procediment final i el
procediment legal que s’ha de fer per finalitzar els tràmits  que els
comptes de l’Ajuntament han de passar. Des de el grup municipal de CiU
només s’ha de destacar dues coses: una que desprès d’insistir l’any
passat que es fes un informe de resum de tres o quatre  fulls perquè
qualsevol veí que vulgui pugui anar a consultar i amb tres o quatre fulls
tingui el resum  de les principals dades del compte a liquidar, aquest any
s’ha tornat a fer i és una cosa que estem contens. La segona cosa és que
per primera vegada s’han complert amb molts anys els terminis previstos
que la llei i el reglament fixen en principi n’estem molt contents per què
desprès d’insistir l’any passat moltes vegades i tenir un bon debat en el
Ple, doncs, aquest any s’han complert els terminis.
El posicionament de CiU serà d’abstenció per coherència perquè es el
procediment final de la liquidació del pressupost i les ordenances del
2003 en coherència al posicionament d’aquest dos processos, CiU
s’abstindrà perquè continuem estan en contra de l’excessiva temporalitat
en el personal laboral que existeix a l’Ajuntament i l’excessiu abús de les
contractacions que encara es fa a l’Ajuntament.

Contesta el Sr. alcalde dient que celebra i el govern estem contens que el
grup de CiU estigui content tinc de dir que és un compte general que més
que abundar en temes laborals és un control de la despesa de
l’Ajuntament i que es té el costum des de fa uns anys des de que hi ha
govern d’esquerra en l’Ajuntament de presentar el compte  general any
rera any i es presenta en forma tal com s’ha de presentar, només  dir
que això s’hauria d’haver fet sempre i en canvi durant els anys de govern
de CiU i PP no s’havia fet mai.
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Continua dient el Sr. alcalde: també celebro que la federació nacionalista
estigui contenta, encara que en alguna premsa podem llegir que parleu
de la precària situació financera a l’Ajuntament de Sant Celoni, i no està
amb cap precària situació financera sinó que el compte reflexa que estem
en una situació normal, els proveïdors i la gent que ha de cobrar de
l’Ajuntament us pot informar extensament que l’Ajuntament de Sant
Celoni intentem distribuir bé els recursos i els comptes ho reflexen.

El Sr. alcalde també diu que celebra l’abstenció del vot.

El Sr. Mas pregunta al Sr. alcalde a quin any va entrar a governar?

El Sr. alcalde contesta que va ser any 1989

El Sr. Mas continua dient que en un altre Ple es debatrà quan es va
aprovar la llei que feia que els comptes anuals s’havien de presentar un
any darrera altre en el Síndic de comptes.

El Sr. alcalde li contesta que va ser en el del període democràtic.

El Sr. Mas diu que ja en parlaran en un altre Ple.

Desprès d’aquesta intervenció i,

Vist l’expedient instruït per a l’aprovació del Compte General de
l’Ajuntament de Sant Celoni corresponent a l’any 2003.

Atès que la Comissió de Comptes en sessió de 3 de juny de 2004 va
acordar exposar al públic el Compte General a efectes de reclamacions,
reparaments o observacions.

Atès que, transcorregut el termini d’exposició pública i vuit dies més, no
s’ha presentat contra el Compte General cap reclamació, observació o
objecció.

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:
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Primer.- Informar favorablement el Compte General de la corporació
corresponent a l'exercici de 2003, tal com ha estat format per la
Intervenció municipal.

Segon.- Trametre còpia del Compte General de l’Ajuntament de Sant
Celoni corresponent a l’exercici de 2003 a la Sindicatura de Comptes.

9.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA PRIMERA
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST DE 2004.

El Sr. alcalde dona la paraula al Sr. Francesc García que diu: per explicar
a la gent que està escoltant,  una modificació de crèdit suposa que quan
s’han de fer obres o activitats no pressupostades s’ha de fer una
modificació del pressupost on es justifiqui per què es fan i de quin lloc
treuen els diners, el que portem al Ple són els següents:

Adequació del safareig com a nova oficina d’atenció al ciutadà
Demanem a la Generalitat uns plans d’ocupació on s’ha de contractar una
sèrie de personal  que s’ha de subvencionar una part
Per la millora de la xarxa de l’il·luminació
La creació de la base del Sig o Gis
El suport de l’administració general

Com s’ha de dir una part ho  paga l’Ajuntament i l’altre si ens ho donen
ho aportarà la Generalitat.

Una altra despesa que tenim en aquesta modificació és la reparació de la
teulada de l’escola Pallerola, per temes d’antiguitats té problemes
d’humitats i filtracions.

El següent seria: aportació del capital social de la Fundació Baix
Montseny, pel funcionament de l’escola de música que tots sabeu que pel
setembre es preveu que funcioni l’escola, i s’han d’ajudar econòmicament
per les seves despeses. Dotació d’una partida pressupostària per l’Àrea
d’entorn com estudi de viabilitat a l’aparcament, avantprojecte de les
Vernedes, el pla de Can Giralt i alguns petits projectes. Una altra partida
és l’increment de partida per l’obra de l’Ateneu, l’Escola de música que
s’han fet modificacions com la millora del sistema contra incendis,
ampliació de la insonorització, la xarxa informàtica etc.. això és en quan
les despeses, Llavors la previsió del finançament d’aquestes despeses
està donada per tres partides:
Primer.-  El superàvit del 2003 que no és va fer servir
Segon.- Seria una reafinençació de préstecs a llarg termini
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Tercer.- Interessos d’uns préstecs que no s’havien demanat, com sabeu
en el pressupost municipal s’han de posar el capital i els interessos si
aquest capital en préstec no es fa servir els interessos baixen, llavors
aquesta partida de 381.630 € està compensada amb aquestes tres
previsions.

Desprès d’aquesta intervenció i,

Vist l'expedient instruït per a l'aprovació d'una modificació de crèdit dins
el pressupost definitivament aprovat per a 2004 per un import de
381.530 €,  amb càrrec al romanent líquid de tresoreria afectat procedent
de la liquidació del pressupost de 2003, així com amb recursos
procedents de baixa de crèdit d’algunes partides.

Vistos els informes  que obren a l'expedient.

Atès que l’Alcaldia mitjançant resolució de data 27 de febrer va aprovar
la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de l’any 2003.

A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit
mitjançant concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit número
2/2004, 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, al següent tenor :

SUPLEMENT DE CRÈDIT

00 111 626 EQUIPAMENT INFORMATIC 6.000,00
07 422 212 CONSERVACIO EDIFICIS 9.110,74
09 432 22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 42.800,00
07 451 62264 CENTRE MUNICIPAL D'EXPRESSIO 41.000,00
09 516 60163 PROJECTE LES VERNEDES 10.400,00
09 516 60182 PROJECTE CAN GIRALT 8.500,00
07 424 62281 ESCOLA BRESSOL 21.500,00
05 433 131 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 24.300,00
06 111 131 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 13.400,00
01 121 131 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 7.975,00
07 422 212 CONSERVACIO EDIFICIS 13.669,26

TOTAL 198.655,00
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CREDIT EXTRAORDINARI

06 111 62283 EDIFICI SAFAREIG 67.000,00
00 313 489 APORTACIO FUND. ACCIO BAIX MONTSENY 10.375,00
07 425 22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 105.500,00

TOTAL 182.875,00

L’import anterior resta finançat de la següent forma:

Partida 870.00
Romanent de tresoreria per finançar crèdits extraordinaris: 56.469,26 €.

Partida 870.01
Romanent de tresoreria per finançar suplements de crèdit: 105.500,00 €.

Baixa de les següents partides de despeses:

01.011.310.00 Interessos        64.797,95
01.011.913 Amortitzacions      154.762,79

TOTAL      219.560,74

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 els articles 177 i 169
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’hisendes locals. En cas que durant el referit període no
es presenti cap reclamació l'acord inicial es considerarà definitivament
aprovat.

10.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DELS ACORDS
D’IMPOSICIÓ I D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DEL
CENTRE MUNICIPAL D’EXPRESSIÓ.

Intervé el Sr. alcalde i diu: com ja s’ha comentat és la posta en marxa de
l’Escola municipal d’expressió Escola de música, les taxes corresponents
a les diferents modalitats que es pensen impartir i que ja tenen d’estar
aprovades. Es va comentar en alguna de les reunions que s’havia fet
referència a diferents municipis que ja tenien escola de musica
especialment en el municipi d’ Arenys de Mar que hi té molta experiència
i té unes taxes que creiem que recull la diferent varietat de temes a
impartir per l’escola de música.



20

Contesta el Sr. Cuminal dient: com que és l’aprovació provisional i la
veritat que aquests varems que comenta el Sr. alcalde no els coneixem i
tampoc sabem si per part dels usuaris hi haurà algun tipus d’al·legacions,
nosaltres ens abstindrem tot esperant l’aprovació definitiva i crec que em
força tranquil·litat perquè veien que esteu conten veien que nosaltres
estem contens i segur que estaran adequades, bàsicament perquè
l’alternativa que nosaltres no estem contents és que vosaltres esteu molt
nerviosos, per tant segurament que això anirà bé.

Intervé novament el Sr. alcalde dient que no ho ha captat, potser és
perquè no ho entenc.

Desprès d’aquesta intervenció i,

Atès que el Ple municipal en sessió de data 17 de juny de 2004 va
aprovar inicialment el projecte d’establiment del servei públic “Centre
municipal d’expressió – Escola de música”.

Atès que en referit projecte figura incorporat l’estudi econòmic financer
del servei, així com proposta de tarifes desagregada en funció de l’edat i
residència dels usuaris. L’aplicació d’una quota bonificada als alumnes
empadronats a Sant Celoni es justifica pel fet que l’Escola de música és
deficitària, tal com resulta de l’informe econòmic que figura a l’expedient,
i aquest dèficit és finançat pels residents en el municipi de Sant Celoni
amb els seus impostos, pel qual es creu necessari bonificar als alumnes
de l’escola que, per ser residents a Sant Celoni, ja financen el seu dèficit
mitjançant els impostos que paguen en el municipi, respecte als alumnes
que per residir en altres municipis, només contribueixen mitjançant la
taxa que paguen, taxa que està per sota del cost real del servei que
reben.

Atès que el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació  i
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

Vist el projecte d’establiment del servei públic “Centre municipal
d’expressió – Escola de música”, que inclou estudi econòmic del qual
resulta que amb les tarifes que es proposen es dóna compliment a
l’article 24.2 de la Llei 39/1988, de 28 de setembre, en el sentit que
l’import estimat de la taxa per la prestació d’un servei o la realització
d’una activitat no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible
del servei o activitat de que es tracti.
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Vist l’informe emès pel secretari de l’Ajuntament i l’interventor
accidental.

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.- Imposar la taxa per la prestació de serveis i la realització
d’activitats d’ensenyament al “Centre municipal d’expressió – Escola de
música” de Sant Celoni.

Segon.- Aprovar el text de l’Ordenança fiscal número 24, reguladora de
la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats
d’ensenyament al “Centre municipal d’expressió – Escola de música” de
Sant Celoni, i les tarifes a percebre dels usuaris, al següent tenor:

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS I LA REALITZACIO
D’ACTIVITATS D’ENSENYAMENT  AL CENTRE MUNICIPAL
D’EXPRESSIO-ESCOLA DE MUSICA DE SANT CELONI.

Article 1. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.v) del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15
a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la
prestació dels serveis i la realització d’activitats d’ensenyament al “Centre
municipal d’expressió – Escola de música” de Sant Celoni, que es regirà
per aquesta Ordenança fiscal.

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la
realització d’activitats d’ensenyament al “Centre municipal d’expressió –
Escola de música” de Sant Celoni.

Article 3. Subjectes passius

1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les
persones físiques que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o
realització de les activitats d’ensenyament que es detallen a l’article 6
d’aquesta Ordenança.
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2. Quan els alumnes matriculats siguin menors d’edat, vindran obligats al
pagament els seus pares o tutors.

Article 4. Responsables

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques
determinades com a tals a la Llei general tributària i a l’Ordenança
general.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de
l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei
general tributària.

Article 5.- Beneficis fiscals

No s’aplicaran exempcions ni bonificacions per a la determinació del
deute tributari que les establertes a l’article 6 d’aquesta ordenança.

Article 6. Quota tributària

La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis
d’ensenyament que s’hagin sol·licitat o que s'utilitzin, i es composa d’una
matrícula a ingressar en el moment de la inscripció al curs i una tarifa
mensual.

A aquest efecte s'aplicaran les tarifes següents:

MATRICULA: Import equivalent a una mensualitat de les determinades en
el quadre de tarifes. S’ingressa en el moment de formalitzar la inscripció.

QUOTES MENSUALS: Les que es determinen en el quadre de tarifes que
figura a continuació en funció de l’activitat d’ensenyament a la qual
s’inscriu l’alumne, la seva edat i el municipi d’empadronament, donat que
els usuaris del servei empadronats a Sant Celoni tenen unes tarifes
bonificades. S’ingressa mensualment durant els primers 10 dies de cada
mes.

QUADRE DE TARIFES:

ENSENYAMENT

QUOTA
BONIFICADA
ALUMNES DE
4-16 ANYS
EMPADRONATS
A S. CELONI

QUOTA
ALUMNES
DE
4 -16 ANYS

QUOTA
BONIFICADA
ALUMNES
MAJOR DE 16
ANYS
EMPADRONATS

QUOTA
ALUMNES
MAJORS DE
16 ANYS
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A S. CELONI

SENSIBILITZACI
Ó Llenguatge musical (2 HORES) 18,30 € 42,09 € 42,09 € 54,90 €

INICIACIÓ Llenguatge musical (2 HORES) 25,76 € 59,25 € 59,25 € 77,28 €

 
Instrument      30' o 45'
compartits 57,56 € 132,39 € 132,39 € 172,68 €

ELEMENTAL Llenguatge musical (2 HORES) 34,91 € 80,29 € 80,29 € 104,73 €

 
Instrument      30' o 45'
compartits 64,43 € 148,19 € 148,19 € 193,29 €

 Instrument 45' 77,74 € 178,80 € 178,80 € 233,22 €

 Instrument 30' + 30' 94,76 € 217,95 € 217,95 € 284,28 €

 Instrument 30' + 45' 107,21 € 246,58 € 246,58 € 321,63 €

GRAU MITJÀ Llenguatge musical (2 HORES) 38,25 € 87,98 € 87,98 € 114,75 €

 Instrument 45' 80,21 € 184,48 € 184,48 € 240,63 €

 Instrument 60' 105,98 € 243,75 € 243,75 € 317,94 €

 Instrument 45' + 30' 108,90 € 250,47 € 250,47 € 326,70 €

 Instrument 45' + 45' 122,18 € 281,01 € 281,01 € 366,54 €

 Instrument 30' + 60' 134,66 € 309,72 € 309,72 € 403,98 €

 Instrument 45' + 60' 147,94 € 340,26 € 340,26 € 443,82 €
INSTRUMENT
SOL Instrument 30' 38,25 € 87,98 € 87,98 € 114,75 €

 Instrument 45' 51,53 € 118,52 € 118,52 € 154,59 €

 Instrument 60' 77,29 € 177,77 € 177,77 € 231,87 €

 Instrument 30' + 45' 90,60 € 208,38 € 208,38 € 271,80 €

 Instrument 30' + 60' 115,54 € 265,74 € 265,74 € 346,62 €

 Instrument 45' + 45' 103,91 € 238,99 € 238,99 € 311,73 €

 Instrument 45' + 60' 128,81 € 296,26 € 296,26 € 386,43 €

 Instrument
45' + 45' +
60' 180,34 € 414,78 € 414,78 € 541,02 €

Article 7. Acreditament i període impositiu

La taxa per ensenyament a l’Escola de música s’acredita en el moment de
formalitzar la matrícula a cada curs escolar, independentment de  la
rebuda efectiva d’ensenyament si és que la seva manca fos per causes
imputables al sol·licitant.

Article 8. Règim de declaració i d’ingrés

1. La taxa per serveis a l’Escola de música s’haurà de pagar quan es
formalitza la inscripció o matrícula.

2. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.

3. Quan es sol·licita la prestació del servei,  es presentarà degudament
complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
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Alternativament, poden presentar-se en el servei municipal competent els
elements de la declaració a l’objecte que el funcionari municipal
competent presti l’assistència necessària per a determinar el deute.

4. L’ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la
presentació de l’autoliquidació.

5. El pagament de la taxa es podrà fer mitjançant domiciliació bancària,
que sol·licitarà l’interessat en les oficines municipals.

6. Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de
constrenyiment.

7. Quan es cessi en la recepció del servei, es retornarà al subjecte passiu
la quantia dipositada i no aplicada al pagament de la taxa o d’altres
responsabilitats.

Article 9. Infraccions i sancions

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a
la taxa reguladora en aquesta ordenança, resultin procedents, s’aplicarà
el que disposa la Llei general tributària i  l’Ordenança general.

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de
normes posteriors.

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de
desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes
d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,
en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.

Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada ...........i que ha quedat definitivament
aprovada en data ..........., entrarà en vigor al dia següent al de
publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva
modificació o derogació expressa.

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

Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe,
en els termes previstos a l’article a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, podran examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats.

11.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE DELEGACIÓ EN
L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA DE L’EXERCICI DE LES POTESTATS D’INSPECCIÓ DE
L’IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURA URBANA.

El Sr. alcalde fa una breu explicació i diu: això és el que es diu
comunament la Plusvàlua que la Diputació ja tenia delegat la gestió,
liquidació i recaptació i ara és un tema d’inspecció.

Desprès d’aquesta intervenció i,

Atès que el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
atribueix als municipis les facultats de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, la titularitat dels
quals els hi correspon, preveient-se a l’article 7.1 de l’esmentat text legal
que dites facultats es podran delegar en altres entitats locals en quin
territori estigui integrat el municipi.

Atès que també l’article 8 del text refós preveu fórmules de col·laboració
entre entitats locals, diferents de la delegació de funcions, per a la gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret
públic municipals.

Atès que, a l’empara del que autoritza la normativa vigent i vist l’abast
de la col·laboració que la Diputació de Barcelona ofereix als ajuntaments
de la província en matèria de gestió dels seus ingressos, realitzada per
l’Organisme de Gestió Tributària, (ORGT) aquest Ajuntament amb
anterioritat ha acordat delegar en la Diputació un conjunt ample de
funcions de liquidació i recaptació dels seus ingressos.

Atès que en matèria d’inspecció tributària, fins ara l’ORGT només exercia
funcions en l’Impost sobre activitats econòmiques (IAE).
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Vist el Pla d’actuacions per a l’ampliació de la inspecció tributària que pot
dur a terme l’ORGT, en relació a l’Impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana (IVTNU), es considera convenient
complementar la delegació de funcions de gestió tributària, amb l’abast
que en els presents acords es concreta.

Atès l’interès que representa per a aquesta corporació l’exercici eficient
de les competències atribuïdes, i considerant, conforme a dret, procedir a
la delegació d'aquestes a l'empara del que es preveu als articles 7.1 i 8.4
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, article 106.3 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i article
6.2.b) del Reglament general de recaptació aprovat per Reial Decret
1684/1990 de 20 de desembre.

A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Delegar en la Diputació de Barcelona, a l'empara del que
preveu l'article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, les
funcions de liquidació, inspecció i recaptació dels tributs que a
continuació s'especifiquen:
Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria
tributària i pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

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

Tercer.- L'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter
general i recavar en qualsevol moment informació sobre la gestió, en els
terminis previstos a l'article 27 i concordants de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local.
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Quart.- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació de
funcions que contempla la present resolució, comportarà l’aplicació de la
taxa establerta a l’Ordenança fiscal de l’Organisme de Gestió Tributària
que estigui vigent en el moment de realitzar les actuacions; sense
perjudici del que puguin establir les disposicions transitòries de la
mateixa, en cas que es modifiqui.

Cinquè.- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la
Diputació de Barcelona s'atendrà a l'ordenament local, així com a la
normativa interna dictada per aquesta, en virtut del que preveu l'article
7.3 del Text refós de Llei reguladora de les hisendes locals i de les seves
pròpies facultats d'autorganització per a la gestió dels serveis atribuïts.

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

Setè.- Un cop acceptada la delegació per la Diputació de Barcelona, el
present acord es publicarà al Butlletí Oficial de la Província i en el de la
Comunitat Autònoma per al general coneixement, d'acord amb el previst
a l'article 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

12.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE DELEGACIÓ EN
L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA DE L’EXERCICI DE LES POTESTATS DE COBRAMENT
DE LA TAXA DEL CEMENTIRI.

Intervé el Sr. alcalde i fa una breu explicació que diu: és una petita taxa
que en el següent punt ja se’n parla que ja es va aprovar pel Ple i és la
taxa de manteniment dels nínxols del cementiri, no cal dir que estalvia
costos doncs, es fa un padró i és molt practica l’eficàcia de la delegació
de la Diputació de Barcelona.

Desprès d’aquesta intervenció i,

Atès que el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a
l’article 7 que les entitats locals podran delegar en altres entitats locals
en quin territori estiguin integrades les facultats de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els corresponguin.

Atès que la delegació ha d’aprovar-se mitjançant acord del Ple de la
corporació, que haurà de fixar l’abast i contingut de la delegació.
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Atès que, a l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament ha delegat
en la Diputació de Barcelona les seves facultats de gestió dels ingressos
locals, mitjançant l’adopció dels corresponents acords plenaris.
Atès que la regulació de l’exercici de les funcions delegades en l’àmbit de
la gestió, la inspecció i la recaptació dels ingressos locals, s’ha
complementat i perfeccionat per la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de
mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, aclarint que són
delegables les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de la
totalitat dels ingressos de dret públic, tinguin o no naturalesa tributaria.
Atès que l’Ajuntament de Sant Celoni entén que la nova gestió de la taxa
per conservació i manteniment de nínxols del cementiri, per tractar-se
d’un padró fiscal de cobrament anual, com és el cas de la taxa
d’escombraries i de la taxa per reserva de la via pública per entrada de
vehicles (guals), pot delegar-se a la Diputació de Barcelona, la qual
delegació suposarà un estalvi de costos molt important per a
l’Ajuntament de Sant Celoni.

En virtut de l’exposat, a proposta de la Comissió informativa de Serveis
Comunitaris, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Delegar en la Diputació de Barcelona a l'empara del que preveu
l'article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, les facultats de
gestió i/o recaptació de la taxa per conservació de nínxols.
Les funcions que en relació a la gestió/recaptació de la taxa per
conservació de nínxols es deleguen són:
Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions
individuals en les liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

Segon.- La durada o termini per al qual s'acorda la present delegació de
funcions s'estableix en un període de dos anys, prorrogable per
reconducció tàcita d'any en any, la qual es produirà, llevat que qualsevol
d'ambdues administracions acordin deixar sense efecte l'esmentada
delegació, el que haurà de notificar-se en un termini no inferior a sis
mesos abans del cessament.
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Tercer.- L'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter
general i recavar en qualsevol moment informació sobre la gestió, en els
terminis previstos a l'article 27 i concordants de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local.

Quart.- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació de
funcions que contempla la present resolució, comportarà l’aplicació de la
taxa establerta a l’Ordenança fiscal de l’Organisme de Gestió Tributària,
que estigui vigent en el moment de realitzar les actuacions; sense
perjudici del que puguin establir les disposicions transitòries de la
mateixa, en cas que es modifiqui.

Cinquè.- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la
Diputació de Barcelona s'atendrà a l'ordenament local, així com a la
normativa interna dictada per aquesta, en virtut del que preveu l'article
7.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, i de les seves pròpies facultats
d'autorganització per a la gestió dels serveis atribuïts.

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

Setè.- Un cop acceptada la delegació per la Diputació de Barcelona, el
present acord es publicarà al Butlletí Oficial de la Província i en el de la
Comunitat Autònoma per a general coneixement, d'acord amb el previst
a l'article 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004.

13.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE L’ACORD
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS FUNERARIS.

Intervé el Sr. Cuminal i diu que és el mateix cas que comentava abans, el
tractar-se d’una aprovació provisional esperant algun tipus d’al·legació o
nosaltres poder recollir més informació, també ens abstindrem.

Desprès d’aquesta intervenció i,

Atès que el Ple de la Corporació en sessió de data 29 de desembre de
2003 va modificar l’Ordenança fiscal número 15, reguladora de la taxa
per a la prestació de serveis en cementiris locals.
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Atès que aquesta ordenança donava una nova redacció a l’article sisè,
entre d’altres, modificant la quota tributària pel concepte de conservació
de nínxols, passant a ser d’una quota vitalícia a anual.

Atès que quedava incompleta la gestió per aquest concepte, així com el
seu tractament, l’elaboració del corresponent padró, el meritament i la
comunicació als interessats.

Atès que era necessària una revisió d’aquesta ordenança, atenent-se a
allò que disposa la nova Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, d’entrada en vigor l’1 de juliol de 2004, pel que fa referència
als drets i garanties dels administrats.

Atès que les Ordenances fiscals són la norma reglamentàriament
establerta mitjançant la qual les entitats locals poden exercir les
potestats que, en matèria de tributs locals, la Llei estatal els confereix
d’acord amb els articles 15 a 19 i concordants del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals.

Vista la memòria del regidor d’Economia i vist l’informe favorable emès
conjuntament per Secretaria i Intervenció.

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 provisionalment per a l’exercici de 2004 i següents la
modificació dels articles 7, 8 i 9 de l’Ordenança fiscal número 15
reguladora de la taxa per a la prestació de serveis de cementiris locals,
amb el següent redactat:

Article 7. Acreditament i període impositiu

1. En els supòsits contemplats en els epígrafs A i C, relatius a actuacions
singulars dels serveis municipals, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la
prestació del servei, encara que s’exigirà el dipòsit previ quan es formuli
la sol·licitud d’aquest servei.

2. En el supòsit contemplat en l’epígraf B, l’acreditament tindrà lloc l’1 de
gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural.
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La quota anual és irreduïble.

Article 8. Règim de declaració i d’ingrés

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.

2. Quan es sol·licita la prestació del servei,  es presentarà degudament
complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent
els elements de la declaració a l’objecte que el funcionari municipal
competent presti l’assistència necessària per a determinar el deute.

3. L’ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la
presentació de l’autoliquidació.

4. Tractant-se de la taxa de venciment periòdic, per conservació dels
nínxols establerta en l’epígraf B, el pagament de la taxa s’efectuarà en el
primer trimestre de cada any. Amb la finalitat de facilitar el pagament,
l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte
per a permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora.
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no
invalida l’obligació de satisfer la taxa en el període determinat per
l’Ajuntament en el seu calendari fiscal.

Article 9. Notificacions de les taxes

1. La notificació del deute tributari en els supòsits de serveis singulars es
realitzarà a l’interessat, en el moment en què es presenta
l’autoliquidació, amb caràcter previ a la prestació del servei.

Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada
l’autoliquidació resultés incorrecta, la determinació del deute es
practicarà liquidació complementària.

2. En supòsits de taxa per conservació dels nínxols que té caràcter
periòdic, es notificarà personalment al sol·licitant l’alta en el registre de
contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament,
mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament,  durant el termini d’un mes a comptar des de quinze dies
abans de l’inici del període de cobrament.

3. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el
Butlletí Oficial de la Província.
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Segon.- Exposar al públic els acords provisionals, així com el seu text
complet, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona.

14.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ
DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE L’ESCOLA DE FORMACIÓ D’ADULTS.

Intervé novament el Sr. Cuminal i diu que sent haver de repetir el mateix
però que tenen els mateixos motius que acaba d’expressar en el punt
anterior.

Desprès d’aquesta intervenció i,

Atès que l’Àrea de Comunitat ha efectuat una proposta relativa a les
quotes a cobrar als alumnes de l’Escola d’adults per al curs 2004-2005.

Atès que, de la nova taxa, cal destacar la quota bonificada que s’aplica
als alumnes de l’Escola d’adults empadronats a Sant Celoni. Donat que
l’Escola d’Adults és deficitària, tal com resulta de l’informe econòmic que
figura a l’expedient, i aquest dèficit és finançat pels residents en el
municipi de Sant Celoni amb els seus impostos, és necessari bonificar als
alumnes de l’escola que, per ser residents a Sant Celoni, ja financen el
seu dèficit mitjançant els impostos que paguen en el municipi, respecte
als alumnes que per residir en altres municipis, només contribueixen
mitjançant la taxa que paguen, taxa que està molt per sota del cost real
del servei que reben.

Atès que el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació  i
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

Vista la memòria de la regidora de l’Àrea de Comunitat, l’informe de la
directora de l’Àrea de Comunitat, l’estudi econòmic obrant a l’expedient,
del qual resulta que amb les tarifes que es proposen es dóna compliment
a l’article 24.2 de la Llei 39/1988, de 28 de setembre, en el sentit que
l’import estimat de la taxa per la prestació d’un servei o la realització
d’una activitat no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible
del servei o activitat de que es tracti, i l’informe del l’interventor
accidental.
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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
abstencions de la senyora Lechuga i dels senyors Bosch, Mas, Negre,
Deulofeu i Cuminal, el Ple municipal ACORDA:

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

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

QUOTA
ALUMNES

QUOTA BONIFICADA
ALUMNES
EMPADRONATS A
SANT CELONI

A) PREU DE LES MATRICULES

Formació instrumental 1r nivell 17,25 € 15,00 €
Formació instrumental 17,25 € 15,00 €
Formació instrumental 2n i 3r nivell 46,00 € 40,00 €
Graduat en educació secundària 94,30 € 82,00 €
Accés a cicles formatius de grau mitjà 94,30 € 82,00 €
Accés a cicles formatius de grau superior
          Prova comuna 153,53 € 133,50 €
          Prova específica:
                                     1 assignatura 74,18 € 64,50 €
                                     2 assignatures 148,35 € 129,00 €
Accés Universitat
          Prova comuna 153,53 € 133,50 €
          Prova específica:

                    1 assignatura 74,18 € 64,50 €
                    2 assignatures 148,35 € 129,00 €
                    3 assignatures 222,53 € 193,50 €

Anglès 150,95 € 131,26 €
Introducció a la informàtica, ofimàtica, informàtica
per a gent gran, disseny gràfic i internet 222,53 € 193,50 €
Dibuix i pintura 157,55 € 137,00 €
Tallers 60,38 € 52,50 €
Iniciació al català oral 17,25 € 15,00 €
Iniciació al castellà oral 17,25 € 15,00 €
Castellà elemental 17,25 € 15,00 €

B) PREU DEL MATERIAL

Formació instrumental 2n i 3r nivell 9,00 € 9,00 €
Graduat en educació secundària 9,00 € 9,00 €
Accés a cicles formatius de grau mitjà 20,00 € 20,00 €
Accés a cicles formatius de grau superior / Accés
Universitat
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          Prova comuna 22,00 € 22,00 €
          Prova específica 4,00 € 4,00 €
Anglès 3,00 € 3,00 €

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

Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe,
en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, podran examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.

15.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LA
PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL.

Intervé el Sr. Cuminal i diu: que quan en el seu moment vam comentar
que en CiU teniu un aliat i no un enemic us vam demanar formar part
d’aquesta Junta de govern sense dret a vot, simplement poder assistir,
això per part del tripartit no es va considerar oportú i no ens vau deixar
que hi forméssim part, per tant ara dir quan us reunireu no creiem que
tinguem que votar a favor o en contra simplement ens abstindrem i us
desitgem que vagin molt bé les reunions i que ho feu quan vulgueu.

Contesta el Sr. alcalde i diu que, s’agraeix i que acostuma a anar molt
bé, perquè la gent ho sàpiga, estava fitxat que les reunions es fessin els
dimarts al vespre i ara és passen a fer els dimecres cada quinze dies a
dos quarts de deu del matí per fer-ho més operatiu, el que vostè
comenta hi ha diversitat de situacions a tots els llocs amb altres
organismes que fins i tot compartim govern amb CiU a nivell del Consell
Comarcal ja ho diu el seu nom la Junta de Govern o els partits que
governen i son acords de govern.

Intervé novament el Sr. Cuminal i diu: podria estar d’acord amb el que
vostè expressa si quan en el seu dia ho vam dir es perquè això era una
demanda que vam compartir quan estàvem a la oposició amb ICV i ERC i
es donava per fet que quan ells entressin al govern podria fer que no
se’ls oblides tan ràpid el que demanaven quan ells estaven a l’oposició,
es un debat que ja vam tenir i simplement reiterava que puc compartir el
que diu el Sr. alcalde però el fet que ara hi hagués el tripartit creiem que
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atenent les demandes anteriors de que quan a l’oposició no només hi
estàvem nosaltres s’hagués pogut complir això, ja es va parlar en el seu
dia i simplement ho recordava.

Continua el Sr. alcalde i diu: hi havia situacions diverses i jo entenc amb
els companys que compartim govern, que sempre que l’equip de govern
decidís una cosa diferent és comunicaria a CiU.

Desprès d’aquesta intervenció i,

Atès que després de la celebració de les Eleccions Locals del passat 25 de
maig de 2003 i de la constitució del nou Ajuntament, es va fer necessari
procedir a l’establiment de la periodicitat de les sessions de la Comissió
de Govern municipal, d’acord amb la legislació vigent i el Reglament
orgànic municipal.

Atès que de conformitat amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, la Comissió de Govern municipal pot celebrar sessions
ordinàries i extraordinàries, havent de celebrar-se les sessions ordinàries
amb la periodicitat que estableixi el Ple, per imperatiu del que disposa
l’article 99.1 del referit Decret Legislatiu 2/2003.

Atès que el Ple municipal en sessió de data 10 de juliol de 2003 va
determinar que les sessions ordinàries de la Comissió de Govern
municipal tinguessin lloc tots els dimarts alterns no festius, a les 21:00
hores, essent la primera sessió a celebrar la del dia 22 de juliol de 2003.

Atès que a partir de l’entrada en vigor de la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per a la modernització del Govern Local, la
Comissió de Govern municipal va passar a anomenar-se Junta de Govern
Local.

Atès que, als efectes de conjugar les conveniències horàries de la majoria
dels seus membres, cal procedir a un canvi del dia i l’hora aprovats per a
la celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local,
essent el dia més favorable per a la majoria dels membres el dimecres en
horari de matí.

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
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abstencions de la senyora Lechuga i dels senyors Bosch, Mas, Negre,
Deulofeu i Cuminal, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Modificar la periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de
Govern Local de tal manera que passin a celebrar-se tots els dimecres
alterns no festius, és a dir un si i un no, a les 9:30 hores del matí a la
sala de Plens o lloc habilitat a l’efecte.

Segon.- Facultar el Sr. alcalde per a la suspensió de la celebració de les
sessions ordinàries de la Junta de Govern Local del mes d’agost, com a
conseqüència del període vacacional estival, quan això no menyscabi la
gestió dels assumptes municipals, així com per a posposar o avançar la
celebració de les sessions ordinàries quan el dia fixat sigui festiu o es
trobin inclòs en un altre període vacacional.

Tercer.- Comunicar aquest acord a tots els regidors afectats i als caps
dels diferents serveis municipals, per al seu coneixement i efectes.

16.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL NOMENAMENT DELS MEMBRES
DEL CONSELL PLENARI DEL CONSELL DE POBLE DE LA
BATLLÒRIA.

El Sr. alcalde dona la paraula al Sr. Josep Maria Pasqual que diu: bé, com
tots sabeu en l’anterior legislatura es va aprovar que La Batllòria
avançaria cap una entitat municipal descentralitzada, a les hores es va
oferir al poble de La Batllòria per iniciar el procés per agafar uns hàbits
de consultiu i auto govern que es començaria per un Consell de Poble
amb la gent de La Batllòria que es va apuntar voluntaris, i tots els
organismes de La Batllòria i entitats van acordar uns reglaments i esta
aprovat per l’anterior Ple. Ara arriba el moment de donar gaire bé per
aconseguit el Consell amb l’anomenament dels integrants, tan sols
restarà a partir d’aquí la constitució del Consell perquè comenci a rutllar
oficialment i entenem que serà un procés participatiu encaminat a que el
poble de La Batllòria pugui decidir el seu futur.

Intervé el Sr. Alsina i diu: que aquest es el segon gran pas a l’hora de
participar a La Batllòria on tots el veïns i entitats que han volgut
participar en el Consell de poble de La Batllòria com a  pas previ en la
entitat municipal descentralitzada tal com vam aprovar en una moció en
aquest Ajuntament conjuntament tots els grups per unanimitat, hi haurà
tot un tarannà de treball de totes les entitats per treballar i fer créixer La
Batllòria i per què a partir d’ara La Batllòria sigui el sentiment de poble
fet una realitat totes les entitats i veïns que han volgut participar-hi
treballin conjuntament i puguin aportar un consens que fins ara a La
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Batllòria havia sigut difícil de trobar. i esperem que amb aquest Consell
de poble  la gent  que si sentirà representada, representin el sentiment
de poble i les ganes de fer les coses més ben fetes.

Intervé el Sr. alcalde i diu que, tots compartim i més a més no deixa de
ser un punt de partida on persones a nivell individual s’han brindat entrar
en el Consell, la representació d’associacions de veïns del Royal Park i un
representant de cada un del grups polítics que representem l’Ajuntament
que representem el poble, crec que és important i d’això és tracta,
d’aprovar aquests nomenaments dels membres de ple dret.

Intervé la Sra. Lechuga dient que és poca cosa el que vol dir,  que avui
va de celebracions i que ella celebra també que el Sr. Alsina, el Sr.
Pasqual i el Sr. alcalde ens comencin a considerar un poble perquè sento
que diu sentiment de poble, sentiment de poble però que no només ho
penseu sinó que és sentiment de poble de veritat i que l’entitat municipal
descentralitzada no s’encalli i tiri ja, jo estic molt orgullosa de com ha
anat la cosa, força ràpida i més orgullosa encara de poder ser presidenta
això vol dir que el meu grup que és CiU va estar el més votat, aleshores
espero que tots amb les bones ganes que hi ha de que tiri endavant ho
facin de veritat en ferm, la gent del poble en té ganes i sembla que de
moment tots en tenim ganes, esperem que vagi ràpid i no s’encalli.

Contesta el Sr. alcalde i diu: com és normal tothom vol que es faci bona
feina i també serà un aprenentatge, i si el Consell de poble decideix que
el camí és la entitat municipal descentralitzada així serà, una posta apunt
d’un funcionament diferent, tots els grups ho compartit i ho aprovem.

Desprès d’aquesta intervenció i,

Atès que l’Ajuntament de Sant Celoni, fent ús de les facultats que li
confereix la legislació vigent, considera adient la creació d’un canal de
participació de les persones i entitats de La Batllòria, mitjançant la
creació d’un consell de caràcter consultiu que enriquirà l’activitat
municipal en la mesura que representarà una via de diàleg permanent de
l’Ajuntament amb els sectors implicats.

Atès que el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya preveu
expressament la possibilitat de crear òrgans territorials de gestió
desconcentrada; concretament al seu article 61 es possibilita la creació
pel Ple de la corporació: “61.1 Amb la finalitat de facilitar la participació
ciutadana en la gestió dels assumptes municipals, el Ple pot acordar la
creació d’òrgans territorials de gestió desconcentrada”.
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Atesa la necessitat de disposar d’un Reglament Orgànic que possibiliti la
constitució i posterior funcionament del Consell de Poble de La Batllòria,
el Ple municipal en sessió del dia 17 de maig de 2004 va aprovar
inicialment el Reglament Orgànic del Consell de Poble de La Batllòria,
d’acord amb el projecte que figura a l’expedient, que ha estat participat
pels veïns i pels diversos grups polítics amb representació municipal.

Atès que el referit acord ha estat exposat al públic pel termini legalment
establert, prèvia inserció del corresponent edicte al tauler d'anuncis de la
corporació, al Butlletí Oficial de la Província número 130 del dia 31 de
maig de 2004 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número
4152 del dia 11 de juny de 2004.

Atès que dins el termini d’exposició pública no s’ha presentat a
l’Ajuntament de Sant Celoni cap al·legació ni suggeriment al respecte del
referit reglament, per la qual cosa per resolució de l’Alcaldia de data 21
de juliol de 2004 s’ha declarat definitivament aprovat el Reglament
Orgànic del Consell de Poble de La Batllòria i s’ha disposat la publicació
íntegra del text del reglament als diaris oficials que siguin procedents per
al general coneixement, amb expressió dels recursos a què hagi lloc.

Atès que l’article 8 del Reglament Orgànic del Consell de Poble de La
Batllòria estableix que, de conformitat amb l’article 65 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, els membres del Consell Plenari
han de ser designats pel Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, i aquesta
designació recaurà en:

Les persones a títol individual, majors de 16 anys que hagin realitzat la
seva inscripció com a voluntaris per a formar part del Consell de Poble de
La Batllòria.

Un/a representant de cada una de les Associacions sectorials amb seu a
La Batllòria designat pel seu màxim òrgan de govern.

Un/a representant de la Junta de Compensació de la urbanització Royal
Park, designat per acord del seu màxim òrgan de govern, designació que
haurà de recaure necessàriament sobre persones que pertanyin a l’àmbit
territorial de La Batllória.

Un/a representant de l’Associació de Veïns de La Batllòria, designat per
acord del seu màxim òrgan de govern.
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Un regidor o regidora en representació de cada un dels partits polítics
amb representació municipal, computant a aquests efectes el regidor o
regidora que sigui nomenat/da president/a. Aquests mai no suposaran un
número superior a un terç del total de membres del Consell Plenari.

Per tot això, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals,
per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Designar les següents persones com a membres del Consell
Plenari del Consell de Poble de La Batllòria:

PERSONES A TITOL INDIVIDUAL:

Josep Lamiel Carrera
Josep Puigdefàbregas Martín
Anaís Medina Terradas
Joan Xamaní Cabra
Providencia Creus Guardiola
Dolors Terradas Dávila
Josep Aulas Nicolau
Luis Monterroso Peña
Antoni Masnou Baldé
Marcel Xamaní Masferrer
Carme Dou Oms
Carles Peralta Aparicio
Francesc Auladell Boix
Joan Bruguera Pesaferrer
Jordi Colom Busquets
Joan Donado Riera
Josep Gaig Tarridas
Àngel Berenguer Sánchez

PER LES ASSOCIACIONS SECTORIALS

Rosa Casero Alonso AMPA CEIP Montnegre
Antoni Medina Vega Colla de Geganters i Grallers
Rossend Iglesias Lechuga Penya Barcelonista La Batllòria Culé
Joan Fugarolas Rodenas El Llor 1
Joan Ridorsa Juhé Patronat Local d’Homenatge a la Vellesa
Eulàlia Fugarolas Rodenas Trup de Nassos
Jordi Cuberta Masnou C.E. Inacsa

PER LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DE LA URBANITZACIÓ ROYAL PARK:
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Carme Rodríguez Zambrano

PER L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA BATLLORIA:

Federico Fernández Chimeno AAVV Vall del Llor

PELS PARTITS AMB REPRESENTACIÓ MUNICIPAL:

Josefa Lechuga Garcia Grup municipal de CiU
M. Lourdes Donado Riera Grup municipal del PSC
Josep Alsina Lloreda Grup municipal d’ERC
Josep M. Pasqual Arenas Grup municipal d’ICV

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades per al seu
coneixement i als oportuns efectes, amb expressió del recursos a què
tinguin dret.

17.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA
PLANTILLA DE PERSONAL PER A AFEGIR UNA VACANT.

Intervé el Sr. Segarra i diu: aquest punt en una petició que és fa des de
l’Àrea d’Entorn, com tots sabeu amb el nou govern s’ha fet un
organigrama, en aquest organigrama a l’Àrea d’Entorn hi ha la directora,
desprès hi ha el que són els tècnics superiors que són l’arquitecte,
l’enginyer i havia la part de tècnics mitjos i auxiliars, s’ha vist per part del
regidor i de la directora d’Entorn que la situació actual comportava que
tots els expedients tenien que passar per la directora de l’Àrea d’Entorn i
això disminuïa la capacitat de treball i de gestió. La directora ha de fer
funcions de gestió i per aquesta raó és demana la plaça d’un tècnic
superior d’administració general jurídic, per aquesta qüestió s’ha
demanat la modificació de pressupost.

Intervé el Sr. Mas i diu: per qualificar una sèrie de punts tenim una sèrie
de preguntes, la primera seria si es té previst quant és farà la
convocatòria d’aquesta plaça.

Contesta el Sr. Segarra dient que és farà en el moment que s’aprovi per
Ple, immediatament entra ja en funcionament la sol·licitud de la plaça.

Intervé novament el Sr. Mas i pregunta si és farà la convocatòria formal
de buscar una persona per aquesta plaça i si serà el setembre?

Contesta el Sr. Segarra i diu, que si és fa la petició de modificació del
pressupost del 2004 és perquè hem sospesat las diferents possibilitats
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d’entrar i preparar-ho pel pressupost del 2005 però la urgència de les
necessitats del nostre poble no pot permetre dilatar la presencia per fer
les gestions davant la gran tasca que hi ha en l’Àrea d’entorn, per tant és
de caràcter urgent.

Continua el Sr. Mas dient que, només era per clarificar això de caràcter
urgent, bàsicament perquè això ja demostra que els pressupostos del
2005 no és presentaran el mes de setembre o octubre perquè sinó el lloc
correcte de posar la provisió d’una vacant seria amb l’annex de personal
dels pressupostos, llavors malgrat el que és va dir no tindrem els
pressupostos el mes d’octubre és una llàstima però la pregunta que
teniem i perquè quedi en acta seria. Com es feia fins ara i quins són el
regidors per refrescar una mica la memòria que tenen delegacions en
matèria d’urbanisme en aquest nou organigrama?

Continua contestant el Sr. Segarra i diu: en primer lloc vostè fa tres
preguntes molt diferents i molt disperses. En la primera hem portat una
qüestió que és molt normal en quant a la necessitat de contractar un
tècnic superior i per tant, dintre d’aquest exercici i com no estava
contemplat s’ha de portar al Ple per fer la modificació, parleu dels
pressupostos que en principi pel 2005 fins el 31 de desembre hi ha
temps, per tant es una qüestió que és contesta sola i en quan a la
qüestió del regidors no he entès el que vol dir o sigui hi ha un
organigrama que vostès han tingut i veuran que manca una plaça que és
la que és crea nova i per això la portem al Ple.

Continua el Sr. Mas dient que només era per refrescar la memòria, i
pregunta, quins són els regidors i quants regidors tenen delegacions
d’Alcaldia en matèria de urbanisme en aquest moment?

El Sr. alcalde contesta que si miren l’organigrama veuran que el
responsable de l’Àrea d’Entorn és el Sr. Josep Capote Martín i voldria
aclarir una cosa que en Ramon Segarra ha tocat per sobre que no
confonem el personal perquè encara que el pressupost de l’any 2005 es
presenti el setembre o l’octubre no és efectiva la plantilla fins com a
mínim el gener o sigui que per això seria avança al 2005 on és podria fer
efectiva aquesta plaça i per això s’avança en aquest ple.

Continua el Sr. Mas dient que només per acabar i puntualitzar, com que
veig que de les preguntes que és fan és contesta el que és vol, el final
farem les conclusions perquè segons l’organigrama que ens vau passar
tenim que hi ha tres regidors que tenen delegacions en matèria
d’urbanisme i com que no se’ns respon com es feia fins ara pensem que
fins ara amb un regidor i amb tècnics que hi havia fins aquest moment
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l’Àrea d’Entorn es gestionava i ara amb increment de regidors i amb un
nou organigrama hi ha més gent i encara en fa falta més, és una cosa
curiosa i en tot cas la posició de Convergència i Unió és que com és una
cosa tan urgent, tan urgent, que no es pot esperar i no veiem clar
aquesta modificació ens abstindrem.

Contesta el Sr. Segarra fent una aclaració per la gent que ens està
escoltant, estem parlant de tècnics no de polítics, els regidors són
polítics, de regidor de l’Àrea d’Entorn només n’hi ha un,  estem parlant de
tècnics possiblement Sant Celoni tingui 20.000 habitants i tindrà més
regidors però avui en té disset.

El Sr. alcalde diu: desprès d’intentar aclarir al Sr. Mas el que s’apunta
aquí és, modificar la plantilla per afegir una vacant

Desprès d’aquesta intervenció i,

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni en sessió de data 17 de
maig de 2004 va aprovar la plantilla orgànica i quadre de llocs de treball
de la corporació.

Atès que el regidor d’Entorn demana crear una plaça de tècnic superior
en dret per solucionar l’increment de feina d’aquesta àrea.

Atès que és necessària l’ampliació de la plantilla amb la creació d’una
plaça de tècnic d’administració general.

Atès que el regidor de l’àrea d’Administració general ha emès una
memòria en la que es valora el lloc de treball a crear i se li assigna un
complement específic de 11.746,20 € anuals.

Vistos els informes que figuren a l’expedient i a la vista de l’expedient
instruït a l’efecte, a proposta de la Comissió informativa de Serveis
Comunitaris, per 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 de la plantilla orgànica
d’aquesta Ajuntament amb la creació d’una plaça de tècnic
d’administració general, sots escala administració general, classe a), grup
A, nivell 26.
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Segon.- Aprovar l’atribució de complement específic d’aquesta plaça, de
conformitat amb la memòria del regidor d’Administració general de data
19 de juliol de 2004, per una quantia de 11.746,20 €.

Tercer.- Publicar aquests acords en legal manera als efectes de
l’exposició pública, pel termini i en els llocs que sigui preceptius i a
comunicar el contingut d’aquest acord als òrgans competents de les
diferents administracions.

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

18.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL 3R TRAM DE LA VALORACIÓ DE
LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI.

Intervé el Sr. Segarra i diu: és un punt que tots coneixeu de que l’any
1999 hi havien uns acords entre l’Ajuntament i el comitè, en aquests
acords es va plasmar la valoració dels llocs de treball i a la vegada es va
distribuir com i de quina manera es farien els pagaments. Una vegada
feta la valoració dels llocs de treball hi va ver el que és diu una
impugnació per part del govern anterior i per tant, la suspensió de la
valoració. Això va comportar que els pagaments de l’any 2000 i de l’any
2001 s’havien fet però els del 2002 varen quedar en suspens en aquest
cas diríem el tercer tram i sobretot el que són les persones que estaven
incloses com a caporals, agents i tècnics superiors, per tant una vegada
el tribunal superior de justícia va sentenciar a favor de l’Ajuntament, és
de justícia que aquest punt que havia quedat en suspens és faci efectiu
per aquesta raó és porta en aquest Ple, per ja si s’aprova que en la
nòmina del més d’agost les persones en lloc de treball afectat per
aquesta qüestió se’ls retribuirà en el seu sou, no així i així ha sigut
aprovat i negociat amb el comitè el que són els endarreriments que és
faran dintre dels pressupostos del 2005 i el comitè ha tingut a bé
entendre aquesta situació i així ho ha acceptat.

El Sr. alcalde diu que desprès d’aquesta explicació sembla que ha quedat
clar per part de tothom.

Desprès d’aquesta intervenció i,

La present memòria es el resultat final de l’aplicació de la valoració de
lloc de treball aprovada de manera definitiva en sessió del Ple de 8 de
maig de 2001. El sistema aprovat va establir una aplicació progressiva
dels resultats de la valoració de llocs de treball en tres trams: 2000,2001
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i 2002. Lògicament el tercer tram corresponent a l’any 2002 no és va
arribar a aplicar mai degut a la impugnació per part del Govern Central
de l’esmentat acord. En data 25 de març de 2003 el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya va donar plena validesa a la valoració de llocs. En
lògica conseqüència cal aprovar el tercer tram amb la finalitat de
concloure el procés iniciat a l’any 2000. En qualsevol cas l’aplicació
d’aquesta política salarial s’ha de limitar al present exercici pressupostari
(any 2004).

Primer.- Per fer l’assignació  del corresponent complement específic s’ha
valorat el conjunt de condicions salarials existents a l’Ajuntament i les
condicions inherents al desenvolupament dels llocs de treball esmentats.
En cap cas s’ha excedit les quantitats existents a l’Ajuntament en llocs de
treball amb titulació, especifitat i complement de destinació iguals als
dels llocs de treball esmentats. A més a més  s’ha realitzat dins  d’una
valoració conjunta dels factors que poden establir els elements bàsics
d’aquesta assignació: dificultat tècnica, grau de dedicació,
responsabilitat, incompatibilitat i comandament.

En concret el sistema de valoració ha estat el sistema de punts Hay que
utilitza com a elements claus els següents:

Competència (Conjunt de coneixements, experiència i habilitats requerit
per desenvolupar adequadament el lloc de treball).Aquest punt es
subdivideix en els següents apartats:
Formació bàsica
Formació especialitzada
Competència gerencial
Competència en interacció humana

Solució de problemes (Mesura la capacitat i autonomia del pensament
requerit pel lloc de treball per tal d’identificar, definir  i trobar solucions
als problemes que se li presenten). Amb les subdivisions següents:

Marc de referència
Exigències dels problemes

 Responsabilitat (Mesura la capacitat del lloc per respondre tant de les
accions i decisions preses, com de les seves conseqüències. La seva
avaluació implica mesurar i determinar la contribució de lloc al resultat de
l’organització).

Llibertat per actuar
Magnitud econòmica



45

Impacte

Condicions de treball (Valora les condicions, no conjunturals, inherents al
propi lloc que fan més o menys penós físicament i/o  perillós per a la
persona, l’assoliment dels resultats de lloc).

Esforços físics
Ambient de Treball
Soroll

Aquests elements de valoració han estat utilitzats en els diversos llocs de
treball pels quals s’han establert els complements específics. Cal recordar
que aquest sistema es una manera universalitzada i acceptada de valorar
un determinat lloc de treball. Aquestes condicions són les establertes per
la llei de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2004 per poder
realitzar les modificacions corresponents que adeqüin les retribucions
complementàries.

Agent de la Policia Local:

Competència (Conjunt de coneixements, experiència i habilitats requerit
per desenvolupar adequadament el lloc de treball).Aquest punt es
subdivideix en els següents apartats:

Formació bàsica: Mitjà, ja que estem parlant d’un grup de titulació D
Formació especialitzada: Alta, ja que les situacions que s’estudien des del
lloc de treball d’agent representen una gran complexitat en l’àmbit de les
relacions de la policia local. Cal recordar només que abasta tot el ventall
propi de les competències pròpies de la policia local .
Competència gerencial: Mitja. Inherent  a les tasques del lloc de treball
es troba el factor de poder desenvolupar  una gran amplitud en la gestió
amb la finalitat i integrar recursos i activitats amb funcions diferenciades
( equips de treball, organització de les prioritats...)
Competència en interacció humana; Alta, resulta un element bàsic en la
gestió de la realitat humana del departament que la figura del
coordinador de serveis realitzi una tasca en la que la interactuació amb
els altres és primordial.

Solució de problemes (Mesura la capacitat i autonomia del pensament
requerit pel lloc de treball per tal d’identificar, definir  i trobar solucions
als problemes que se li presenten). Amb les subdivisions següents:

Marc de referència: Alta, Existeix una autonomia molt alta en la capacitat
d’actuació en la multiplicitat de complexitat dels problemes.
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Exigències dels problemes: Alta, el volum de feina i tasques en una
població com Sant Celoni té una gran importància.

Responsabilitat (Mesura la capacitat del lloc per respondre tant de les
accions i decisions preses, com de les seves conseqüències. La seva
avaluació implica mesurar i determinar la contribució de lloc al resultat de
l’organització).

Llibertat per actuar: Alta, en el marc de les directrius establertes per la
regidoria i el departament.
Magnitud econòmica. Mitjana, de difícil precisió en un lloc com aquest
Impacte: Alta, Gran impacte en els resultats existents com a
departament, degut sobretot a la gran transcendència dels elements
envers els ciutadans.

Condicions de treball (Valora les condicions, no conjunturals, inherents al
propi lloc que fan més o menys penós físicament i/o  perillós per a la
persona, l’assoliment dels resultats de lloc).
Alta, com és lògic en qualsevol lloc de la policia local on les tasques es
desenvolupin al carrer.

Caporal  de la Policia Local:

Competència (Conjunt de coneixements, experiència i habilitats requerit
per desenvolupar adequadament el lloc de treball). Aquest punt es
subdivideix en els següents apartats:

Formació bàsica: Mitja, ja que estem parlant d’un grup de titulació D
Formació especialitzada: Alta, ja que les situacions que s’estudien des del
lloc de treball d’agent representen una màxima complexitat en l’àmbit de
les relacions de la policia local. Cal recordar només que a part de tot el
ventall propi de les competències pròpies de la policia local aquest lloc de
treball realitza les tasques de coordinació del personal en tot el sentit de
cobrir l’organització i desenvolupament de les seves actuacions en els
diversos torns existents.
Competència gerencial: Mitja. Inherent  a les tasques del lloc de treball
es troba el factor de poder desenvolupar  una gran amplitud en la gestió
amb la finalitat i integrar recursos i activitats amb funcions diferenciades
( equips de treball, organització de les prioritats...)
Competència en interacció humana; Alta, resulta un element bàsic en la
gestió de la realitat humana del departament que la figura del
coordinador de serveis realitzi una tasca en la que la interactuació amb
els altres és primordial.
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Solució de problemes (Mesura la capacitat i autonomia del pensament
requerit pel lloc de treball per tal d’identificar, definir  i trobar solucions
als problemes que se li presenten). Amb les subdivisions següents:

Marc de referència: Alta, Existeix una autonomia molt alta en la capacitat
d’actuació en la multiplicitat de complexitat dels problemes.
Exigències dels problemes: Alta, el volum de feina i tasques en una
població com Sant Celoni té una gran importància.

Responsabilitat (Mesura la capacitat del lloc per respondre tant de les
accions i decisions preses, com de les seves conseqüències. La seva
avaluació implica mesurar i determinar la contribució de lloc al resultat de
l’organització).

Llibertat per actuar: Mitja, en el marc de les directrius establertes per la
regidoria i el departament.
Magnitud econòmica. Mitjana, de difícil precisió en un lloc com aquest
Impacte: Alta, Gran impacte en els resultats existents com a
departament, degut sobretot a la gran transcendència dels elements
envers els ciutadans.

Condicions de treball (Valora les condicions, no conjunturals, inherents al
propi lloc que fan més o menys penós físicament i/o  perillós per a la
persona, l’assoliment dels resultats de lloc).
Alta, com és lògic en qualsevol lloc de la policia local on les tasques es
desenvolupin al carrer o impliquin moviment.

Arquitecte Tècnic:

Competència (Conjunt de coneixements, experiència i habilitats requerit
per desenvolupar adequadament el lloc de treball).Aquest punt es
subdivideix en els següents apartats:
Formació bàsica: Alta ja que estem parlant d’un grup de titulació B amb
la lògica exigència de la possessió d’un títol de nivell diplomat.
Formació especialitzada: Alta, ja que les situacions que s’estudien des del
lloc de treball d’arquitecte) representen una màxima complexitat en
l’àmbit de les relacions dels serveis tècnics. És obligació seva informar
sobre una gran quantitats d’assumptes en el que es requereix una
formació especialitzada i amb, com a mínim, tres anys d’experiència en
les tasques de caràcter semblant.
Competència gerencial: Alta. Inherent  a les tasques del lloc de treball es
troba el factor de poder desenvolupar  una gran amplitud en la gestió
amb la finalitat i integrar recursos i activitats amb funcions diferenciades
( equips de treball, organització de les prioritats...). Cal recordar que el
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lloc de treball d’arquitecte té un cap directe però que la seva actuació és
bàsica a l’hora de poder realitzar la seva tasca.
Competència en interacció humana; Alta, resulta un element bàsic en la
gestió de la realitat humana del departament que la figura del arquitecte
de serveis realitzi una tasca en la que la interactuació amb els altres és
primordial. Les reunions amb tercer són una constant en les activitats
diàries d’aquest lloc de treball.

Solució de problemes (Mesura la capacitat i autonomia del pensament
requerit pel lloc de treball per tal d’identificar, definir  i trobar solucions
als problemes que se li presenten). Amb les subdivisions següents:

Marc de referència: Alta, Existeix una autonomia molt alta en la capacitat
d’actuació en la multiplicitat de complexitat dels problemes. La
proliferació normativa, d’expedients i la dificultat pròpies són evidents.
Exigències dels problemes: Alta, el volum de feina i tasques en una
població com Sant Celoni té una gran importància.

Responsabilitat (Mesura la capacitat del lloc per respondre tant de les
accions i decisions preses, com de les seves conseqüències. La seva
avaluació implica mesurar i determinar la contribució de lloc al resultat de
l’organització).

Llibertat per actuar: Alta, en el marc de les directrius establertes per la
regidoria. I degut al tipus de formació i capacitació del lloc de treball en
qüestió.
Magnitud econòmica. Alta, degut als possibles impactes en les gestions
de les seves competències.
Impacte: Alta, Gran impacte en els resultats existents com a
departament.

Condicions de treball (Valora les condicions, no conjunturals, inherents al
propi lloc que fan més o menys penós físicament i/o  perillós per a la
persona, l’assoliment dels resultats de lloc).
Mitjana, com és lògic en qualsevol lloc que realitza tasques en l’exterior.

Enginyer tècnic/agrònom:

Competència (Conjunt de coneixements, experiència i habilitats requerit
per desenvolupar adequadament el lloc de treball).Aquest punt es
subdivideix en els següents apartats:
Formació bàsica: Alta ja que estem parlant d’un grup de titulació B amb
la lògica exigència de la possessió d’un títol de nivell diplomat.
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Formació especialitzada: Alta, ja que les situacions que s’estudien des del
lloc de treball d’arquitecte) representen una màxima complexitat en
l’àmbit de les relacions dels serveis tècnics. És obligació seva linformar
sobre una gran quantitats d’assumptes en el que es requereix una
formació especialitzada i amb, com a mínim, tres anys d’experiència en
les tasques de caràcter semblant.
Competència gerencial: Alta. Inherent  a les tasques del lloc de treball es
troba el factor de poder desenvolupar  una gran amplitud en la gestió
amb la finalitat i integrar recursos i activitats amb funcions diferenciades
( equips de treball, organització de les prioritats...). Cal recordar que el
lloc de treball d’arquitecte té un cap directe però que la seva actuació és
bàsica a l’hora de poder realitzar la seva tasca.
Competència en interacció humana; Alta, resulta un element bàsic en la
gestió de la realitat humana del departament que la figura del arquitecte
de serveis realitzi una tasca en la que la interactuació amb els altres és
primordial. Les reunions amb tercer són una constant en les activitats
diàries d’aquest lloc de treball.

Solució de problemes (Mesura la capacitat i autonomia del pensament
requerit pel lloc de treball per tal d’identificar, definir  i trobar solucions
als problemes que se li presenten). Amb les subdivisions següents:

Marc de referència: Alta, Existeix una autonomia molt alta en la capacitat
d’actuació en la multiplicitat de complexitat dels problemes. La
proliferació normativa, d’expedients i la dificultat pròpies són evidents.
Exigències dels problemes: Alta, el volum de feina i tasques en una
població com Sant Celoni té una gran importància.

Responsabilitat (Mesura la capacitat del lloc per respondre tant de les
accions i decisions preses, com de les seves conseqüències. La seva
avaluació implica mesurar i determinar la contribució de lloc al resultat de
l’organització).

Llibertat per actuar: Alta, en el marc de les directrius establertes per la
regidoria. I degut al tipus de formació i capacitació del lloc de treball en
qüestió.
Magnitud econòmica. Alta, degut als possibles impactes en les gestions
de les seves competències.
Impacte: Alta, Gran impacte en els resultats existents com a
departament.

Condicions de treball (Valora les condicions, no conjunturals, inherents al
propi lloc que fan més o menys penós fisicament i/o  perillós per a la
persona, l’assoliment dels resultats de lloc).
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Mitjana, com és lògic en qualsevol lloc que realitza tasques en l’exterior.

Aquests conceptes tenen un reflex numèric que permet facilitar la seva
concreció pràctica.

AGENT

Competència (Conjunt de coneixements, experiència i habilitats requerit
per desenvolupar adequadament el lloc de treball).Aquest punt es
subdivideix en els següents apartats:
Formació bàsica 2
Formació especialitzada 2
Competència gerencial 1
Competència en interacció humana 2

Solució de problemes (Mesura la capacitat i autonomia del pensament
requerit pel lloc de treball per tal d’identificar, definir  i trobar solucions
als problemes que se li presenten). Amb les subdivisions següents:

Marc de referència 1
Exigències dels problemes 2

 Responsabilitat (Mesura la capacitat del lloc per respondre tant de les
accions i decisions preses, com de les seves conseqüències. La seva
avaluació implica mesurar i determinar la contribució de lloc al resultat de
l’organització).

Llibertat per actuar 2
Magnitud econòmica 1
Impacte 2

Condicions de treball (Valora les condicions, no conjunturals, inherents al
propi lloc que fan més o menys penós físicament i/o  perillós per a la
persona, l’assoliment dels resultats de lloc).  38

CAPORAL

Competència (Conjunt de coneixements, experiència i habilitats requerit
per desenvolupar adequadament el lloc de treball).Aquest punt es
subdivideix en els següents apartats:
Formació bàsica 2
Formació especialitzada 2
Competència gerencial 2
Competència en interacció humana 2
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Solució de problemes (Mesura la capacitat i autonomia del pensament
requerit pel lloc de treball per tal d’identificar, definir  i trobar solucions
als problemes que se li presenten). Amb les subdivisions següents:

Marc de referència 2
Exigències dels problemes 2

 Responsabilitat (Mesura la capacitat del lloc per respondre tant de les
accions i decisions preses, com de les seves conseqüències. La seva
avaluació implica mesurar i determinar la contribució de lloc al resultat de
l’organització).

Llibertat per actuar 2
Magnitud econòmica 1
Impacte 2

Condicions de treball (Valora les condicions, no conjunturals, inherents al
propi lloc que fan més o menys penós físicament i/o  perillós per a la
persona, l’assoliment dels resultats de lloc).  33

ARQUITECTE TÈCNIC

Competència (Conjunt de coneixements, experiència i habilitats requerit
per desenvolupar adequadament el lloc de treball).Aquest punt es
subdivideix en els següents apartats:
Formació bàsica 4
Formació especialitzada 2
Competència gerencial 2
Competència en interacció humana 2

Solució de problemes (Mesura la capacitat i autonomia del pensament
requerit pel lloc de treball per tal d’identificar, definir  i trobar solucions
als problemes que se li presenten). Amb les subdivisions següents:

Marc de referència 3
Exigències dels problemes 2

 Responsabilitat (Mesura la capacitat del lloc per respondre tant de les
accions i decisions preses, com de les seves conseqüències. La seva
avaluació implica mesurar i determinar la contribució de lloc al resultat de
l’organització).

Llibertat per actuar 2
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Magnitud econòmica 1
Impacte 1

Condicions de treball (Valora les condicions, no conjunturals, inherents al
propi lloc que fan més o menys penós físicament i/o  perillós per a la
persona, l’assoliment dels resultats de lloc).

ENGINYER TÈCNIC/AGRÒNOM.

Competència (Conjunt de coneixements, experiència i habilitats requerit
per desenvolupar adequadament el lloc de treball).Aquest punt es
subdivideix en els següents apartats:
Formació bàsica 4
Formació especialitzada 2
Competència gerencial 2
Competència en interacció humana 2

Solució de problemes (Mesura la capacitat i autonomia del pensament
requerit pel lloc de treball per tal d’identificar, definir  i trobar solucions
als problemes que se li presenten). Amb les subdivisions següents:

Marc de referència 3
Exigències dels problemes 2

Responsabilitat (Mesura la capacitat del lloc per respondre tant de les
accions i decisions preses, com de les seves conseqüències. La seva
avaluació implica mesurar i determinar la contribució de lloc al resultat de
l’organització).

Llibertat per actuar 2
Magnitud econòmica 1
Impacte 1

Condicions de treball (Valora les condicions, no conjunturals, inherents al
propi lloc que fan més o menys penós físicament i/o  perillós per a la
persona, l’assoliment dels resultats de lloc).

Aquest sistema de factors dona com a resultat el següent resultat:

Agent de la Policia Local           213  punts hay
Caporal de la Policia Local  256  punts hay
Arquitecte Tècnic  359  punts hay
Enginyer Tècnic  359  punts hay
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La proposta retributiva està basada en dos trams:

1r. Tram. Llocs base: Entre 94 i 455 punts Hay
Retribució teòrica 9409,54  més els punts Hay  amb un valor de 44.94 €.

2n. Tram. Comandaments o singulars: Entre 456 i 961 punts Hay
Retribució teòrica 13947,4 més els punts Hay amb un valor 29.46 €.

Tots els llocs de treball es calculen segons la jornada ordinària de
l’Ajuntament tret dels de policia local que incorporen la perllongació de
jornada i la festivitat. Aquests factors comporten una major exigència
horària i de dies de feina. En concret els esmentats llocs de treball de
agent i caporal de la policia local comporta un 17% més de jornada sobre
l’ordinària de l’Ajuntament igualment suposa la realització de 7 festius
(50% dels legals pels repartiments de torns).

Aquest punts són aconseguits de manera objectiva per sistema de
valoració Hay.

El sistema utilitzat ha estat el de factors Hay que és mètode Standard de
valoració de llocs de treball. Amb aquesta valoració el que fem és establir
un ordre en relació al valor que té el lloc de treball en relació al conjunt
total de l’organització, sense entrar encara a establir la política
retributiva.

La diferència econòmica de caràcter mensual que resta pendent
d’aplicació al complement específic és la següent:

Agent de la Policia Local  58,62 €
Caporal de la Policia Local 91,12 €
Arquitecte Tècnic/ Enginyer 89,20 €
Enginyer agrònom 59,03 €

Segon.- Aquest sistema comporta una comparació amb els llocs de
treball existents i per ajustar més  encara amb els límits retributius
establerts pel sistema econòmic SIEM grup V. El grup V descriu a
municipis de 10.000 a 20.000 habitants i està format per un col·lectiu de
14 poblacions.

Per tot això les quantitats que es proposen com a complements específics
següents i en còmput mensual i anual amb data d’efectes gener de 2004

Agent de la Policia Local 1107,19 € 13286,28 €
Caporal de la Policia Local 1416,87 € 17002,44 €
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Arquitecte Tècnic     761,13 €   9133,56 €
Enginyer Tècnic             761,13 €   9133,56 €

Tercer.- Aquestes modificacions comporten una valoració dels llocs de
treball  en funció dels criteris establerts per la llei 61/2003 de
pressupostos en el seu article 21.1.a o sigui: dificultat tècnica, dedicació,
responsabilitat, perillositat i penositat. Cal recordar a més a més que
aquesta valoració només afecta al 4,54% del conjunts de llocs de treball
establerts al conjunt de l’Ajuntament.

A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Una proposta retributiva està basada en dos trams:

1r. Tram. Llocs base: Entre 94 i 455 punts Hay
Retribució teòrica 9409,54  més els punts Hay  amb un valor de 44.94 €.

2n. Tram. Comandaments o singulars: Entre 456 i 961 punts Hay
Retribució teòrica 13947,4 més els punts Hay amb un valor 29.46 €.

Tots els llocs de treball es calculen segons la jornada ordinària de
l’Ajuntament tret dels de policia local que incorporen la perllongació de
jornada i la festivitat. Aquests factors comporten una major exigència
horària i de dies de feina. En concret els esmentats llocs de treball de
agent i caporal de la policia local comporta un 17% més de jornada sobre
l’ordinària de l’Ajuntament igualment suposa la realització de 7 festius
(50% dels legals pels repartiments de torns).

Aquest punts són aconseguits de manera objectiva per sistema de
valoració Hay.

El sistema utilitzat ha estat el de factors Hay que és mètode Standard de
valoració de llocs de treball. Amb aquesta valoració el que fem és establir
un ordre en relació al valor que té el lloc de treball en relació al conjunt
total de l’organització, sense entrar encara a establir la política
retributiva.

La diferència econòmica de caràcter mensual que resta pendent
d’aplicació al complement específic és la següent:

Agent de la Policia Local  58,62 €
Caporal de la Policia Local 91,12 €
Arquitecte Tècnic/ Enginyer 89,20 €
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Enginyer agrònom          59,03 €

Segon.-  Aquest sistema comporta una comparació amb els llocs de
treball existents i per ajustar més  encara amb els límits retributius
establerts pel sistema econòmic SIEM grup V. El grup V descriu a
municipis de 10.000 a 20.000 habitants i està format per un col·lectiu de
14 poblacions.

Per tot això les quantitats que es proposen com a complements específics
següents i en còmput mensual amb data d’efectes gener de 2004

Agent de la Policia Local 1107,19 €
Caporal de la Policia Local 1416,87 €
Arquitecte Tècnic             761,13 €
Enginyer Tècnic             761,13 €

19.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PROTOCOL D’ADHESIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA CAIXA DE CATALUNYA
PER A LA PROMOCIÓ D’HABITATGE PROTEGIT.

Intervé el Sr. alcalde i diu: que s’ha fet un conveni entre la Diputació de
Barcelona i la Caixa de Catalunya per tal de poder tirar endavant
promocions d’habitatge protegit, es va signar el 30 de juny de 2004 a la
Diputació de Barcelona i és va aprofitar aquell acte de signatura perquè
també ens hi adheríssim 13 municipis de la província de Barcelona i entre
ells Sant Celoni, vam signar aquest protocol d’adhesió que comporta que
la Diputació de Barcelona dóna suport, nosaltres ja hi estàvem
interessats de tirar endavant un pla d’habitatge, i això el que facilita que
la Caixa de Catalunya amb una societat que és diu “Proviure SL” posen
diners per tal de fer possible l’estudi i la viabilitat d’algunes d’aquestes
promocions i si s’escau posen recursos econòmics per tal de tirar-ho
endavant.

Desprès d’aquesta intervenció i,

Vist l’expedient instruït per a l’aprovació del protocol d’adhesió al conveni
de la Diputació de Barcelona amb la Caixa de Catalunya envers la gestió
d’habitatge protegit.

Atès que la Diputació de Barcelona ha constituït l’Institut d’Urbanisme,
Habitatge i Activitats Locals (IUHAL) que té, entre d’altres, l’objectiu de
prestar assistència i cooperació tècnica, jurídica i econòmica als municipis
per a la promoció i gestió d’habitatge.
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Atès que la societat Proviure SL de la Caixa de Catalunya té la finalitat de
cooperar amb les polítiques d’habitatge de les administracions públiques i
facilitar-ne l’accés a les famílies amb menys recursos.

Atès que l’objectiu és establir les bases de col·laboració per portar a
terme un projecte conjunt que permeti als ajuntaments dissenyar i
gestionar una política d’habitatge pròpia.

Atès que la Ponència d’habitatge i infraestructures, amb la participació de
les Àrees municipals d’Economia, Administració General, Comunitat,
Cultura, Espai Públic, Seguretat Ciutadana i Entorn, reunida el dia 11 de
juny de 2004 va proposar la signatura del protocol d’adhesió a aquest
conveni per part de l’alcalde, pendent d’aprovació, si s’escau, pel Ple de
la corporació.

Atès que en data 30 de juny de 2004 Diputació de Barcelona i Caixa de
Catalunya van signar el conveni marc de col·laboració i el mateix dia
l’alcalde signava el protocol d’adhesió.

Atès que la Diputació de Barcelona mitjançant l’Institut d’Urbanisme,
Habitatge i Activitats Locals s’obliga a encomanar i tutelar un pla
d’habitatge per al municipi de Sant Celoni, a concretar, si s’escau, un
programa d’actuació urbanística municipal i a atorgar el suport tècnic
necessari per a la creació de l’oficina local d’habitatge.

Atès que Caixa Catalunya, mitjançant la societat Proviure SL, s’obliga a
l’anàlisi de la viabilitat econòmica de la totalitat del pla i a l’anàlisi
individual de cadascuna de les promocions.

Atès que és d’interès concertar una primera promoció immobiliària
prevista en el pla quadriennal a Proviure SL, sempre que es garanteixi la
seva viabilitat econòmica.

Atès que el protocol d’adhesió inclou el compromís per part de
l’Ajuntament de portar a aprovació per òrgan de govern aquest protocol
en un termini màxim de tres mesos, entenent-se executiu en el moment
que es produeixi l’aprovació esmentada.

Atès allò disposat a l’article 14.5 de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’urbanisme, en relació a la realització d’auditories urbanístiques, i el seu
desplegament a l’article 18.1 del Decret 287/2003, pel qual s’aprova el
Reglament parcial d’aquesta llei.
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A proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, per
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar el protocol d’adhesió al conveni marc de col·laboració
entre la Diputació de Barcelona i la Caixa de Catalunya per a la promoció
d’habitatge protegit.

Segon.- Comunicar-ho a la Diputació de Barcelona.

20.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA
DE L’ATENEU MUNICIPAL I CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA DE
MÚSICA MUNICIPAL.

Intervé el Sr. alcalde i diu, que com molt bé diu el seu títol és fer una
modificació del contracte administratiu d’uns increments de pressupost,
abans ja havíem comentat en la modificació de crèdit que venien molt
donats per modificació de portes, per millores de insonorització, per la
xarxa informàtica i també especialment per la prevenció d’incendis i això
és aproximadament un 7% sobre el pressupost inicial i es considera una
quantitat normal i lògica.

Desprès d’aquesta intervenció i,

Atès que amb la finalitat de disposar d’una activitat cultural variada i de
bon nivell a Sant Celoni, aquest Ajuntament, des de ja fa temps, ha
encetat diverses línies d’actuació destinades a la recuperació i posada en
funcionament d’infrastructures de caràcter cultural a fi i efecte de donar
suport a les activitats que es programen anualment.

Atès que una part important de les actuacions es centra en la
rehabilitació de l’Ateneu municipal, de la qual ja ha estat executada una
part. Incidint en aquesta línia es va iniciar la segona fase de l’adequació i
ampliació de l’Ateneu i construcció de l’Escola municipal de música.

Atès que, als efectes es va redactar el projecte tècnic definidor de les
obres necessàries, el qual va ser aprovar de manera definitiva per acord
del Ple de la corporació en sessió de data 17 de desembre de 2002.

Atès que el projecte es va sotmetre a licitació pel procediment restringit i
la forma d’adjudicació de concurs, resultant la seva adjudicació per acord
del Ple de la corporació de data 17 de desembre de 2002, en favor de la
mercantil CISSA per un preu cert de 1.664.721,39 €, IVA inclòs,
procedint-se a la signatura del contracte en data 22 de gener de 2003.
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Atès que, estant pròxima a la finalització de l’execució de les obres, s’ha
emès informe tècnic de data 30 de juny de 2003 per part dels facultatius
directors de les obres, l’arquitecte Sr. Josep Gràcia Sancho, i l’arquitecte
tècnic Sr. Jordi Davi Aragay, en el que posen de manifest la necessitat de
procedir a la modificació contractual per un import de 113.091,70 € IVA
no inclòs.

Atès que, d’acord amb l’anterior i amb la legislació aplicable, és necessari
procedir a la modificació del contracte.

Atès que el representant de CISSA ha manifestat la seva conformitat amb
la modificació contractual incoada.

Vistos els informes de l’arquitecte, de la Secretaria i de la Intervenció
municipals.

A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar la modificació del contracte administratiu d’obres
subscrit amb CISSA per a l’execució de la reforma de l’Ateneu municipal i
construcció de l’Escola municipal de música d’aquesta vila, de conformitat
amb el detall expressat a l’informe emès per la direcció facultativa de
l’obra, que forma part d’aquest acord i té valor contractual.

Segon.- Aprovar la quantia de la modificació que en conjunt ascendeix a
113.091,70 €, IVA no inclòs.

Tercer.- Notificar aquest acord a CISSA per al seu coneixement, als
efectes escaients i amb expressió dels recursos a què tingui dret.

21.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ I
TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ I MILLORA DE
BOSCOS DEL MONTNEGRE.

Intervé el Sr. alcalde i diu: crec que és important aquest Pla Especial, ja
sabem que és una tema molt antic el de les urbanitzacions, s’ha de dir
que és van presentar 18 al·legacions i que en bona part s’ha recollit les
al·legacions d’errors de concreció d’alguns propietaris d’aquest Pla.
També s’ha de dir  que ha estat un tema mol laboriós sobretot notificar
personalment i individualment a tots el propietaris. Per tant, creiem que
és pot tirar endavant i que és important per aquesta zona de Sant Celoni.
Desprès d’aquesta intervenció i,
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Vist l’expedient instruït per a l’aprovació de la modificació i text refós del
Pla especial de protecció i millora de Boscos del Montnegre.

Atès que el Ple municipal en sessió del dia 17 de desembre de 2002 va
aprovar provisionalment la modificació i text refós del Pla especial de
protecció i millora de Boscos del Montnegre i projecte d’obres
d’urbanització pendents d’execució.

Atès que l’expedient ha estat exposat al públic, prèvia publicació de
l’oportú anunci al tauler d’anuncis, al diari El Periódico de data 21 de
gener de 2003, al Butlletí Oficial de la Província número 25 de 29 de
gener de 2003 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número
3809 de 28 de gener de 2003.

Atès que obra certificat de secretaria a l’expedient conforme en el termini
d’informació pública s’han presentat en aquest Ajuntament al·legacions
per part d’Isidora López Martínez, Juan Víctor Gaspar González, Manuel
Gaspar González, Oscar Gaspar Zarallo, Juan Melchor Deulonder, Josep
Francesc Macia Elvira, Núria Coll Ibáñez, Juan Pastor Molina, Mónico
Martínez Torada, M. del Carmen Asensio Sánchez, Montserrat Asensio
Sánchez, Mercedes Asensio Sánchez, Jordi Pere Melchor Ferrer, Francesc
Xavier Melchor Ferrer, Josefa Gual Anton, Elvira Gual Antón, Nieves
Sánchez Monzonís, Antonio Pérez Díaz, totes elles amb idèntica
argumentació i fonamentació i l’al·legació de Jaume Parent Fité en nom i
representació de Financial Service SA.

Atès que la notificació individual als propietaris de parcel·les incloses en
l’àmbit del Pla especial es va realitzar mitjançant carta certificada amb
avís de rebuda i mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la
Província número 300 de 16 de desembre de 2003, per aquells
propietaris que malgrat haver-se intentat en dues ocasions no es va
poder notificar, a més de la seva publicació als taulers d’anuncis de
l’Ajuntament de Badalona, de l’Ajuntament de Palma de Mallorca, de
l’Ajuntament de Montcada i Reixac, de l’Ajuntament de Granollers, de
l’Ajuntament de Barcelona, de l’Ajuntament de Mataró i del Consolat
d’Espanya a Stuttgart, constant a l’expedient certificació acreditativa de
la seva publicació per cadascú d’aquests organismes, restant acabada la
informació pública i havent-se rebut el darrer edicte degudament
diligenciat el 12 de març de 2004.

Vist que s’han presentat divuit al·legacions, disset de les quals amb el
mateix contingut formal.
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Atès que per decrets de data 14 de març de 2003 i 1 d’abril de 2003 es
va donar vista a la Junta de compensació Boscos del Montnegre de les
diferents al·legacions.

Atès que el 28 de març de 2003 va tenir entrada escrit de Julián Bruno
Monton Rodrigo, com a president de la citada junta de compensació.

Atès que hi ha hagut nomenament d’una nova Junta de compensació la
qual amb data 24 de març de 2004 va sol·licitar tenir vista de l’expedient
en tràmit, donant-se compliment per part de l’Ajuntament sense que
s’hagi presentat cap altra al·legació al respecte.

Vistes les al·legacions presentades per Isidora López Martínez, Juan
Víctor Gaspar González, Manuel Gaspar González, Oscar Gaspar Zarallo,
Juan Melchor Deulonder, Josep Francesc Macia Elvira, Núria Coll Ibáñez,
Juan Pastor Molina, Mónico Martínez Torada, M. del Carmen Asensio
Sánchez, Montserrat Asensio Sánchez, Mercedes Asensio Sánchez, Jordi
Pere Melchor Ferrer, Francesc Xavier Melchor Ferrer, Josefa Gual Anton,
Elvira Gual Antón, Nieves Sánchez Monzonís, Antonio Pérez Díaz, que
consten de sis apartats.

Atès que en l’al·legació primera manifesten que l’Ajuntament va tramitar
conjuntament l’aprovació provisional de la modificació i text refós del Pla
especial de protecció i millora de Boscos de Montnegre i projecte d’obres
d’urbanització pendent d’execució.

Atès que efectivament l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona
en sessió de 18 de juny de 1986 va acordar com a prescripció número h)
conforme la documentació del projecte d’urbanització havia de constituir
un expedient tècnic separat de la documentació del Pla especial.

Atès allò establert a l’article 67.4 de la Llei 2/2002, els plans especials
contenen les determinacions pròpies de llur naturalesa i finalitat i a
l’article 58.3 en sòl urbà no consolidat amb polígon d’actuació, el
planejament ha de precisar les característiques i el traçat de les obres
d’urbanització bàsiques.

Atès però que en l’acord del Ple de 17 de desembre de 2002 d’aprovació
provisional de la modificació i text refós es va considerar d’aplicació la
disposició transitòria vuitena de la Llei 2/2002, conforme els instruments
de planejament derivat aprovats inicialment a l’entrada en vigor de la llei
es regirien, tant pel que fa als aspectes formals i substantius per la
normativa anterior.
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Atès que a la normativa anterior el procediment d’aprovació del Pla
especial venia regulat per l’article 60 del Decret Legislatiu 1/1990, de
refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística i 27 i
següents del Decret 303/1997, del Reglament sobre mesures de
l’execució urbanística i el projecte d’urbanització per l’article 64 del
Decret Legislatiu 1/1990.

Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 2 de maig de 2003 es va
aprovar inicialment el projecte d’obres urbanització pendents d’execució a
Boscos del Montnegre.

Atès que mitjançant decret de 20 de juliol de 2004 s’ha donat vista
expressa d’aquest expedient a la Junta de compensació per a la seva
aprovació definitiva i tramesa a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona.

Atès que en l’al·legació segona es demana s’incorporin les obres que
podran realitzar-se en construccions anteriors que restin en volum
disconforme.

Atès que és la mateixa legislació autonòmica qui regula de forma
expressa aquesta situació i en concret, l’article 93 del Decret 1/1990
regula els edificis i instal·lacions amb volum disconforme i l’article 102 de
la Llei 2/2002 regula les construccions i les instal·lacions que tinguin un
volum d’edificació disconforme.

Atès que quant a l’al·legació tercera s’indica que la xarxa d’aigües no és
propietat de la Junta de compensació.

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió 7 de maig de 2002 va acceptar
la cessió gratuïta i provisional per part de la Junta de compensació de
Boscos de Montnegre de la xarxa d’aigua de la urbanització.

Atès que en el 21 de juny de 2002 es va signar un conveni en que es
manifesta que la Junta de compensació Boscos de Montnegre va aprovar
cedir a l’Ajuntament la xarxa de subministrament d’aigua, amb la
condició que l’ajuntament fes els tràmits necessaris per tal de
subministrar aigua potable a través de la concessionària municipal.

Atès que el 28 de març de 2003 la Junta de compensació al·lega que en
una acta de la societat civil Boscos de Montnegre de 7 de desembre de
1986, es va acordar traspassar els béns actuals de la societat civil Boscos
del Montnegre a la Junta de compensació.
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Atès que l’objectiu del Pla especial és la definició del sòl lucratiu i del sòl
de cessió pública gratuïta i de la seva normativa urbanística.

Atès que a la quarta al·legació, en quant a les diferències de superfícies,
l’arquitecte municipal informa que la modificació en les superfícies de les
zones i de l’àmbit és conseqüència dels ajustos topogràfics i registrals.

Atès que a les al·legacions cinquena i sisena  es manifesta la necessitat
de redactar un projecte de compensació per tal de distribuir
equitativament els beneficis i càrregues i consignar-se degudament en el
compte de liquidació, així com per consignar les compensacions per la
diferència d’aprofitament mig i pel concepte de costos d’urbanització de
l’aprofitament resultant.

Atès que les cessions corresponents a l’aprofitament privat s’han
concentrat en parcel·les obtingudes per l’Ajuntament.

Atès que aquestes cessions representen el 3,78% de l’aprofitament total,
establint-se una compensació econòmica de la diferència fins al 6%
establert en el Pla general, malgrat que el total de cessions de l’àmbit
(34,38%) és superior al total establert en el Pla general (33,45%).

Atès que a les parcel·les escripturades a nom de l’Ajuntament
susceptibles d’aprofitament mig s’explicitava expressament que una part
o tota la parcel·la podria ser destinada a espai lliure si així ho
determinava el Pla especial a la seva aprovació definitiva.

Atès que el Pla especial incorpora un estudi financer per fer possible una
compensació econòmica que garanteixi el repartiment equitatiu de
beneficis i càrregues.

Atès que la parcel·lació del sector es troba consolidada i una part
important de les cessions s’han aconseguit, el Pla especial pretén
aconseguir els objectius fixats en el planejament general, sense
necessitat d’una compensació física de la totalitat del sector, amb
independència del que acordi la Junta de compensació, com a mesura per
una millor gestió urbanística.

Atès que la gestió urbanística prèvia a l’elaboració d’aquest text refós del
pla especial va fer possible l’obtenció mitjançant escriptura pública de les
cessions a favor de l’Ajuntament de Sant Celoni de les superfícies
següents:
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Cessió de 68.592 m2 destinats a viari, 159.640 m2 destinats a espais
lliures i 989,98 m2 destinats a equipament a favor de l’Ajuntament de
Sant Celoni, segons escriptures del notari de Sant Celoni senyor Juan
Carlos Alonso Alvarez, de 19 de juny i de 31 de juliol de 2000 (número
protocol 1.357 i 1763, respectivament).

Cessió de les parcel·les 56, 59, 94, 94 b, 133, 146 i 221 b, de la
urbanització Boscos de Montnegre segons escriptures del notari de Sant
Celoni senyor Juan Carlos Alonso Alvarez, de segregació i cessió de 19 de
juny de 2000 (1.357), de 31 de juliol de 2000 (1.763) i de 18 de
setembre de 2000 (1.978) a favor de l’Ajuntament de Sant Celoni.

Atès que el pla incorpora les parcel·les propietat de Ramon Fiter
subjectes a un expedient de fallida necessària en un únic polígon
d’actuació diferenciat de la resta del sector.

Atès que d’aquest sector resta per obtenir la cessió de la parcel·la 192,
qualificada com a espai lliure, propietat de Financial Service SA.

Atès que es va presentar al·legació de Jaume Parent Fité en nom de
Financial Service SA, indicant que accepten la valoració feta a efectes de
compensació de l’estudi econòmic del Pla especial, al·legant però un error
material en la superfície de la parcel·la i la necessitat d’aplicar l’IPC en el
valor assignat.

Atès que segons informe de l’arquitecte municipal el text refós del Pla
especial incorpora l’actualització del valor unitari del sòl segons la
ponència cadastral i els coeficients d’actualització de l’Institut Nacional
d’Estadística.

Atès que a l’informe de l’arquitecte municipal es fa enumeració de les
errades detectades que s’han esmenat, en el document que es porta a
aprovació:

En el llistat de superfícies de la ordenació de l’apartat 7 de la memòria,
existia una errada en la superfície del aprofitament mig restant fins a 6%
de 11.125,71 m2 que havia de ser 12.397,56 m2.

En l’apartat 8 de l’estudi econòmic en el càlcul del cost d’adquisició de la
parcel·la 191, en realitat es fa referència a la parcel·la 192 propietat de
Financial Service SA i la seva superfície és de 2.505,11 m2, i no pas de
2.119 m2
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En el càlcul de la valoració de la compensació diferència d’aprofitament
mig existia una errada en l’aprofitament total del sector de 560.145,03
m2 que havia de ser 559.917,03 m2, i en conseqüència la diferència a
compensar és de 12.397,56 m2 i no 12.441,24 m2.

En la valoració de la compensació interpoligonal, en el punt 3: valoració
en concepte d’aprofitament mig, l’hipotètic aprofitament total del polígon
2, resultat  d’aplicar el % de la totalitat del sector és de 48.554,09 m2 i
no de 42.422,20 m2.

Atès que l’arquitecte municipal en el seu informe fa constar que el
document s’ajusta als objectius del programa d’actuació de la revisió del
Pla general municipal d’ordenació i incorpora la documentació necessària
per tramitar la seva aprovació i l’informa favorablement.

A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Estimar en part les al·legacions presentades per Isidora López
Martínez, Juan Víctor Gaspar González, Manuel Gaspar González, Oscar
Gaspar Zarallo, Juan Melchor Deulonder, Josep Francesc Macia Elvira,
Núria Coll Ibáñez, Juan Pastor Molina, Mónico Martínez Torada, M. del
Carmen Asensio Sánchez, Montserrat Asensio Sánchez, Mercedes Asensio
Sánchez, Jordi Pere Melchor Ferrer, Francesc Xavier Melchor Ferrer,
Josefa Gual Anton, Elvira Gual Antón, Nieves Sánchez Monzonís, Antonio
Pérez Díaz, segons l’anteriorment exposat.

Segon.- Estimar l’al·legació presentada Jaume Parent Fité en nom i
representació de Financial Service SA.

Tercer.- Aprovar provisionalment la modificació i text refós del Pla
especial de protecció i millora de Boscos del Montnegre, tal i com ha estat
redactat en data de juliol de 2004 per l’Àrea d’Entorn.

Quart.- Trametre còpia de l’expedient i de la modificació i text refós del
Pla especial de protecció i millora de Boscos del Montnegre, a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.

22.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL MANIFEST DE SANT CELONI PEL
RECONEIXEMENT DE LES VIES VERDES DEL VALLÈS.

El Sr. alcalde dona la paraula al Sr. Jordi Arenas que explica: per la gent
que ens escolta que és el “Manifest de Sant Celoni per al reconeixement
de les vies verdes del Vallès”. Aquest manifest ve arrel d’una reunió que
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va tenir lloc a la Rectoria Vella el 26 de març passat en la qual era una
reunió organitzada per l’Ajuntament de Sant Celoni i per la Universitat de
Girona posteriorment si va afegir la Universitat Autònoma de Barcelona.
Aquesta jornada tenia dos objectius:

- El primer era presentar les propostes de les vies verdes que afecten la
plana vallesana, així com els principals projectes urbanístics que tenen
present el manteniment de la connectivitat ecològica i paisatgística.

- El segon objectiu era sensibilitzar les autoritats municipals de la
necessitat de generar i aprovar un document territorial que fomentes els
valors paisatgístics de la plana vallesana, així com la conectivitat entre la
Serralada Prelitoral i Litoral, amb el desig de poder gaudir, actualment  i
en el futur, d’un territori ambientalment equilibrat.

És a dir, aquests espais que són les vies verdes, com hem dit estan
situats a la plana del Vallès, amb funcions de connexió ecològica
paisatgística entre les serralades Litoral i Prelitoral, que es completen
amb els espais menys urbanitzats que hi ha al peu de la serralada
Prelitoral, entre el Penedès i la Selva. Aquests territoris integren el
sistema d’espais lliures del Vallès. Són 7 vies verdes, la primera que es
diu Obac-Olorda, la segona Sant Llorent –Collserola, la tercera Farell-
Marina, la quarta Gallifa-Gallecs, la cinquena Tagamanent-Céllecs, la
sisena Calma- Corredor i la setena Montseny-Montnegre.
El passat 13 de juliol es va fer la segona jornada en la qual ja es va
aprovar el manifest per par de l’Ajuntament de Sant Celoni amb la
Universitat de Girona la Universitat Autònoma i també hi havia la
Diputació de Barcelona i Consells Comarcals. És un manifest que ara es
passarà primer aprovar a la corporació nostra i posteriorment es passarà
a tots ajuntaments de les comarques del Vallès Oriental i Vallès
Occidental i també per aprovació dels consells comarcals, Diputació de
Barcelona i Departaments de política Territorial, Obres públiques, Medi
Ambient i Habitatge, Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de
Calalunya.

Intervé el Sr. Cuminal i diu: que estan d’acord amb la filosofia que acaba
d’explicar el regidor, simplement és una pregunta de l’equip de govern
que és preguntar si sabeu exactament quin és el traçat del projecte
executiu del TGV ?

Contesta el Sr. alcalde i diu: que s’està parlant d’un manifest de les vies
verdes.
Intervé novament el Sr. Cuminal i diu que, precisament per això fa la
pregunta.
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Continua el Sr. alcalde i diu que, ho hauran de preguntar en l’apartat de
preguntes que aquests no és del que estan parlant ja que és un
document on no hi ha ni carreteres ni traçats ferroviaris es una tema d’un
manifest signat entre les parts.

D’altra banda, continua el Sr. Cuminal i diu que, el 11è punt d’aquest diu
que cada Ajuntament es compromet a tractar els punts estratègics dels
espais mes vulnerables i fràgils de les vies verdes del Vallès, entenem
que si per aquí hi passa el TGV i no coneixem quin és el traçat, molt
compromís no podem adquirir, per tant, té sentit preguntar si sabem el
traçat del projecte executiu del TGV.

Seguidament el Sr. alcalde diu que intentarà dintre del que pugui aclarir-
ho, no es tracta d’anar punt per punt, el que és diu via verda es una
extensió de territori que no ve delimitat, les vies verdes sinó que hi ha
quantitat d’obstacles i en aquest document el que s’intenta és que hi hagi
una planificació supramunicipal, una orientació a nivell de Pla territorial
de que prevegi anar recuperant perquè hem de tenir amb compte que
moltes zones d’aquestes estan ocupades, i que hi hagi una conscienciació
tant dels ajuntaments com de la població que a vegades es valora molt
poc, també va sortir en aquestes jornades el tema de ciutat difusa  o
sigui l’ocupació total per la territori de caseta i hortet i el que fa es no
tenir espais de connectivitat, en el tema del TGV com potser de possibles
carreteres, desdoblaments, quarts cinturons etc.. l’Ajuntament hem de
vetllat per tal de que la construcció es faci amb cura i al menys amb
aspectes de connectivitat de la traça del TGV es van fer les al·legacions
corresponents i es van recollir en bona part les al·legacions que es van
fer davant del Ministeri de Medi Ambient i ara s’han tornat a fer unes
al·legacions en alguns espais a la zona de La Batllòria, Riells la connexió
amb Royal Park i es vetllarà perquè es respectin els espais de
connectivitat, però això pot passar també en una carretera i el que cal és
anar avançant en el tema de conscienciació, no és que aquest document
ho vagi a resoldre tot, sinó que ho tinguem en compte a l’hora de
planificar els ajuntament i exigim la planificació que es faci de més amunt
i que es tingui en compte a la preservació d’aquests espais.

El Sr. Cuminal continua dient que la pregunta era molt concreta i el Sr.
alcalde no l’ha volgut respondre, en tot cas donarem suport a l’aprovació
d’aquest manifest i deixarem pel torn obert de precs i preguntes la
pregunta concreta que era de sí o no coneixem el traçat del TGV.
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Continua el Sr. alcalde i diu que, ja contesta que el traçat del TGV es
coneix i en una bona part és la solució base apuntada en el projecte
inicial en la Generalitat de Catalunya que es va fer una traça.
El traçat es coneix, hi ha un projecte constructiu del traçat d’una bona
part del territori al menys del nostre, són dos projectes parcials Llinars,
Sant Celoni i Sant Celoni Carretera de Campins fins a Riells i mes avall, el
traçat a disposició de vostès esta en el Consell Comarcal i són documents
públics.

Desprès d’aquesta intervenció i,

Atès que en data 26 de març de 2004 va tenir lloc a Sant Celoni una
jornada anomenada “Les vies verdes al Vallès”, organitzada per la
Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de Girona i
per l’Ajuntament de Sant Celoni, en el marc de la qual es van presentar i
debatre les propostes de vies verdes que afecten la plana vallesana.

Atès que els organitzadors d’aquesta jornada van considerar de gran
interès aprofundir en la divulgació i promoció de les vies verdes i que una
fórmula vàlida de fer-ho era presentar i difondre un manifest.

Atès que, fruit d’aquesta jornada, s’ha propiciat la confecció del “Manifest
de Sant Celoni per al reconeixement de les vies verdes del Vallès” com un
document territorial que té per objecte el foment dels valors paisatgístics
de la plana vallesana, així com la connectivitat entre la Serralada
Prelitoral i la Serralada Litoral, amb el desig de poder gaudir, actualment
i en un futur, d’un territori ambientalment equilibrat.

Atès que el Manifest sorgeix d’un acord de col·laboració entre el món
local i les universitats, que pretén sensibilitzar les administracions i el
conjunt de la societat de la necessitat de mantenir la plana vallesana
ambientalment equilibrada, posant fre al creixement indiscriminat de la
construcció i que les vies verdes tinguin reconeixement urbanístic.

Atès que el Manifest ha de servir per a canviar la visió dels municipis i
dels ciutadans davant les vies verdes i per a que se’ls doni la importància
i la valoració que es mereixen.

Atès que en data 13 de juliol de 2004 l’alcalde de l’Ajuntament de Sant
Celoni, la directora del Departament de Geografia de la Universitat
Autònoma de Barcelona i la directora de la Càtedra de Geografia i
Pensament Territorial de la Universitat de Girona, han signat el “Manifest
de Sant Celoni per al reconeixement de les vies verdes del Vallès”.
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Atès que, prèvia aprovació pel Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, el
document s’enviarà a tots els ajuntaments de les comarques del Vallès
Oriental i Occidental per a que s’hi puguin adherir, si així ho consideren.

A proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, per
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar el document anomenat “Manifest de Sant Celoni per al
reconeixement de les vies verdes del Vallès” signat en data 13 de juliol
de 2004 per part de representants de la Universitat de Girona, la
Universitat Autònoma de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Celoni.

Segon.- Donar trasllat d’aquest manifest als ajuntaments de les
comarques del Vallès Oriental i del Vallès Occidental, per al seu
coneixement i adhesió, si s’escau.

23.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONTRACTACIÓ DE LA
INSTAL·LACIÓ DELS EQUIPAMENTS ESCÈNICS DEL TEATRE
ATENEU I DE LA SALA POLIVALENT DE SANT CELONI.

Intervé el Sr. alcalde i explica que, és dota d’equipament ja ho diu el seu
nom l’escenari de l’Ateneu s’ha fet nou, s’ha remodelat del tot i la Sala
Polivalent i es proposa fer-ho amb dos anys i tot el tema d’àudio i
sonorització, maquinaria, cortinatges etc. Per poder posar en
funcionament properament totes aquestes instal·lacions.

Desprès d’aquesta intervenció i,

Vist l’expedient instruït per a l’adjudicació de les obres d’execució del
projecte d’equipaments escènics del teatre municipal Ateneu i de la Sala
polivalent de Sant Celoni.

Atès que les obres de construcció del Centre municipal d’expressió i
d’adequació de l’Ateneu municipal, adjudicades a l’empresa CISSA, estan
properes a finalitzar.

Atès que, als efectes de la posada en funcionament de la Sala polivalent
de nova construcció i de l’Ateneu municipal amb els escenaris reformats,
s’ha encarregat a l’arquitecte Josep Gràcia Sancho la redacció del
projecte tècnic de llurs equipaments escènics.

Atès que l’arquitecte Josep Gràcia Sancho ha lliurat a l’Ajuntament de
Sant Celoni el projecte tècnic d’equipaments escènics del teatre municipal
Ateneu i de la Sala polivalent, l’import del qual ascendeix a la quantitat
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de 264.122,81 €, IVA inclòs, projecte que ha estat aprovat inicialment
per la Junta de Govern Local en sessió de data  16 de juny de 2004.

Vist l’informe emès per l’Àrea municipal d’Entorn segons el qual es
preveu l’execució d’un total d’obra per valor de 106.047,52 € durant
l’exercici de 2004 i la resta del preu de licitació, és a dir, 158.075,29 €
durant l’exercici de 2005.
Atès que l’article 174.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, preveu que es puguin adquirir compromisos per despeses que
hagin d’estendre’s a exercicis posteriors a aquell en que s’autoritzin,
sempre que l’execució s’iniciï en el propi exercici i que es tracti, entre
d’altres supòsits, d’inversions.
Atès que en data 19 de juliol de 2004 l’Alcaldia ha decretat que des de la
Secretaria municipal s’instrueixi l’oportú expedient administratiu per tal
de procedir a la contractació, pel procediment obert i mitjançant concurs,
de les obres contemplades al referit projecte.

Atès que les administracions locals tenen plena capacitat per a contractar
qualsevol obra que sigui necessària per a la consecució de les finalitats
que tenen encomanades per la llei i que, d’acord amb la legislació
aplicable, la competència per a la contractació d’aquesta obra correspon
al Ple municipal pel fet de tractar-se d’una contractació bianual.

Vistos els informes emesos pel secretari i l’interventor municipals.

A proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, per
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha
de regir la contractació per a l’execució del projecte d’equipaments
escènics del teatre municipal Ateneu i de la Sala polivalent de Sant
Celoni, i  procedir a la seva exposició pública pel termini de vint dies, per
tal que es puguin presentar reclamacions, prèvia publicació del
corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Segon.- Aprovar l’expedient de contractació per a l’execució de les
referides obres i procedir a la seva adjudicació pel procediment obert i
mitjançant concurs.

Tercer.- Simultàniament, dins el termini d’exposició del Plec de clàusules
administratives particulars s’anunciarà la licitació en el Butlletí Oficial de
la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, si bé la
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licitació s’ajornarà en el supòsit que es presentin reclamacions contra el
referit Plec de clàusules.

Quart.- Als efectes, el finançament de l’execució plurianual de les obres
comprendrà dos exercicis, amb el següent detall:

Exercici 2004 106.047,52 €
Exercici 2005 158.075,29 €

Cinquè.- D’acord amb el punt precedent, s’adquireix el compromís de
consignar al pressupost corresponent a l’exercici de 2005 una partida per
inversions per al finançament d’execució de la part del contracte prevista
per a la segona anualitat.

24.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES
D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR P-2 LES TORRES.

El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Bosch que vol fer un aclariment i una
explicació de la reunió que hi va haver el dimarts amb el veïns, vaig
assistir-hi perquè vaig ser convocat com a propietari la qual cosa vaig
demostrar que no era així i per tant vaig tenir que marxar perquè va
quedar demostrat davant de l’Àrea d’entorn i les persones que hi havia
que no tinc cap propietat en aquesta. M’agradaria transmetre un acord
que es va prendre amb els veïns i lamento que en aquell moment l’únic
regidor fos jo i ho tinc que fer encara que sigui des de l’oposició perquè
actuava més com a regidor que com a propietari com he dit , queda un
problema que són una reserva que es va fer de 15 milions de pessetes
per una rotonda que en aquells moments es preveia a nivell i es preveia
dintre de l’àmbit d’actuació del propi Pla i que el tancament d’aquest pla
obliga a prendre decisions o solucions més aviat dites per part de
l’ajuntament per veure com es manté aquesta fiança o aquest dipòsit o
aquest aval, no cap dubte que és molt difícil i que més de tirar endavant
tot el que és l’edificació es va esmicolant la propietat i es va subdividint i
per tant és molt difícil,  l’acord que es va prendre per part dels veïns i
que jo em vaig comprometre a transmetre en aquest Ple és el de fer un
escrit a la Direcció General de Carreteres o urbanisme demanant que ja
que s’ha modificat o més aviat s’ha abolit el projecte de tal de com
estava pensat en aquells moments, que no hi ha un projecte definitiu en
aquests moments, que no se sap quan hi serà, demanar l’anul·lació
d’aquesta reserva donat que si la famosa rotonda va al nivell que
últimament es parla no pagaríem ni un pila, per tant no té sentit fer un
aval sense venciment ni les persones que segurament s’aniran venent els
edificis particulars i que tindrà cada un el seu pis tant això seria un
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problema i es va entendre que demanar, el no ja el tenim paraules del
veïns però que es pot demanar perquè evidentment s’han canviat totes
les circumstàncies que es donaven en aquell moment.

Contesta el Sr. alcalde i diu: el que s’està fent actualment és un estudi
hidràulic o tècnic del subsòl i del tema d’aigües de la futura rotonda de
Les Torres, estem a l’espera de que aquest estudi s’entregui i es vegi
quin és el resultat per tal de acabar de decidir la rotonda de Les Torres a
quin nivell aniria i aleshores aquest escrit s’haurà de prendre una decisió
entre Ajuntament i Carreteres o urbanisme, de totes maneres el que jo
penso personalment és que si aquests diners era un compromís de
aquesta nova creació que segur que hi ha millores que es podrien
introduir d’ajardinament o altres mancances que segur que aquests
diners es podrien gastar i s’agrairia en aquella zona, ho dic a nivell
personal no ho dic perquè hagi d’afectar en res amb la decisió que és
prengui sobretot per la part de carreteres que van ser els que van
demanar que hi hagués una ajuda per part d’un sector i que recordem
que la nova llei d’urbanisme preveu en sectors nous es facin càrrec de la
totalitat de les inversions que s’hagin de variar i quedin afectades per
aquest sectors, si ara s’estigués fent el Pla Parcial de  Les Torres la
rotonda aniria íntegrament a càrrec dels propietaris de Les Torres.

Continua el Sr. Bosch i diu que com a regidor haig de donar-li tota la raó i
estar d’acord en que aquests diners es poden aplicar a jardineria o
millores dintre de l’urbanització, el que també és cert és que
l’endarreriment que no és culpa de l’Ajuntament, sinó de manca de
decisions per part de carreteres, per part d’urbanisme i un acord que és
bo que hagi sigut així perquè s’estudiarà segurament la solució més
viable i més a llarg plas a fet que els costos d’aquesta urbanització i és el
que es va aprovar el dimarts superin la previsió i també que el
desenvolupament normal d’aquestes activitats s’hagin fet dos anys
endarrerits, jo no dic que això hagi de compensar perquè en principi
l’Ajuntament ha actuat com havia d’actuar és a dir no prenent decisions
temeràries en quan a la carretera i en quan a la urbanització, el que sí
que és cert que garantir ara amb un aval aquest diner en qualsevol altre
sistema serà complexa i complicat i ja que els propietaris i repeteixo com
a regidor no com a propietari li dono tota la raó posant floretes o millores
i s’ha d’entendre que la part que em van trametre que jo passés en
aquest Ple els propietaris també té el seu sentit, compensem una mica
perquè fent un aval que pot durar 10 anys, 6 anys o 5 anys és complicat.

Contesta el Sr. alcalde i diu que, com que ja s’ha decidit per part dels
propietaris fer l’escrit corresponent es farà la recepció i l’estudi de les
seves demandes.
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Desprès d’aquesta intervenció i,

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni en sessió de data 22 de
març de 2001 va aprovar el Plec de clàusules administratives particulars
per a la licitació de les obres d'urbanització del sector P-2 Les Torres.

Atès que la licitació es publicà al Butlletí Oficial de la Província número 86
de 10 d’abril de 2001, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
número 3369 de 17 d’abril de 2001 i al tauler d'edictes de la corporació.

Atès que, acabat el procés de licitació, el Ple municipal en sessió de data
5 de juny de 2001 procedí a l'adjudicació de les obres d’urbanització del
sector P-2 Les Torres a la mercantil Construccions Deumal SA per un
preu cert de 1.979.170,74 €, IVA inclòs.

Atès que, verificada l’execució de les obres corresponents al contracte en
qüestió, per part de la direcció facultativa de l’obra en data 13 de
desembre de 2001 s’emeté memòria tècnica justificant la necessitat de
suprimir l'execució d'una partida corresponent als treballs de connexió de
les instal·lacions elèctriques del sector a la xarxa de subministrament de
la companyia Fecsa-Enher, essent la valoració d’aquesta partida de
37.580,09 €, IVA inclòs, per considerar més adequat la direcció
facultativa que aquests treballs fossin realitzats per part de Fecsa-Enher.

Atès que la modificació contractual proposada per la direcció facultativa
de les obres fou aprovada pel Ple de la corporació en sessió de data 22
de febrer de 2002, formalitzant-se la modificació contractual el dia 26 de
març de 2002.

Atès que en data 23 de juny de 2004 la direcció facultativa de les obres
ha elaborat una nova memòria tècnica proposant noves modificacions
contractuals, el resum de les quals s’expressa a continuació:

Canvi d’ovoide per tub diàmetre 80 cm 59.683,56 €
Murs                                                          13.162,31 €
Canvis en la instal·lació elèctrica           47.125,05 €
Tanca de línia fèrria                              20.536,20 €

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL         140.507,12 €
13% Despeses generals                     18.265,93 €
6% Benefici industrial                       8.430,43 €
Baixa del 23%                            - 38.456,80 €
16% IVA                                        20.599,47 €
TOTAL MODIFICACIÓ                    149.346,14 €
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Atès que, d’acord amb l’anterior i amb la legislació aplicable, és necessari
procedir a la modificació del contracte.

Atès que el representant de Construccions Deumal SA ha manifestat la
seva conformitat amb la modificació contractual incoada.

Vistos els informes de l’arquitecte, de la Secretaria i de la Intervenció
municipals.

A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar la modificació del contracte administratiu subscrit amb
Construccions Deumal SA per a l’execució de les obres d’urbanització del
sector P-2 Les Torres d’aquesta vila, de conformitat amb el detall
expressat a l’informe emès per la direcció facultativa de l’obra, que forma
part d’aquest acord i té valor contractual.

Segon.- Aprovar la quantia de la modificació que en conjunt ascendeix a
149.346,14 €, IVA inclòs.

Tercer.- Notificar aquest acord a Construccions Deumal SA per al seu
coneixement, als efectes escaients i amb expressió dels recursos a què
tingui dret.

25.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL MUNICIPAL
D’ORDENACIÓ EN L’ÀMBIT COMPRÈS ENTRE LA CARRETERA C-35,
EL CARRER COMERÇ, EL CARRER OLZINELLES I EL CARRER
INDÚSTRIA I EL CONVENI URBANÍSTIC QUE LA PROPOSA.

Intervé el Sr. alcalde i diu: ara passarem a considerar dues aprovacions
d’urgència; una seria el projecte de modificació del Pla General i també el
conveni a signar entre l’Ajuntament de Sant Celoni i Derivados
Forestales. L’altre punt seria la proposta de l’acord de tots els grups de
poder fer una comissió tècnica de seguiment tant de l’execució dels
acords de l’organització i també de preservar la negociació el millor
possible de Derivados Forestales amb els treballadors, entenem que si
s’aprova signarem un conveni entre Ajuntament i Derivados Forestales i
són les dues parts que ens hem de possessionar i intentar que els
treballadors d’aquesta empresa en surtin de la millor manera possible
fent esforços d’un tipus i de l’altre, posant els serveis de l’Ajuntament a
la disposició dels treballadors i de fer-ho amb molta sensibilitat perquè és
un conveni que si es tira endavant es un conveni de les dues parts.
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Continua el Sr. alcalde dient que: aquesta urgència ve determinada per
un procés que és va iniciar fa uns quants anys al crear una comissió de
seguiment i estudi pel trasllat de la indústria de Derivados Forestales,
això és va portar a aprovació del Ple de 19 de juliol de l’any 2000 o sigui
que fa quatre anys, ha seguit un ritme i ha arribat el punt que s’ha pogut
plasmar en un acord i per això és la urgència per tal de no encallar un
tema que entenem que afecta negativament per la intranquil·litat que
genera en els treballadors, però afecta positivament a una zona que hi ha
la ubicació d’aquesta indústria i que a nivell urbanístic és un detonant
positiu a nivell d’habitatges i serveis especialment en el barris ubicats en
aquesta zona, per això tots el grups entenem que és urgent.
Davant de l’aprovació per unanimitat d’aquesta urgència passarem al
debat i a l’explicació del que es proposa, tots saben que ha estat una
negociació intensiva de fa uns quant mesos que hi ha hagut diferents
etapes i com ja he comentat faré un resum:
És va començar el 19 de juliol de 2000 l’aprovació per Ple es va constituir
la comissió, al setembre d’aquest mateix any ja es va fer la reunió entre
la comissió i representants de l’empresa en aquesta sala i es va continuar
fent reunions durant el 2001, 2002, 2003 hi ha hagut diferents etapes i
treballs per part de diferents grups, en el cas de CiU per un costat, per
part de la comissió també s’havien fet gestions a nivell d’altres casos
similars la Pirelli a Vilanova i la Geltrú algun altre lloc recollint informació,
es va fer darrerament un estudi per part de la Diputació de Barcelona per
veure si era viable en el Pla General la possible indemnització i
cessament de l’activitat o trasllat, aquest estudi ja ens varen confirmar
que no era possible fer-ho amb la qualificació que hi havia en aquests
terrenys i aleshores darrerament s’han fet visites el febrer d’aquest any a
urbanisme per plantejar l’estudi etc. Amb els responsables d’urbanisme el
Sr. Llor i el Sr. Oriol Nelo, també es va fer una visita al conseller actual
Sr. Joaquim Nadal com Ajuntament i la darrera s’ha fet el 22 de juliol i fa
una setmana exacta també amb urbanisme per tal de plantejar els grans
trets de negociació i veure per on anaven i veure si urbanisme donava el
vist-i-plau, tot i que l’aprovació seguirà el seu ritme urbanisme ho veia bé
i se’ns van comentar tot un seguit de mínims exigibles i s’ha de dir que
els mínims s’assoleixen amb escreix. Una petita explicació és que l’àmbit
de millora urbana es tractaria d’aproximadament d’uns 35.000 metres i el
sòl públic de cessió seria de més del 62% el total de cessions que hi
haurien tan per equipament, per vials, per espais lliures o zones verdes.
Aleshores s’ha fet per part de l’Ajuntament un estudi econòmic molt
important que confirma i reafirma aquestes dades i que ha anat molt bé
per poder negociar i arribar a un acord final. S’ha de dir que inicialment i
aproximadament el Pla general vigent preveia unes sessions del 25% i
s’han aconseguit com ja he comentat abans més d’un 62% dels 35.000
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metres quadrats pràcticament són 22.000 gairebé de cessions entre
vials, espais lliures i equipaments. I l’edificació aproximada abans era del
75% i ara és del 37%, és una zona que amb la proposta passaria a
residencial per això es fa aquesta modificació i amb un total d’habitatges
previstos de 525 el que si hi haurà com preveu la llei un tema de
participació ciutadana d’informació pública que és comunicarà als veïns,
algunes associacions ja s’ha fixat un programa per tal que la gent en
tingui coneixement, és un tema obert de poder-ho mirar en total
transparència i poder arribar a un resultat final interessant per tothom.
El que també es preveu és que des de l’aprovació definitiva del Pla
especial de millora serien quatre anys pel cessament d’activitat en la
indústria, això amb uns càlculs aproximats si s’aprova amb el temps i
forma que és preveu és podria dir el 31 de desembre del 2008 el
cessament i són 6 anys tot urbanitzat, no edificat però si urbanitzat amb
les sessions ja corresponents i amb l’aportació i la urbanització del carrer
Indústria que tindria unes cotes diferent a les que té ara, així com el
carrer Comerç i com el vial paral·lel.

Intervé el Sr. Bosch desprès de donar les gràcies i diu: bé, nosaltres
estem molt satisfets d’ haver pogut col·laborar tots plegat perquè aquest
objectiu tot i que pugui des de cert punt de vista deixar els treballadors
amb aquesta possible situació d’intranquil·litat, que jo des de aquí
demanaria a tot el Ple que l’Ajuntament s’ha d’implicar a tot el seguiment
i que s’ha parlat en cada moment de totes les converses, això el Sr.
alcalde ja ho ha dit, però penso que és bo que l’Ajuntament s’impliqui en
que no hi hagi ningú que hi perdi en aquesta actuació, és una actuació
necessària i vital per Sant Celoni i repeteixo que estem molt contents de
haver-hi pogut participar i posar el nostre gra de sorra, entenc que avui
s’aprova la requalificació  del terrenys i el conveni, bé, la requalificació la
coneixem però el conveni no, ja sabem que no hi ha hagut temps  que ha
sigut molt urgent i votaren a favor, el que passa és que volem que consti
en acta.
Insistir en que totes les parts hi hem posat molt bona predisposició per
què s’arribés en aquest conveni tant la fàbrica com tots el grups que
estem a l’Ajuntament, penso que això ha sigut molt important, però el
treball comença ara d’aquí bé  que per nosaltres és vital que hi hagi un
acord que és el que ve desprès d’una comissió peritària, tècnica, política
que faci un seguiment estricte i concret de totes les situacions que es
pugin produir, per tal de que l’actuació és diferent al Pla parcial que
comença d’uns terrenys que és planta patates o són erms i en canvi aquí
s’afecten moltes sensibilitats i interessos, per tant penso que
l’Ajuntament s’ha d’implicar molt, nosaltres a la disposició de l’equip de
govern, dels treballadors i del que convingui per col·laborar i perquè sigui
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un fet que no perjudiqui a ningú i aprovarem el conveni sense haver-ho
pogut llegir que entenem que no s’ha pogut.

Intervé el Sr. Josep Alsina diu:  com ERC en el govern a Sant Celoni
nosaltres estem fent una valoració política de l’acord perquè tots els
condicionants tècnics ja s’han explicat, tenim de valorar molt
positivament que aquest equip de govern un dels punts principals de
l’acord del govern tripartit juntament amb CiU que està a l’oposició tot i
no participar en l’acord de govern, tots quatres partits ens marcàvem
com a prioritàri tractar el tema de la Forestal en tots els àmbits, sigui el
de trasllat, del tema de personal, com el de buscar una solució digna i de
millora per el poble de Sant Celoni. Enteníem que la Forestal està dintre
del nucli urbà de Sant Celoni i això ens havia de permetre trobar una
solució idònia i desprès d’aquestes llargues negociacions s’ha trobat
aquesta bona sortida i com ja podrem anar veien tots és un projecte
maco, és un projecte que Sant Celoni hi sortirà guanyant hi ha zones
verdes, hi ha uns equipaments molt importants que la gent de Sant
Celoni podrà gaudir i sobretot s’ha de recalcar la feina que s’ha fet tant
tècnica per part dels tècnics de l’Ajuntament que hi ha col·laborat, dels
polítics que hi hem participat com de l’empresa, el treball en conjunt que
s’ha fet aquí arribar a un bon acord i un acord que afavoreixi a tot Sant
Celoni, com diu el company Segarra els treballadors també queden
recollits en aquest conveni i en aquest procés d’aconseguir un tractat per
igual tant de temes urbanístics com de temes de personal. La valoració
d’ERC és que ens hem posat a treballar i en un any i escaig de govern ja
s’ha aconseguit un dels punt principals d’aquesta legislatura.

Intervé el Sr. Josep Maria Pasqual i diu: des de el Grup municipal d’ICV
voldria fer unes reflexions de desenvolupament urbanístics, penso que
l’actuació és important i el compromís que agafem també, només recordo
la llei d’urbanisme del 2002 estableix dintre dels seus principis generals
de l’actuació urbanística el desenvolupament urbanística sostenible
comporta la configuració de models d’ocupació del sòl que evitin la
dispersió en el territori, afavoreixin l’equació social i considerin la
rehabilitació i la renovació en sòl urbà. Hem de ser conscients per tan
que els models urbans expansius impliquen més consums de recursos,
més malbaratament energètic i més contaminació, en aquest cas que
estem parlat ara centrem aquest desenvolupament urbà en un espai que
prioritzar el reciclatge d’un àrea interior que passa d’industrial a urbana i
que evidentment i els veïns ho saben prou comportarà una millora
ambiental molt evident. Una altra qüestió que m’agradaria incidir és la de
densitat edificatória d’aquest espai hrm de saber que baixes densitat
edificatóries signifiquen costos de manteniment molt elevats i no
afavoreixen en absolut a l’equació social i cal recalcar-ho perquè en els
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pobles potser tenim una mica els conceptes equivocats al respecte, en
aquest cas hem optat per una densitat raonablement elevada que sense
caure en la congestió permetrà tipologies urbanes molt més eficients i
això serà així perquè en aquest espai tots necessitaran diferents usos, hi
hauran vivendes, comercs, zones verdes i equipament escolar,cosa molt
important. Aquesta signació flexible i mixta del usos del sòl comportarà
per altra banda, penso que és molt important una reducció evident de les
necessitats de mobilitat obligada que tampoc solucionaríem res si
generéssim un espai que generés molta més mobilitat ja que prou
problemàtica que tenim al respecte, per tant creiem que aquest nou
espai urbà amb una previsió d’equipaments i espais lliures, garantirà uns
nivells suficients de qualitat de vida i fomentarà l’equació tot evitant la
segregació social en el teixits urbans i propiciant la integració i les
relacions i activitats col·lectives, objectiu que sens dubte compartim totes
les forces polítiques d’aquest Ajuntament.

Intervé el Sr. alcalde i diu :  el que és molt interessant és que tots els
grups fèiem una proposta de treballar en aquest sentit i tots hi hem posat
el nostre esforç, voldria comentar les coses a destacar, aquest acord
comportarà una transformació molt important amb un espai de 7.000
metres quadrats per una nova escola, això farà que hi hagi serveis a
aquest barris, també i així ho diuen els documents aquest aprofitament
superior al que deia el Pla general revertirà en el municipi amb poder fer
32 vivendes també hi haurà una aportació per tal poder fer millores en
temes de mobilitat a nivell econòmic de 360.000 € però realment a mi
personalment i a  tothom el que ens preocupa és el tema de llocs de
treball, en el nostre municipi i segur que l’esforç de tots els grups polítics
farà que sigui els menys traumàtic perquè durant un temps el més
normal és que hi hagin angoixes, això des d’avui mateix però,
treballarem tots junts i es veuran els fruits d’aquí poc temps amb la
creació de nous llocs de treball, un exemple és que demà mateix es visita
de l’antiga Pàmies, és una zona aquesta i tota la part de Molí Paperer fins
a la Chamburci l’interès de l’Ajuntament de tirar endavant el seu
desenvolupament industrial i avui mateix em negociat amb una empresa
que jo diria que hi ha el 95 % de possibilitats que vingui a Sant Celoni
que és una nova empresa amb 70 llocs de treball assegurats, aquest matí
desprès de mesos de negociar ja hi ha el 95% de possibilitats que
aquesta empresa s’instal·li en el terme municipal de Sant Celoni, crec que
si això es va produint el possible pessimisme que avui hi pugui haver a
nivell de llocs de treball i angoixa quedi compensat en la creació de nous
llocs de treball per tothom, la gent d’indústries que cessin o que tinguin
problemes, com les noves persones que s’incorporin en el món del
treball, per tant entenc que estem d’acord amb l’aprovació de la
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modificació del Pla General i del conveni i que és un document a l’abast
de tothom i de tots els grups.

Desprès d’aquesta intervenció i,

Vist l’escrit de 27 de juliol de 2004 de Ramon Roger Casamada lliurant el
projecte de modificació del pla general a l’illa compresa entre la Carretera
C-35, el carrer Comerç, el carrer Olzinelles i el carrer Indústria.

Atès que el programa d’actuació de la revisió del pla general aprovada
per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 18 de juny de
1997 va incorporar la unitat d’actuació en sòl urbà UASU-38 en la
parcel·la ocupada per Derivados Forestales, SA, amb una qualificació de
zona 10 d, industrial de transformació mixta, en el supòsit de cessió o
trasllat de la indústria existent.

Atès que l’article 170 i ss. de la normativa urbanística disposa que la
transformació es realitzarà mitjançant pla especial que determinarà la
cessió d’equipaments, espais lliures i viari no inferior al 25%, el sòl
industrial d’aprofitament privat serà assimilat a la zona 9 c, petita
indústria contigua i el sòl residencial privat a la zona 3, edificació aïllada
plurifamiliar i a la zona 4, habitatges unifamiliars en filera.

Atès que des de l’any 2000 està constituïda la Comissió de seguiment i
estudi per al trasllat de la indústria de Derivados Forestales, SA assistida
pel secretari de la corporació.

Atès que l’Institut de Gestió Urbanística i Activitats Locals de la Diputació
de Barcelona va presentar el 6 de març de 2003 informe sobre la
possibilitat de traslladar l’empresa en funcionament ubicada en aquest sòl
urbà qualificat d’industrial de transformació.

Atès que l’informe indica que una modificació del pla general que permeti
la transformació de l’àmbit de forma prèvia al cessament de l’activitat
comporta necessàriament la indemnització d’aquesta activitat en el
moment d’execució del planejament, indicant la inviabilitat de l’operació
amb l’aprofitament assignat en el pla general vigent.

Atès que Derivados Forestales, SA i l’ajuntament de Sant Celoni han
vingut mantenint reunions des de l’any 2000, fent-se ressò del desig de
col.lectius veïnals, per tal de trobar una solució a la situació fàctica de
l’empresa a fi de poder traslladar la mateixa i, en execució d’allò previst
en el pla general, procedir a la transformació dels usos de l’àmbit per
usos residencials.
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Atès que s’ha arribat a una proposta de conveni urbanístic entre
Derivados Forestales, SA i l’ajuntament de Sant Celoni que motiva
aquesta modificació del pla general i que tracta de definir una ordenació
urbanística de tota l’illa que alhora sigui capaç de generar els recursos
necessaris per fer viable el desmantellament de les instal·lacions
industrials existents i el seu trasllat en un altre emplaçament i al mateix
temps aconseguir la definició d’un àmbit residencial amb coherència amb
el territori que l’envolta amb un augment notable dels sòls dotacionals.

Atès que obre a l’expedient dictamen emès pel senyor Esteve Aymà
encarregat a petició de l’ajuntament de Sant Celoni sobre l’estudi
urbanístic i de viabilitat econòmica d’una modificació del planejament
mitjançant l’increment d’edificabilitat a 52.450 m2 de sostre.

Atès que l’article 94.2 de la llei 2/2002 estableix que si la modificació
d’una figura de planejament suposa un increment de sostre edificable,
s’hauran d’incrementar proporcionalment els espais lliures i les reserves
per equipaments  determinats a l’article 65.3 i 4, i en aquest sentit
l’article 16.1.1 del reglament desplega la llei en quant a aquestes
reserves de sòl.

Atès que a la modificació les cessions de sistemes locals són de 6.737 m2
d’espais lliures i 7.000 m2 d’equipaments.

Atès que pel que fa a la reserva de sòl per al sistema general d’espais
lliures s’ha de garantir el compliment global dins del municipi, del mínim
establert per l’article 58.1.f) de la llei de 5 m2 per cada 25 m2 de sostre
admès pel planejament urbanístic per a ús residencial.

Atès que a l’informe de l’arquitecte municipal es justifica mitjançant  el
quadre 6.3.1 de la memòria d’ordenació de la revisió del pla general el
compliment dels estandards d’espais lliures públics.

Atès que la finalitat de la modificació és recuperar l’àmbit on s’ubica
l’actual indústria, per al desenvolupament residencial, com a lligam de les
preexistències situades entorn la via del ferrocarril i la C-35, comportant
uns increments de cessió que han de permetre la ubicació d’espais lliures,
equipaments públics així com el lligam de la trama viària de la zona.

Atès que la modificació també ha de permetre la millora de la qualitat de
vida en els sectors residencials colindants, en quant l’activitat actual de la
indústria és de vint-i-quatre hores al dia sense gairebé cap interrupció o
aturada al llarg de l’any.
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Atès que cal vetllar perquè la distribució en el territori dels àmbits
destinats a espais lliures i a equipaments s’ajusti a criteris que
garanteixin la funcionalitat en benefici de la col·lectivitat.

Atès que en aquest aspecte l’informe de la tècnica de l’àrea de Cultura
indica que segons les dades facilitades pels Serveis Territorials del
Departament d’Educació es desprèn la idoneïtat de planificar una nova
escola pública, i que la seva ubicació en una part de la parcel·la que
actualment ocupa l’empresa Derivados Forestales, SA garantiria un CEIP
molt cèntric, en el barri de les Illes Belles i molt a prop del sector les
Torres de recent urbanització, i alhora disposar d’un espai per a diferents
usos socials.

Atès que la modificació qualifica 8.180 m2 com a sistema viari, el cap de
la Policia Local de l’Àrea de Seguretat Ciutadana en l’informe emès
contempla aquesta ordenació viària indicant que caldria disposar d’un
estudi de mobilitat de detall de tota la zona amb valoració de diferents
aspectes.

Atès que l’article 43 de la llei estableix els percentatges de cessió que
tenen com a límit el 10% de l’aprofitament total de l’àmbit d’actuació en
relació al planejament urbanístic immediatament anterior.

Atès que la modificació quantifica la cessió d’aprofitament privat a
l’ajuntament en 2.251,90 m2st i 32 habitatges a càrrec del polígon 1
(segons annex 1 del conveni).

Atès que l’article 46 de la llei 2/2002 de 14 de març, d’urbanisme,
estableix que l’administració actuant participa en les càrregues
d’urbanització dels terrenys amb aprofitament urbanístic que rep en
compliment dels deures de cessió. Atès que en aquest cas, el conveni
dispensa l’ajuntament del pagament de totes les càrregues
d’urbanització.

Atès que Derivados es compromet al tancament de la seva activitat
industrial en l’actual emplaçament en el termini màxim de quatre anys a
comptar des de la fermesa administrativa de l’aprovació definitiva del pla
de millora urbana.

Atès que en el conveni Derivados manifesta la voluntat d’atendre amb la
màxima sensibilitat la situació laboral dels treballadors que es derivi del
trasllat.
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Atès que segons l’article 83 de la llei 2/2002 i 8 del Reglament parcial
d’aquesta, els processos urbanístics de planejament i gestió i el contingut
de les figures del planejament i dels instruments de gestió, inclosos els
convenis, estan sotmesos al principi de publicitat.

Atès que l’article 98.4 de la llei 2/2002 estableix que els convenis
urbanístics han d’integrar la documentació del planejament a la qual es
refereixin, es sotmeten a la informació pública corresponent i poden ser
objecte de consulta un cop aprovats.

Atès que l’article 94 de la llei 2/2002 estableix que la modificació es
subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació.

Atès que la proposta de modificació ha de raonar i justificar la necessitat
de la iniciativa, l’oportunitat i la conveniència en relació amb els
interessos públics i privats concurrents.

Atès que segons l’article 83 correspon a l’ajuntament l’aprovació inicial i
un cop s’ha acordat l’aprovació inicial, s’ha de posar a informació pública
per un termini d’un mes.

Atès que simultàniament al tràmit d’informació pública s’ha de sol.licitar
informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials i
s’ha de concedir audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals
confini amb el del municipi.

Atès que segons l’article 59.3 de la llei 2/2002 i 4.1 del Reglament parcial
d’aquesta, entre els documents que ha de contenir la modificació de pla
general s’ha integrat el programa de participació ciutadana, amb
expressió de les mesures i les actuacions previstes.

Atès que el programa de participació abastarà la convocatòria
d’informació pública, amb la finalitat de facilitar tant la divulgació i la
comprensió dels objectius i del contingut del treball com la formulació
d’al·legacions i suggeriments o propostes alternatives.

Atès que de forma prèvia s’ha donat coneixement a la Comissió de
seguiment i estudi per al trasllat de la indústria Derivados Forestales, SA.

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.
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Vistos els informes obrants a l’expedient.

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

Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual de la revisió del pla
general municipal d’ordenació en l’àmbit comprès entre la Carretera C-
35, el carrer Comerç, el carrer Olzinelles i el carrer Indústria i el conveni
urbanístic que la proposa.

Segon.- Acordar, de conformitat amb allò que disposa l’article 71 de la
llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, en relació als articles 70 i 72 la
suspensió preceptiva de tramitacions i llicències dins de l’illa compresa
entre la Carretera C-35, el carrer Comerç, el carrer Olzinelles i el carrer
Indústria grafiat en el plànol annexat, en concordança amb el règim
transitori establert a la modificació puntual del planejament vigent.

Tercer.- Sotmetre aquests acords 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 d’un mes, per a la formulació de reclamacions i al·legacions.

Quart.- Sol·licitar, en compliment de l’article 83.5 de la Llei 2/2002, de
14 de març d’urbanisme, l’informe als organismes afectats, com són a la
Direcció General de Carreteres  i a RENFE (Red Nacional de Ferrocarriles
Españoles).

Cinquè.- Notificar aquesta resolució, segons l’article 97.3 de la Llei
2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, als propietaris dels terrenys
inclosos en l’àmbit de la modificació, en el termini de 10 dies comptats de
l’endemà de la seva adopció per al seu coneixement als efectes escaients
amb expressió dels recursos a que tinguin dret.

26.-CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ TÈCNICA DE SEGUIMENT DEL
PROCÉS DE TRASLLAT DE LA FÀBRICA DE DERIVADOS
FORESTALES I ELS PROCEDIMENTS ASSOCIATS A LA MATEIXA.

Intervé el Sr. alcalde i dona la paraula a la secretaria accidental que
procedeix a llegir els acords que s’exposen en aquest punt.

El Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) regula el planejament
urbanístic d’una població, però alhora dibuixa tot un municipi i amb ell es
pretén solucionar tot una sèrie de problemes urbanístics, econòmics i
socials...
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Quan es fa una modificació del PGOU, especialment si afecten una
extensió significativa de terreny, són necessàries moltes valoracions i
estudis tècnics per tal de classificar el sòl establint el règim jurídic
corresponent, definir els elements de l’estructura general (com les
comunicacions i infrastructures, equipaments, zones verdes, avaluació
econòmica de la implantació de serveis i de l’execució de les obres
d’urbanització entre altres) i establir el programa per al seu
desenvolupament i execució.

Amb el trasllat de la fàbrica Derivados Forestales, amb aproximadament
tres hectàrees de sòl en ple nucli urbà, s’inicia un procés de profund
canvi en l’actual morfologia del municipi de Sant Celoni.

Donada l’especificitat i la magnitud de les modificacions del PGOU i la
importància en el futur model de municipi que comporta el trasllat de la
fàbrica Derivados Forestales, es fa necessari un element de seguiment
tècnic especial i específic.

La creació d’una Comissió Tècnica especial és l’eina utilitzada en la
majoria de municipis que afronten una modificació substancial del seu
municipi. L’objectiu de la comissió és l’avaluació i seguiment tècnic del
projecte, així com de tots els procediments que se’n deriven, amb
l’objectiu d’assegurar que les modificacions realitzades contemplen la
globalitat del municipi i la seva especificitat com a capital del Baix
Montseny.

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

Primer.- Creació d’una Comissió Tècnica de seguiment del procés de
trasllat de la fàbrica Derivados Forestales i els procediments associats a
la mateixa.

Segon.- La Comissió estarà formada per l’equip de tècnics necessaris per
al correcte seguiment del projecte i un nombre paritari de membres de
tots els partits polítics amb representació en el consistori.

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

L'Alcaldia dóna compte al Ple municipal de la següent correspondència
rebuda darrerament a l'Ajuntament de Sant Celoni, i la corporació se’n
dóna per assabentada:
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Un escrit del president de la Diputació de Barcelona, Sr. Celestino
Corbacho Chaves, comunicant la concessió d’un ajut de 6.000 € en el
marc del Protocol General de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat,
destinat a l’acció de sensibilització “Sant Celoni per la Pau”.

Una carta del president delegat de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i
Habitatge de la Diputació de Barcelona convidant l’alcalde de Sant Celoni
a l’acte de signatura del conveni amb la Caixa de Catalunya per a la
promoció d’habitatge protegit. En el mateix acte (celebrat el passat 30 de
juny) es formalitzà l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni a aquest
conveni.

Una carta de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat
de Catalunya comunicant que l’actuació proposada per l’Ajuntament de
Sant Celoni “Millora del nucli antic, fase I: rehabilitació de Can Ramis” ha
estat incorporada a la llista d’actuacions cofinançades pel Fons Europeu
de Desenvolupament Regional (FEDER) anualitats 2004-2005, amb una
aportació de 140.000 €.

Una nota del Conseller en cap de la Generalitat de Catalunya, Sr. Josep
Bargalló, manifestant haver rebut la carta de l’alcalde de Sant Celoni en
relació a la problemàtica per la construcció del CEIP La Tordera, tot
esperant que en la reunió del passat 23 de juny amb la consellera
d’Educació s’hagin resolt satisfactòriament les demandes del nostre
Ajuntament en aquest afer.

Un escrit del Sr. Joan Rovira Morató informant del seu recent
nomenament com a cap de la Regió d’Emergències Metropolitana Nord,
depenent de la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil de la
Generalitat de Catalunya.

Una nota del Gabinet de Presidència del Parlament de Catalunya acusant
recepció de l’escrit de l’Alcaldia de data 12 de juliol de 2004 en relació a
la construcció d’un centre educatiu.

Una nota del secretari de l’AMTU (Agrupació de municipis titulars del
servei de transport urbà de la regió metropolitana de Barcelona)
comunicant que el passat 18 de juny ha estat acceptada la sol·licitud de
l’Ajuntament de Sant Celoni d’incorporar-se a aquesta Agrupació.

Un escrit de la Delegació de Mans Unides al Vallès Oriental agraint la
participació de l’alcalde en els actes públics d’aquesta associació i la
col·laboració de l’Ajuntament de Sant Celoni en el projecte que ha de fer
possible la construcció d’una escola de primària a Sorab (Índia).
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Una carta de l’alcalde del Prat de Llobregat, Sr. Lluís Tejedor Ballesteros,
agraint la participació de l’alcalde de Sant Celoni en la sessió informativa
sobre el Pla Bàsic d’Emergència Municipal que va tenir lloc el passat 21
de juny.

Un escrit del Sr. Enric Rasche Villanova comunicant que ha estat rellevat
del càrrec de director del parc del Montnegre i el Corredor, per passar a
ocupar la Direcció Territorial Oriental, amb motiu de la reorganització de
l’estructura de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.

Un escrit del Consorci de Recursos per a la Integració de la Diversitat
(CRID) de la Diputació de Barcelona lliurant una còpia del treball
corresponent a l’elaboració del Pla d’accessibilitat del municipi de Sant
Celoni, pel que fa referència a la via pública, edificis municipals,
transports i comunicació, als efectes que sigui revisat aquest treball, s’hi
facin les oportunes esmenes i es pugui procedir a la confecció i lliurament
del document definitiu.

28.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER
L’ALCALDIA I PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL
MES DE JUNY DE 2004.

Dia Descripció
01 Concessió llicència de gual a Anna M. Pons
01 Concessió llicència de gual a Marçal Sibina
01 Autoritzant J.S.C. a utilitzar la pl. de l’Església per a la Fira de Medi Ambient
01 Aprovant despesa nòmina
01 Aprovant un estudi elaborat per SOREA de previsió de despeses de la Depuradora
01 Estimant petició de responsabilitat patrimonial d’Esther Granados
01 Desestimant petició de responsabilitat patrimonial d’Eusebi Taberner
01 Desestimant petició de responsabilitat patrimonial de Maria Guiu
01 Denegant sol·licitud de dades del padró a S. Mallén
01 Autorització per posar taules a la terrassa a la Granja La Turrada
01 Autorització per posar taules a la terrassa de l’Ateneu
02 Prenent coneixement d’un informe d’intervenció del curs de Country
02 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
02 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
02 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
02 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
02 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
02 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
02 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
02 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
02 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
02 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
02 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
02 Concessió llicència obres menors a Carles Badia
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02 Concessió llicència obres menors a M. del Carme López de Sancho
02 Concessió llicència obres menors a Yolanda Carmona
02 Autoritzant a Insitu Locations i Services a fer un rodatge a la ctra. d’Olzinelles
03 Alta padró d’habitants
03 Alta padró d’habitants
03 Alta per omissió al padró d’habitants
03 Contractació d’una administrativa
03 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
03 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
03 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
03 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
03 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
03 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
03 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
03 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
03 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
03 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
03 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
03 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
03 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
03 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
03 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
03 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
03 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
03 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
03 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
03 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
03 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
03 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
03 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
03 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
03 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
03 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
03 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
03 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
03 Aprovant una liquidació
03 Aprovant despeses contractació teatre
03 Aprovant despeses festes Carnestoltes
03 Aprovant la participació en el Supermercat del Teatre
04 Facilitant fotocòpia de documents a Garbi Serveis Esportius
04 Aprovant despeses de l’homenatge a la Vellesa de la Batllòria
04 Denegant dades del padró a Joan Agell
04 Autoritzant a JSC a instal·lar una barra de begudes en el Dia Int. Del M. Ambient
04 Baixa padró d’habitants
04 Baixa padró d’habitants
07 Autoritzant allargar l’horari de tancament la nit de Sant Joan al Bar Musical Belfast
07 Autoritzant instal·lació de terrassa i allargar horari de tancament la nit de Sant

Joan al Bar Musical Berlin
07 Atorgant una subvenció a la Junta de Compensació de Boscos del Montnegre
07 Estimant la petició facilitant fotocòpies d’un exp. a Esteve Rodoreda
07 Aprovant el pagament d’una factura de Petritxol 6
07 Alta padró d’habitants
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07 Alta padró d’habitants
07 Alta padró d’habitants
07 Alta padró d’habitants
07 Concessió de beques de menjador escolar
07 Baixa padró d’habitants
07 Baixa padró d’habitants
07 Alta per omissió al padró d’habitants
08 Concessió d’una bestreta a un treballador
08 Acordant comparèixer davant el jutjat núm. 1 en un recurs contenciós
08 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
08 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
08 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
08 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
08 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
08 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
08 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
08 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
08 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
08 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
08 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
08 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
08 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
08 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
08 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
08 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
08 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
08 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
08 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
08 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
08 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
08 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
08 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
08 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
08 Acordant l’arxiu d’un expedient
09 Contractació d’un tècnic mig
09 Contractació d’una auxiliar administrativa
09 Aprovant un projecte
09 Autoritzant la Policia Local a retirar un vehicle de la via pública
09 Autoritzant el Sr. E. Aparicio a enganxar uns cartells
09 Autoritzant la Policia Local a donar de baixa un vehicle
09 Autoritzant la Policia Local a retirar un vehicle de la via pública
09 Concessió llicència d’obres menors a Antoni Franco
09 Concessió llicència d’obres menors a José Gómez
09 Alta padró d’habitants
09 Baixa padró d’habitants
09 Baixa padró d’habitants
09 Alta per omissió al padró d’habitants
09 Aprovant una despesa adquisició material per il·luminació Església
09 Donant de baixa de la comptabilitat municipal una subvenció
10 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
10 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
10 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
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10 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
10 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
10 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
10 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
10 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
10 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
10 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
10 Concessió llicència de gual a Francisco Ochoa
10 Concessió llicència de gual a Jordi Serra
10 Prenent coneixement informe d’Intervenció sortida cultural a Sta. Coloma Cervelló
10 Alta padró d’habitants
10 Baixa padró d’habitants
10 Aprovant una certificació d’obres Pl. de la Vila
10 Aprovant aportació a ACAPS
10 Aprovant una despesa per adquisició de títols de nínxols
11 Concessió llicència primera ocupació a Gerardo Ruíz
11 Contractació d’una controladora de taula Futbol Sala
11 Contractació de tres controladores de taula Futbol Sala
11 Contractació d’un tècnic mig per a Intervenció
11 Contractació d’un tècnic informàtic
11 Autorització de canvi de titularitat de drets funeararis
11 Incoant expedient de possible R. Patrimonial Maria Baena
11 Alta padró d’habitants
11 Baixa padró d’habitants
11 Baixa padró d’habitants
11 Baixa padró d’habitants
14 Concessió llicència d’obres menors a M. Àngles Busquets
14 Autorització a Telefònica
14 Autorització a Telefònica
14 Alta padró d’habitants
14 Alta padró d’habitants
14 Alta padró d’habitants
14 Aprovant despesa assegurança Seat Ronda
14 Aprovant despesa assegurança Rectoria Vella
14 Baixa padró d’habitants
14 Alta per omissió al padró d’habitants
15 Contractació d’un oficial
15 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
15 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
15 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
15 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
15 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
15 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
15 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
15 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
15 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
15 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
15 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
15 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
15 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
15 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
15 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
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15 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
15 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
15 Felicitant diferents agents de la Policia Local per actes desenvolupats
15 Concessió llicència d’obres menors a Antonio Manrique
15 Concessió llicència d’obres menors a Isabel Escapa
15 Estimant petició de Responsabilitat Patrimonial a Dolors España
15 Notificant tràmit d’audiència en exp. de R. Patrimonial de David Guardia
15 Incoant expedient de possible R. Patrimonial Joan Company
15 Notificant tràmit d’audiència en exp. de R. Patrimonial a J. Romeu
15 Incoant exp. Possible R. Patrimonial Pere Porta
15 Notificant tràmit d’audiència en exp. R. Patrimonial Sergi Ortíz
15 Desestimant exp. R. Patrimonial P. Cortés
15 Autoritzant posar taules a la terrassa de “El Cafetó”
15 Autoritzant posar taules a la terrassa del Bar Plaça Estació
15 Autoritzant posar taules a la terrassa de Cal Corbaire
15 Alta padró d’habitants
16 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
16 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
16 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
16 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
16 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
16 Autoritzant el Club Esportiu INACSA a utilitzar el Centre Cívic de la Batllòria
16 Aprovant despesa treballs actualització del projecte de la piscina coberta
16 Donant de baixa autorització venda mercat
16 Donant de baixa autorització venda mercat
16 Donant de baixa autorització venda mercat
16 Autoritzant reserva d’ocupació de via pública a Construccions P. Ortega
16 Alta padró d’habitants
16 Aprovant despesa assegurança R. Civil electricista
17 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
17 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
17 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
17 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
17 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
17 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
17 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
17 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
17 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
17 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
17 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
17 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
17 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
17 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
17 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
17 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
17 Concessió llicència venda productes pirotècnics
17 Concessió llicència d’obres menors a Mercè Coll
17 Concessió llicència d’obres menors a Pere Recasens
17 Autoritzar a S. Ciclista UE Sants per dur a terme la Volta Ciclista a Catalunya
17 Alta padró d’habitants
17 Alta padró d’habitants
17 Baixa padró d’habitants
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18 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
18 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
18 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
18 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
18 Alta padró d’habitants
18 Alta padró d’habitants
18 Alta padró d’habitants
18 Alta per omissió padró d’habitants
18 Aprovant relació liquidacions ocupació mes de maig
21 Prenent coneixement informe Intervenció despeses Biblioteca
21 Autorització canvi de titularitat de dret funeraris
21 Autorització canvi de titularitat de dret funeraris
21 Autorització canvi de titularitat de dret funeraris
21 Autorització canvi de titularitat de dret funeraris
21 Autorització canvi de titularitat de dret funeraris
21 Autorització canvi de titularitat de dret funeraris
21 Autorització canvi de titularitat de dret funeraris
21 Autorització canvi de titularitat de dret funeraris
21 Autorització canvi de titularitat de dret funeraris
21 Autorització canvi de titularitat de dret funeraris
21 Autorització canvi de titularitat de dret funeraris
21 Autorització canvi de titularitat de dret funeraris
21 Autorització canvi de titularitat de dret funeraris
21 Autorització canvi de titularitat de dret funeraris
21 Autorització canvi de titularitat de dret funeraris
21 Autoritzant celebrar un revetlla al carrer Sant Pere a M. Del Puig Ferrer

(MARIBAUS)
21 Autorització a Gas Natural
21 Autorització a Gas Natural
21 Autoritzant tancar un tram del c/Hostalric per fer una revetlla
21 Autoritzant ampliació horari de tancament per St. Joan “Llum de Lluna”
21 Autoritzant la Penya Barcelonista Culé a utilitzar la Unió Batllorienca
21 Concessió llicència d’obres menors a Teresa Ventura
21 Autoritzant celebrar una revetlla al Carrer Pitarra
21 Autoritzant allargar horari tancament la nit de St. Joan a la Discoteca QUATRE
21 Autoritzant allargar horari tancament la nit de St. Joan a “Llum de Lluna”
21 Alta padró d’habitants
21 Alta padró d’habitants
21 Alta padró d’habitants
21 Baixa padró d’habitants
21 Atorgant una subvenció a la Junta de Compensació de Can Coll
21 Aprovant certificació 4 de la Plaça de la Vila
21 Aprovant certificació 11 obres Complex Esportiu
21 Alta per omissió padró d’habitants
21 Concessió de subvencions per rehabilitació de façanes
21 Aprovant una despesa per instal·lacions a l’escola Pallerola
21 Autorització a Gas Natural
21 Autoritzant  celebrar una revetlla al carrer Maties Roca
21 Aprovant una despesa per col·locació de parquet al segon pis de l’Ajuntament
21 Aprovant certificació 15 per obres de l’Ateneu
21 Aprovant pressupost estimatiu de l’activitat teatre-música-dansa
21 Aprovant certificació 12 de les Torres
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22 Concessió llicència d’ocupació a Montserrat Franch
22 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
22 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
22 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
22 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
22 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
22 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
22 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
22 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
22 Concessió llicència d’obres menors a Francesc Molina
22 Concessió llicència d’obres menors a Isabel Sànchez
22 Concessió llicència d’obres menors a Mariano Garcia
22 Concessió llicència d’obres menors a Margarita Herrera
22 Concessió llicència d’obres menors a Manuel Lama
22 Concessió llicència d’obres menors a Primitivo Giménez
22 Concessió llicència d’obres menors a Ramon Salichs
22 Concessió llicència d’obres menors a Tomas Pino
22 Autoritzant la Policia Local a retirar un vehicle de la via pública
22 Baixa padró d’habitants
22 Concessió llicència ocupació a Albert Planchart
22 Aprovant factures SOREA
23 Concessió d’una bestreta a un treballador
23 Denegant l’obtenció de fotocòpies d’un expedient a Esteve Rodoreda
23 Concessió gratificacions a diferent personal
23 Concessió llicència d’activitats a Mercedes Gallardo
23 Concessió llicència d’activitats a Proyectrans Manipuladores SL
23 Concessió llicència d’activitats a Rafel Ribalta
23 Concessió llicència d’obres menors a Amado Arca
23 Concessió llicència d’obres menors a Josep Negre
23 Concessió llicència d’obres a Manuel Lorente
23 Concessió llicència d’obres menors a Rosario Lozano
23 Concessió llicència d’obres menors a Santiago Abel
23 Aprovant pressupost estimatiu de la programació d’Estiu a Sant Celoni
23 Acceptant el crèdit concedit per la Diputació
23 Concessió de Complement de Productivitat a diferent personal
23 Estimant petició de R. Patrimonial de Sergi Ortiz
23 Desestimant petició de R. Patrimonial de C. Masnou
23 Notificant tràmit d’audiència en exp. de R. Patrimonial de M. Marmolejo
23 Alta padró d’habitants
23 Alta padró d’habitants
25 Alta padró d’habitants
25 Alta padró d’habitants
25 Alta padró d’habitants
25 Alta padró d’habitants
25 Alta padró d’habitants
25 Alta padró d’habitants
´25 Alta per omissió al padró d’habitants
25 Concessió drets funeraris a Emilia Romero
28 Autoritzant ampliar horari tancament per St. Joan al bar Turó
28 Contractació d’un tècnic mig
28 Comunicant a Givaudan Ibérica el resultat d’una visita de comprovació
28 Aprovant proposta de distribució de costos de la UBASP
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28 Concessió llicència obres menors a Ignacio Molina
28 Concessió llicència obres menors a Raquel Aliaño
28 Autoritzant ampliar horari de tancament per Sant Joan a Bar musical Pride
28 Reconeixement de serveis a un treballador
28 Notificant tràmit d’audiència en un expedient
28 Notificant tràmit d’audiència en un expedient
28 Autoritzant posar taules a la terrassa de la Volta
28 Autoritzant posar taules a la terrassa del bar la Força
28 Alta padró d’habitants
28 Alta padró d’habitants
28 Alta padró d’habitants
28 Alta padró d’habitants
28 Alta padró d’habitants
28 Alta padró d’habitants
28 Alta padró d’habitants
28 Baixa padró d’habitants
28 Baixa padró d’habitants
28 Baixa padró d’habitants
28 Alta per omissió al padró d’habitants
29 Declarant un vehicle com residu sòlid urbà
29 Declarant un vehicle com residu sòlid urbà
29 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
29 Concessió llicència d’activitats a Granja Mas Taieda SCP
29 Concessió llicència d’ocupació a Jordi Llovera Fontané
29 Estimant petició de R. Patrimonial de Pere Tayeda
29 Alta padró d’habitants
30 Canvis de domicili
30 Contractació d’un tècnic mig
30 Contractació d’un tècnic mig
30 Contractació de dues professores
30 Contractació d’un vigilant d’incendis
30 Concessió llicència d’activitats a Montserrat, Maria i Joaquima Giol
30 Concessió llicència d’activitats classificades a Rosa Gràcia Peña
30 Donant de baixa diferents liquidacions
30 Aprovant despesa assegurança Nissan Patrol
30 Aprovant certificació 5 obres lde Pont Trencat
30 Aprovant certificació 8 obres edifici carrer Bruc
30 Aprovant despesa organització curs Country
30 Contractant amb Dornier el manteniment de les 12 màquines de tiquets de zona

blavA
30 Aprovant relació de factures
30 Aprovant despesa manteniment aire condicionat Biblioteca
30 Aprovant certificació 16 per obres de l’Ateneu
30 Aprovant certificació 8 per obres del Camp de Futbol
30 Aprovant despesa marques viàreis

1 Imposar sanció multes lot 402
10 Estimar recurs potestatiu de reposició Sra. Dolors toro Jimemez
10 Estimar recurs potestatiu de reposició Sr. Enrique Cristau Cuyas
10 Desestimar recurs potestatiu de reposició Sr. Lluis Sola Mas
10 Desestimar recurs potestatiu de reposició Sra. M. Teresa Garcia Lopez
10 Estimar recurs potestatiu de reposició Sr. Melchor Ventura Ferrer
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16 Estimar expedient sancionador Sra. Conxa Fabra Esteve
16 Estimar expedient sancionador Sra. Dolors Lopez Ballester
16 Desestimar recurs d’expedient Sr. Josep Recio Sanchez
16 Estimar expedient sancionador Sr. Rafael Sales Valles
16 Estimar expedient sancionador Sr. Ramon MuñozMartinez
16 Desestimar recurs d’expedient Sra. Rosa Boix Planas
16 Desestimar recurs d’expedient Sr. Sergi Bernal Escote
16 Estimar expedient sancionador Sra. Tania Martínez Gil
18 Estimar expedient sancionador Sra. Carme Olive Pujolas
18 Desestimar recurs d’expedient Sr. Josep M. Alvarez Aymar
18 Desestimar recurs d’expedient Sr. Josep M. Oller Madi
18 Estimar expedient sancionador Sr. Manuel Ureña Linares
18 Desestimar recurs d’expedient Sra. M. Luisa Martinez Martin
18 Desestimar recurs d’expedient Sra. M. Mercedes Pons Gomez
18 Desestimar recurs d’expedient Sra. Rosa Costa Net
28 Imposar sanció multes lot 403
30 Estimar expedient sancionador Sr. Diego de la Torre

29.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE PERSONAL
REALITZADES PER L'ALCALDIA EN EL MES DE JUNY DE 2004.

Vist l'expedient instruït per a donar compte de les contractacions urgents
de diferent personal realitzades durant el mes de juny de 2004.

Atès que durant el mes de juny de 2004 s'ha procedit a la contractació
del següent personal:

- Una administrativa per a la gestió i organització d’activitats esportives.
- Un tècnic de suport a l’atenció primària.
- Una auxiliar administrativa per a realitzar el servei d’implementació del
sistema de control de presència.
- Quatre àrbitres de taula per a la XXIII Copa de Futbol Sala 2004.
- Un tècnic per a la formació i manteniment de padrons fiscals i gestió de
la facturació.
- Un informàtic per a la implantació i seguiment de programes.
- Un oficial paleta per a la substitució del titular de la plaça mentre duri la
seva baixa laboral.
- Un tècnic per a la gestió, seguiment i control dels serveis de recollida de
residus, neteja viària i manteniment de parcs i jardins.
- Un tècnic per a tasques de millora de l’ocupació en l’àmbit local dins el
Pacte pel desenvolupament.
- Una auxiliar administrativa per a l’actualització del padró municipal
d’habitants i de les titularitats dels drets funeraris del cementiri
municipal.
- Dues professores per al Centre de Formació d’adults Baix Montseny.
- Un vigilant d’incendis per al parc Montengre – Corredor durant la
temporada d’estiu.
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Atès que l'Alcaldia per raons de màxima urgència ha procedit a la
contractació del personal descrit anteriorment.

Atès allò establert a l'article 298.3 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril,
municipal i de règim local de Catalunya, sobre contractació urgent de
personal.

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

Juny 2004

Glòria Roura Masferrer Administrativa
Irene Linares Cid Tècnic mig
Montserrat Pérez Zamora Auxiliar administrativa
Carolina Parada Atanes Controladora de taula
Núria Moles Avariento Controladora de taula
Anna M. Martínez Guerrero Controladora de taula
Laura Pujol Giménez Controladora de taula
Daniel Jorge Navarro Gual Tècnic mig
Joaquim Masferrer Vila Tècnic informàtic
Juan Luis Rodríguez Aguilar Oficial
Jordi Jubany Fontanillas Tècnic mig
 Bonifacia Sande Corbacho Tècnic mig
Carme Fernández Gros Auxiliar administrativa
Anna Soler Horta Professora
Marta Palomé Planas Professora
Jordi Riera Fradera Vigilant d’incendis

30.- PRECS I PREGUNTES.

El Sr. alcalde dóna la paraula a la Sra. Lechuga que vol fer una pregunta i
diu que casi bé és en broma, de tant en quant el Sr. alcalde diu que li
sembla que no l’escoltem, voldria saber que és el que li fa pensar que no
l’escoltem Sr. alcalde?
Contesta el Sr. alcalde i diu: per la gent que ens escolta, abans he fet
referència al Sr. Carles Mas perquè jo em dirigia a ell i el Sr. Cuminal li
estava parlant a la orella, i jo deia que potser es difícil escolat un que li
dóna una explicació amb un regidor del grup de CiU mentre un company
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li està parlat a la orella, potser no ho ha vist perquè no està al costat
però era per això en plan col·loquial, m’agrada que m’escoltin quant
parlo.

Continua la Sra. Lechuga dient: ja ho havia vist però en el Sr. alcalde
també li agrada que l’escoltin per la radio i sembla que nosaltres no
escoltem, aquesta és la sensació que dóna.

El Sr. alcalde diu que això són sensacions, seguidament dóna la paraula
al Sr. Cuminal que per al·lusions vol fer una altra pregunta, aquest dies
estem sentint com el Conseller de Governació està comentant que per la
tardor del 2004 s’obrirà un debat sobre la reordenació territorial de
Catalunya i és preveu que pel 2005 estigui més o menys tancada previ
preguntes als municipis afectats i que a més a més relacionant-ho molt
amb la etapa del nou estatut donaria una vigència d’uns 20 anys al que
aquesta reforma territorial doni, la pregunta de CiU és molt clara. Té
previst l’Ajuntament de Sant Celoni iniciar algun tipus d’acció perquè es
reconegui la Comarcal del Baix Montseny?

El Sr. alcalde diu que el Sr. Alsina pot contestar i desprès ens hi podem
afegir, doncs som grups diferents i ho compartirem en bona part .

El Sr. Alsina diu que bàsicament hem tingut una sèrie de gestions amb el
departament de governació per temptejar les possibilitats que hi haurien
sobre el tema de les noves comarques, un cop totes aquestes reunions
que estem tenint contacte amb el departament de governació es
concretin de com està el tema, fins ara tot és comunicats de premsa i
rumors i no hi ha rés en ferm que digui el que hauran de fer els
ajuntaments per poder demanar una nova comarca o aquesta lliure
adhesió en que consistirà, quin poders tindran aquest nous consells
comarcals o aquestes noves comarques quan tot això es vagi dibuixant,
desprès com Ajuntament prendrem la decisió, però la intenció és
estudiar-ho i sí veiem que és una cosa que ens pot interessar la
defensarem de primera mà i us informarem perquè això és qüestió de
Sant Celoni i de la Comarca del Baix Montseny que fa tant de temps que
tots estem dient de treballar-hi.

Intervé el Sr. alcalde que diu: haurà de ser un treball conjunt, haurem de
convèncer als municipis no només Sant Celoni és pot arrugar a la
representació de la comarca del Baix Montseny sinó que també s’hauran
de convèncer al municipis del voltant de la possible nova comarca perquè
no va ser massa engrescador quan hi va haver la nova divisió territorial
als anys 70 als municipis del voltant, no cremem els vaixells sinó que fem
pinya i intentem tirar-ho endavant, recordem també l’informe Roca que
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s’han fet diferents estudis que deien que eren possibles i en canvi s’han
guardat en un calaix, però ara com comentava el company Alsina haurem
de veure entre tots cap on va tot això, de moment tenim molts
interrogants.

Contesta el Sr. Cuminal i diu que està d’acord però en tot cas, avui hem
aprovat una cosa que és molt important com és el trasllat de la Forestal i
el que és va fer no només va ser sondejar i temptejar a veure que, ja
comencem a estar acostumats a ser el bussó del govern tripartit a les
grans qüestions o veure quina era la voluntat política del grups, és a dir
pel tema de la Forestal tothom coneixia que hi havia dificultats i en
aquest cas s’ha reconegut abastament la col·laboració del quatre grups,
el de CIU a les eleccions en feia bandera i en feia un compromís i
nosaltres farem el que calgui per treure la Forestal, agafant una mica el
lema que nosaltres dèiem que Sant Celoni és capital, doncs la nostre
política hi hagin les dificultats que hi hagin és perquè considerem que el
Baix Montseny té dret a ser una comarca i el mateix temps també creiem
que Sant Celoni ha de canviar bastant sobre tot en algunes actituds de
que els municipis veïns ens vegin no com una capital imposada sinó com
un aglutinador de serveis per la gent del nostre voltant i un aglutinador
d’entitats territorials i municipals doncs que això ho facin útil, per tan en
aquest cas més que restar a la expectativa l’intenció de la pregunta era
constatar que les intencions polítiques de tots els grups de l’ajuntament
són que, anem de cara a buscar la Comarca del Baix Montseny i que per
tant he recollit molt bé el fil que ens ha tirar l’alcalde ja dir d’entrada que
CiU com el cas de la Forestal està completament disposada a sumar-se i
treballar per aquest objectiu.

Contesta el Sr. alcalde i diu: em sembla que no diferim ni molt menys, un
exemple és com hem comentat avui el tema de Fundació Baix Montseny,
va ser una iniciativa de fa pocs anys encetada especialment per
l’Ajuntament però que hi va haver les complicitats per tal de sumar-hi
altres ajuntaments, fa pocs mesos enrera jo mateix acompanyava el
gerent a Sant Antoni de Vilamajor per intentar veure sí s’hi sumen i fa
pocs dies estàvem a Breda, és una manera que es vagi veien que no és
una imposició, que potser anys enrera ho va semblar i en canvi és la
suma de complicitats que pot fer-ho possible amb els inconvenients que
hi ha en el tema del fet provincial, però el fet provincial en quant a divisió
territorial sinó moltes vegades amb el sentiment de Girona, Barcelona
això a vegades en segons a quins llocs que hem estat visitant pot
entroncar-ho  una miqueta, però bé jo diria que estem en línia tots.

El Sr. alcalde dóna la paraula al Sr. Pasqual que vol fer un aclariment al
grup de CiU, abans heu comentat que quan estàvem a l’oposició tan els
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d’ICV com ERC havien sol·licitat assistir a la Junta de Govern realment és
cert en aquell moment ho vàrem demanar però perquè no hi havia altres
camins de col·laborar amb el govern, actualment la junta de govern és
un òrgan molt executiu bàsicament és l’aprovació d’obres majors, menors
que puc dir que també arriba a diferents grups polítics i és  dóna per
assabentat a totes les forces polítiques, però per altra banda en el nou
organigrama de l’Ajuntament al haver creat aquestes ponències que són
de planificació i debat i s’ha convidat a participar a la oposició, jo entenc
que el tarannà dels tres partits que formem el govern significa molt de
cara a la participació i ja no parlem de cara La Batllòria, de cara el procés
participatiu de Sant Celoni, penso que una cosa no treu l’altre però el
sentit en que volem que participin en la gestió municipal i està informats i
poder donar la opinió del que és fa al respecte, el que passa és que en
aquell moment no hi havia un altre opció però ara hi ha unes vies molt
clares tant s’estigui al govern o a la oposició per participar.

Intervé el Sr. Bosch per al·lusions i diu que es podria interpretar el tema
de las ponències que el grup de CiU les ha demanat s’ha ofert i ara el que
s’ha posat sobre la taula no s’ha donat resposta i jo vull que quedi
constància  i el Sr. Pasqual ho sap  que immediatament de rebre la
proposta que pertany aquestes ponències vam donar un llistat de noms i
vam tenir una reunió per tal de que nosaltres tenim un problema que
l’equip de govern té en molt menys quantitat, és que nosaltres no tenim
dedicació, qui més qui menys treballa, per tant si aquestes ponències es
convoquen en uns horaris que no podem assistir i vam ser molt prudents,
vam entregar uns llistats de noms immediats al senyor regidor de
participació ciutadana hi vam quedar que faríem la prova per tal de veure
si podíem accedir a totes o les que fos viable, ara sens ha comunicat que
ho tenim que fer per escrit, no entenem per què, però ho farem per escrit
evidentment però que quedi constància que nosaltres estem tant obert a
participa-hi com pugem però que tenim unes limitacions que ens obliga a
tenir que sobreviure qui més qui menys de CiU té el vici de menjar i per
tant tenim de treballar fora de l’Ajuntament.

El Sr. alcalde contesta que això també ens passa a nosaltres que les
limitacions de la majoria de regidors són molt parcials en horaris
d’empreses i horaris que fan molt difícil el funcionament normal però
també s’ha de dir que sí algun regidor en algunes no assisteix hi haurà
un acta de la ponència per poder fer un seguiment hi hauran canals per
poder aportar propostes i debat, això ens passa a tots els regidors també
els del govern que tenen dedicacions molt parcials, podria semblar que
els regidors del govern tenen dedicació exclusiva i no és el cas ni molt
menys. Intentarem entre tots fer un esforç el que si es fa difícil fer les
reunions sempre tarda nit tots ho sabem però segurament que algú
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també li pot anar ve el matí també del grup de CiU depèn dels torns que
es facin a la feina. El més important és ja tenir els noms per poder
incorporar en el procés normal de integració, i és fa la prova i desprès es
traslladen les idees o els canvis que és proposen i entre tots ho
estudiarem.

Intervé el Sr. Segarra i diu que, voldria afegir que en la qüestió de les
ponències la part més important d’aquest govern és on es treballa i d’on
surten una de les qüestions que avui s’aprovat que és el protocol que es
va signar per l’habitatge, és conseqüència de la ponència d’habitatge i
infraestructures per tant aquesta ponència ens trobem a les 9 del mati
com ja ha dit bé l’alcalde no tots els regidors estem el 100 % treballant a
l’Ajuntament sinó que busquem els horaris que van millor a la majoria,
no hi ha cap problema que vostè pugui venir ja que està jubilat del
treball i per tant pot representa perfectament al seu grup. També vull dir
que en la ponència del que hem signat i el que avui s’aprovat s’obre una
expectativa molt bona importantissima que avui queda esclipsada una
mica per la qüestió de la fer Forestal que és que a Sant Celoni obrim un
treball important tant amb La Diputació, amb els tècnics de la Diputació i
amb els tècnics de l’Ajuntament per confeccionar un Pla d’habitatge i amb
la financiació de la Caixa de Catalunya la que aporta el 100% de la
financiació, això és molt important perquè tenim terrenys i per tant és
qüestió amb temps d’aquí uns anys podrem veure realitzada.

El Sr. Bosch per al·lusions diu que vol que quedi clar que no era una
critica sinó que quedes clar i millor en un Ple que mai que havien donat
un llistat de noms immediat, que sí s’ha de demanar per escrit ho farem i
que tenim les mateixes ganes de participar i creiem que és important, no
era una critica sinó una constatació del que no volem fer és d’apuntant-
se a totes les comissions i no anar-hi mai per necessitats de feina, ens
semblaria una falta d’educació.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió,
desitjant a tothom unes bones vacances essent les 11:57 hores de la nit i
s'estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe.

       L’alcalde     El secretari
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