ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DEL DIA 17 DE MAIG DE 2004.

Sant Celoni, 17 de maig de 2004.
Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 21:15 hores
de la nit, en primera convocatòria i sota la presidència de l’alcalde Joan
Castaño Augé, a l'objecte de portar a terme la sessió extraordinària del Ple
de l'Ajuntament, les regidores M. Lourdes Donado Riera i Josefa Lechuga
Garcia, i els regidors Jordi Arenas Vilà, Josep Capote Martín, Miquel Vega
Vega, Raül Casado Jiménez, Francesc Garcia Mundet, Josep M. Bueno
Martínez, Emili Bosch Oliveras, Francesc Deulofeu Fontanillas, Carles Mas
Lloveras, Jordi Cuminal Roquet, Miquel Negre Sánchez, Josep Alsina
Lloreda, Ramon Segarra Montesó i Josep M. Pasqual Arenas, assistits pel
secretari de la corporació José Luis González Leal i amb la presència de
l'interventor accidental Joan Muntal Tarragó.
Abans d’iniciar-se la sessió, el Sr. alcalde ofereix la paraula al públic
assistent per si algú vol comentar alguna qüestió relacionada o no amb
l’ordre del dia d’avui, sense que ningú faci ús de la paraula.
Es procedeix, doncs, a tractar els punts continguts a l’ordre del dia.
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY D’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.
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
24 de març 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.- SORTEIG DELS MEMBRES QUE FORMARAN
ELECTORALS A LES PROPERES ELECCIONS AL
EUROPEU DEL PROPER 13 DE JUNY DE 2004.
1

LES MESES
PARLAMENT

Atès que per Reial Decret 561/2004, de 19 d’abril, del President del
Govern de l’Estat (publicat al Butlletí Oficial de l’Estat número 96 de 20
d’abril de 2004), han estat convocades eleccions al Parlament Europeu que
s’hauran de celebrar el proper dia 13 de juny d’enguany.
Atès que, de conformitat amb allò que disposa l’article 26.4 de la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, els
Ajuntaments han de procedir entre els dies 15 i 19 de maig de 2004 al
sorteig dels membres que formaran part de les meses electorals
encarregades de recollir els vots emesos pels electors i escrutar el
contingut de les urnes un cop conclosa la votació.
Atès que els membres de les meses electorals i els seus suplents han de
ser triats d’entre totes els persones incloses al cens electoral, que
compleixin els requisits mínims establerts per l’article 26.2 de la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, és a dir, els
que siguin majors de 18 anys i menors de 65 anys, que sàpiguen llegir i
escriure per a ser triats com a vocals, i que estiguin en possessió del títol
de batxiller per a ser triats com a presidents.
De conformitat amb l’anterior, és procedent que el Ple de la corporació
efectuï el sorteig de les persones que seran membres de les meses
electorals, tant els titulars com els seus suplents.
Per tot això, a proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, el Ple municipal
ACORDA:
Primer.- Efectuar el sorteig de les persones que el proper 13 de juny de
2004 seran membres de les meses electorals, tant els titulars com els seus
suplents, d’entre les persones que estiguin inscrites al cens electoral i que
reuneixin els requisits establerts a l’article 26.2 de la Llei Orgànica 5/1985,
de 19 de juny, del règim electoral general.
Segon.- Notificar els resultats del sorteig als interessats dins els propers 3
dies naturals, per al seu coneixement, als efectes escaients i amb
expressió dels recursos a què tinguin dret.

~~~~~~~~~~
Adoptats aquests acords es procedeix a efectuar el sorteig públic de
manera automàtica, a través del programa informàtic ELECTOR, dissenyat
2

per l’empresa SPAI Gestió de Serveis Integrals i Sistemes d’Informació SL,
per a facilitar les tasques del procés electoral.
Prèviament en el programa s’han introduït les dades del cens electoral
facilitades per l’Institut Nacional d’Estadística.
De la llista del cens electoral s’han exclòs del sorteig tots aquells
treballadors de l’Ajuntament que actuaran com a representants de
l’Administració en el procés electoral, i tots els agents de la Policia Local
que prestaran servei el dia de les eleccions.
Abans d’iniciar el sorteig s’introdueixen els requisits imprescindibles que
han d’acomplir les persones seleccionades per a ser nomenats vocals i/o
presidents: tenir entre 18 i 65 anys, i un nivell mínim d’estudis de graduat
escolar (o equivalent) per als vocals, i de batxillerat o FP de 2n grau (o una
titulació equivalent o superior) per als presidents.
Introduïts aquests paràmetres, es procedeix a efectuar el sorteig d’acord
amb les instruccions del programa ELECTOR, de manera que la designació
dels càrrecs de presidents i vocals i dels seus suplents, que han de formar
part de les meses electorals a constituir el proper diumenge 13 de juny
d’enguany, recau en les persones que a continuació s’expressen:
DISTRICTE 1, SECCIÓ 1, MESA A

TITULARS
PRIMERS
SUPLENTS
SEGONS
SUPLENTS

President
1r Vocal
2n Vocal
President
1r Vocal
2n Vocal
President
1r Vocal
2n Vocal

Antonio Caro Ribalta
Rosario Borras Beltran
Angel Caba Rodríguez
M. Rosa Delgado Ramon
Marta Canaleta Masnou
Anna Casamitjana Gomis
Silvia Alvarez Garcia Portillo
Salvador Cerrato Crespo
Esther Colomer Serradelarca

DISTRICTE 1, SECCIÓ 1, MESA B

TITULARS
PRIMERS

President
1r Vocal
2n Vocal
President

Núria Mas Salvañà
Francisco Lorente Peña
Maria López Belmonte
Anna Maria Navascues Molera
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SUPLENTS
SEGONS
SUPLENTS

1r Vocal
2n Vocal
President
1r Vocal
2n Vocal

Miguel Angel Martínez Martínez
Juan Manuel Márquez Expósito
Clara Gras Balaguer
Aleix Terenci Montané Escorihuela
Xavier Millan Deulofeu

DISTRICTE 1, SECCIÓ 1, MESA C

TITULARS
PRIMERS
SUPLENTS
SEGONS
SUPLENTS

President
1r Vocal
2n Vocal
President
1r Vocal
2n Vocal
President
1r Vocal
2n Vocal

Gemma Salichs Gifra
Antonio Ramos Aguila
Marc Riera Blanché
José Carlos Vázquez Losa
Rosario Rodríguez Sánchez
Mònica Ruiz Escobar
Lluís Permanyer Sala
Alexandra Salvanyà Campeny
Jaume Santamaria Puig

DISTRICTE 1, SECCIÓ 2, MESA A

TITULARS
PRIMERS
SUPLENTS
SEGONS
SUPLENTS

President
1r Vocal
2n Vocal
President
1r Vocal
2n Vocal
President
1r Vocal
2n Vocal

Daniel Carreño Jiménez
David Bellosta Moll
Montserrat Boix Villar
Javier Espinosa Longarela
Anna Campdepadrós Camús
M. Jesús Carmona Domínguez
Gabriel Félix Antolínez Garcia
M. Carmen Castro Lobo
M. Teresa Colom Fusellas

DISTRICTE 1, SECCIÓ 2, MESA B

TITULARS
PRIMERS
SUPLENTS
SEGONS

President
1r Vocal
2n Vocal
President
1r Vocal
2n Vocal
President

Immaculada Martínez González
Francesc Lozano Garcia
Montserrat Leiva Muñoz
Maria Rosa Nogueira Arenas
Laura Martínez Pendón
Antonio Miguel Martínez Graupera
Mònica Iglesias Escudé
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SUPLENTS

1r Vocal
2n Vocal

M. Teresa Mir Esclusa
M. Carmen Mercado Lominchar

DISTRICTE 1, SECCIÓ 2, MESA C

TITULARS
PRIMERS
SUPLENTS
SEGONS
SUPLENTS

President
1r Vocal
2n Vocal
President
1r Vocal
2n Vocal
President
1r Vocal
2n Vocal

Marta Rossell Fontanillas
Luisa Ramírez Haro
Yolanda Reales Pesaferrer
Ana Vidal Ganuza
Teresa Romaní Guanter
Joan Romeu Garcia
Xavier Plazas Franco
M. Àngels Sánchez Rico
M. Pilar Sanjaume Abadal

DISTRICTE 1, SECCIÓ 3, MESA A

TITULARS
PRIMERS
SUPLENTS
SEGONS
SUPLENTS

President
1r Vocal
2n Vocal
President
1r Vocal
2n Vocal
President
1r Vocal
2n Vocal

Neus Espinosa Escobar
M. Esther Benito Galan
M. Teresa Castaño Barbero
Núria Guasch Ferré
Xavier Canaleta Blanché
Isabel Crespo Guillén
M. Teresa Camps Antolínez
Ismael Cornago Ramos
Guadalupe Espinosa Garcia

DISTRICTE 1r, SECCIÓ 3, MESA B

TITULARS
PRIMERS
SUPLENTS
SEGONS
SUPLENTS

President
1r Vocal
2n Vocal
President
1r Vocal
2n Vocal
President
1r Vocal
2n Vocal

Francesca Puig Garriga
Josep M. Valls Giol
Joan Montplet Parera
Juan Ramon Usero Fernández
Rosa M. López Vall
Camilo Navarro Balsera
Immaculada Montsant Castro
Concepción Martín Guerrero
Jaume Palau Gesa
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DISTRICTE 1, SECCIÓ 4, MESA A

TITULARS
PRIMERS
SUPLENTS
SEGONS
SUPLENTS

President
1r Vocal
2n Vocal
President
1r Vocal
2n Vocal
President
1r Vocal
2n Vocal

Jaume Canadell Olivé
Alberto Gómez Pérez
Glòria Antolínez Tomé
M. Elena Echermann Ternero
Dolores Berenguer Auledas
Marta Crespo Cerrato
M. Carmen Grau Delcerro
Carmen Dou Peñarroya
David González Izquierdo

DISTRICTE 1, SECCIÓ 4, MESA B

TITULARS
PRIMERS
SUPLENTS
SEGONS
SUPLENTS

President
1r Vocal
2n Vocal
President
1r Vocal
2n Vocal
President
1r Vocal
2n Vocal

Immaculada Paz Atencia
M. Carmen Recio Ruiz
M. Jesús Romero Carrilero
Montserrat Roig Panisello
Andrés Sanz Alonso
José Viura Ginesta
Ivan Márquez Sánchez
José M. Lledó Canelo
Francisco J. Mena Salva

DISTRICTE 1, SECCIÓ 5, MESA A

TITULARS
PRIMERS
SUPLENTS
SEGONS
SUPLENTS

President
1r Vocal
2n Vocal
President
1r Vocal
2n Vocal
President
1r Vocal
2n Vocal

Elisabet Fontanet Molinero
Immaculada Arias Urrútia
Manuel Cabrera Écija
Xavier Alfaras Panareda
Esteban Bescos Saune
Ricard Clua Argemí
M. Teresa Carbonero Toledo
M. Carmen Canaleta Comajuan
David Domene Massagué

DISTRICTE 1, SECCIÓ 5, MESA B
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TITULARS
PRIMERS
SUPLENTS
SEGONS
SUPLENTS

President
1r Vocal
2n Vocal
President
1r Vocal
2n Vocal
President
1r Vocal
2n Vocal

Francesc Riera Vila
Catalina Vargas Gragera
Ignacio Molina Sánchez
José Verdú Javierre
Patrícia Larrayoz Corral
Carlos Muñoz Haro
José M. Morales Carrasco
M. Carmen Lloberas del Castillo
Josep M. Palau Fàbregas

DISTRICTE 1, SECCIÓ 6, MESA A

TITULARS
PRIMERS
SUPLENTS
SEGONS
SUPLENTS

President
1r Vocal
2n Vocal
President
1r Vocal
2n Vocal
President
1r Vocal
2n Vocal

M. Amparo Garrido Julián
Carlos Cara Romero
Joaquim Closa Adrobau
Montserrat Cabo de Marcos
José Antonio Corral Fuentes
Pilar Duran Costa
Mònica Gallofre Castellanos
Josefina Fàbrega Gramuntell
Rosa M. Funuyet Edo

DISTRICTE 1, SECCIÓ 6, MESA B

TITULARS
PRIMERS
SUPLENTS
SEGONS
SUPLENTS

President
1r Vocal
2n Vocal
President
1r Vocal
2n Vocal
President
1r Vocal
2n Vocal

Sofia Sillero Martínez
Joaquim Maestro Triviño
Francesc X. Morales Rodríguez
Marta Montané Soldevila
José Massachs Tornes
Cristina Pagès Vall
Pere Roquet Coll
José Ramon Mora Martínez
Ramon Pijoan Casals

DISTRICTE 1, SECCIÓ 7, MESA A
TITULARS

President
1r Vocal

Eva M. Herrera Caja
Marta Fugarolas Costa
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PRIMERS
SUPLENTS
SEGONS
SUPLENTS

2n Vocal
President
1r Vocal
2n Vocal
President
1r Vocal
2n Vocal

Isabel Alvarez Fernández
Blas Arrabal Vaca
Raquel Arias Barquilla
Juan José Cepas Rubio
Albert Blanché Coll
Josep Coll Roig
Joan Carles Garcia Perea

DISTRICTE 1, SECCIÓ 7, MESA B

TITULARS
PRIMERS
SUPLENTS
SEGONS
SUPLENTS

President
1r Vocal
2n Vocal
President
1r Vocal
2n Vocal
President
1r Vocal
2n Vocal

Gemma Martín Puertas
Núria Romero Lozano
Mercè Salichs Baguena
Carles Pagès Puig
Francisco Vega Murillo
Juan Leal Domínguez
Claudi Prat Fusté
Magdalena Martínez Zamora
Eugènia Mirete Martínez

DISTRICTE 2, SECCIÓ 1, MESA A

TITULARS
PRIMERS
SUPLENTS
SEGONS
SUPLENTS

President
1r Vocal
2n Vocal
President
1r Vocal
2n Vocal
President
1r Vocal
2n Vocal

M. Isabel Tena Boyan
José Liñan Pagès
Marta Guillem Beneito
Oriol Isern Claveria
Montserrat Morillo Gutiérrez
Sara Masnou Bruguera
Atanasio Alcolea Zamora
Eva Ridorsa Caldas
David Pertegal Méndez

DISTRICTE 2, SECCIÓ 1, MESA B

TITULARS
PRIMERS
SUPLENTS

President
1r Vocal
2n Vocal
President
1r Vocal

Sandra Oliveras Gálvez
Alfonso Ruiz Garcia
Núria Macià Coll
Laura Alvarez Pulido
José Vila Maneja
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SEGONS
SUPLENTS

2n Vocal
President
1r Vocal
2n Vocal

Cristina del Pino Astorga
M. Carmen Girona Amores
M. Carmen de Castro Soriano
M. Angel Sánchez Garcia

3.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE POLICIA I BON GOVERN PER A
INCLOURE UN RÈGIM DE COMUNICACIÓ RESPECTE DE LES OBRES
MENORS.
El Sr. alcalde explica que, tal com es va comentar a la Comissió
informativa, aquesta modificació puntual de l’Ordenança de policia i bon
govern es fa amb la idea fer més àgil i operatiu el procediment per a la
concessió de llicències d’obres menors. Això sempre serà bo per als
ciutadans perquè s’estalviaran alguns tràmits administratius.
El Sr. Capote diu que l’Ordenança municipal de policia i bon govern data de
l’any 1991 i des d’aleshores moltes lleis han canviat. Mirant d’adaptar-la al
moment actual, es proposa aprovar una modificació dels seus títols 4t i 7è,
per tal de simplificar i reduir els tràmits en la concessió d’obres menors.
Tal com pot observar-se en el gràfic que he distribuït –diu- l’any passat es
van sol·licitar un total de 390 llicències d’obres menors, 279 de les quals
amb aquesta modificació de l’ordenança s’haguessin pogut sotmetre
simplement a un règim de comunicació prèvia i a una inspecció posterior.
És el cas, per exemple, d’una reforma en un quarto de bany. Malgrat això,
hi haurà obres menors que sí que hauran d’estar sotmeses a la presentació
d’un projecte i a la concessió de llicència, com en el cas d’un enderroc o
d’una reforma de coberta.
D’altra banda, continua el Sr. Capote, amb aquesta modificació de
l’Ordenança també es pretén evitar que, per exemple, un bar o altre tipus
d’establiment que ha estat tancat durant un o més anys, pugui tornar a
obrir amb la mateixa llicència que tenia abans. Es proposa un termini
màxim de 6 mesos per tal que si en aquest temps l’establiment no torna a
obrir, la llicència d’autorització de l’activitat queda invalidada.
Després d’aquestes intervencions ,
Atès que l’Ajuntament de Sant Celoni de Sant Celoni exerceix, entre
d’altres, la potestat de control de la legalitat urbanística vetllant perquè el
creixement de la ciutat sigui harmònica i es correspongui a allò planificat al
Pla general d'ordenació urbana.
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Atès que, a aquests efectes, la legislació de règim local sotmet
determinades activitats dels particulars a la prèvia obtenció de la
corresponent llicència municipal. Entre d’aquestes activitats es troba la
realització d’obres de tota classe i l’obertura i implantació d’activitats que
poden influir en l’entorn.
Atès que la legislació urbanística i d’intervenció ambiental han previst, amb
l’ànim de alleugerir les càrregues que el control referit suposa per als
ciutadans i facilitar en allò possible l’activitat d’aquests, el règim de
comunicació prèvia a la realització d’obres i la implantació i obertura
d’activitats de poca incidència sobre l’entorn.
Atès que l’Ajuntament de Sant Celoni creu convenient implantar aquest
sistema al nostre municipi, essent necessari modificar a l’efecte
l’Ordenança de policia i bon govern vigent.
Vist l’informe de la Secretaria municipal i a la vista de l’expedient, a
proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual de l’Ordenança
municipal de policia i bon govern per a incloure un règim de comunicació
respecte de les obres menors, tot d’acord amb el projecte que obra a
l’expedient i que forma part integrant d’aquest acord.
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini de 30
dies hàbils comptats de l’endemà de la darrera inserció de l’anunci
corresponent als diaris i llocs oficials, als efectes de què per part de
qualsevol interessat es pugui presentar quantes al·legacions consideri
oportunes, en el benentès que de no presentar-se’n cap s’entendrà aquest
acord com a pres de manera definitiva.
Tercer.- Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui als efectes de què
pugui signar quanta documentació sigui procedent per a l’efectivitat dels
acords presos.
4.DESIGNACIÓ,
SI
ESCAU,
D’UNA
COMISSIÓ
PER
A
L’ATERMERAMENT ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE SANT
CELONI I SANTA MARIA DE PALAUTORDERA.
El Sr. alcalde explica que aquest tema s’arrossega des de principis dels
anys 90. Es tracta de la delimitació dels termes municipals de Sant Celoni i
Santa Maria de Palautordera, en la zona del torrent del Virgili. Aquest
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torrent fa difícil veure exactament per on passa la línia de terme municipal.
Fa uns anys ja es va arribar a un acord entre els dos Ajuntaments per a
intentar que les finques que estaven en part en terme de Sant Celoni i en
part en terme de Santa Maria de Palautordera pertanyessin només a un sol
municipi, de manera que el territori quedés compensat. Ara la Direcció
General d’Administració Local de la Generalitat ha demanat que es
constitueixi una comissió de delimitació per posar les fites de formigó
definitives que han de delimitar els dos municipis.
Després d’aquesta intervenció i,
Vist l’escrit tramès per la Direcció General d’Administració Local de la
Generalitat de Catalunya, relatiu a la delimitació dels termes municipals de
Santa Maria de Palautordera i de Sant Celoni.
Atès que l’Ajuntament de Sant Celoni va iniciar un expedient de delimitació
entre els termes municipals esmentats.
Atès que es van nomenar diverses comissions de delimitació els anys 1993
i 1997, la darrera de les quals va mantenir una reunió el dia 11 de juliol de
1997 per a la fixació dels límits entre els termes municipals que resten ja
fixats.
Atès l’escrit de la Direcció General de l’Administració Local de la
Generalitat de Catalunya, rebut amb data 1 de març de 2004, en el que es
posa de manifest que només resta per a l’acabament de l’expedient
procedir a la fitació o amollonament de la delimitació aprovada, d’acord
amb el que preveu l’article 40 del Decret 140/1987, de 24 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament de demarcació territorial i població dels ens
locals de Catalunya.
Atès que s’ha produït la celebració dels comicis locals amb posterioritat a la
darrera actuació administrativa, cal ratificar, o si s’escau, designar de nou
la comissió de delimitació que ha d’estar constituïda pel Sr. alcalde, dos
regidors, el secretari de la corporació i un tècnic de l’Ajuntament de Sant
Celoni.
De conformitat amb l’anterior, i a proposta de la Comissió informativa de
Serveis Comunitaris, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:
Primer.- Designar nova comissió de delimitació del terme municipal entre
Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera que serà composada per les
següents persones:
11

•
•
•
•
•

Joan Castaño i Augé, alcalde
Josep Capote i Martín, regidor d’Entorn
Josep Maria Pasqual i Arenas, regidor de Sostenibilitat
José Luis González Leal, secretari municipal
Joan Pujals i Ribó, tècnic municipal

Segon.- Comunicar aquest acord als interessats per al seu coneixement i
als efectes escaients, així com a la Direcció General d’Administració Local
als efectes de la finalització de l’expedient.
Tercer.- Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui als efectes de què
pugui signar quanta documentació sigui procedent per a l’efectivitat dels
acords presos.
5.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL
D'ORDENACIÓ URBANA PER A INCLOURE LA MASIA DE CAN PUIG
DE FUIROSOS EN EL CATÀLEG DEL PATRIMONI HISTÒRIC
ARTÍSTIC.
El Sr. alcalde indica que aquest tema ja va ser aprovat inicialment pel Ple
municipal i ara, passat el període d’exposició pública, es torna a portar al
Ple per a la seva aprovació provisional. L’objectiu que es pretén amb la
inclusió de la masia de Can Puig de Fuirosos en el Catàleg del Patrimoni
Històric Artístic de Sant Celoni és el de poder-hi fer obres de restauració
que d’altra manera no serien possibles, d’acord amb la nova Llei
d’urbanisme. El següent pas serà trametre l’expedient a la Comissió
territorial d’urbanisme de la Generalitat per a la seva aprovació definitiva.
Després d’aquesta intervenció i,
Vist de nou l’expedient instruït per a l’aprovació de la modificació puntual
del text refós de la revisió del Pla general municipal d’ordenació, per a
incloure la masia de Can Puig de Furiosos en el catàleg del Patrimoni
Històric Artístic.
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 29 de desembre de 2003 va
aprovar inicialment la modificació puntual que ha estat exposada al públic
a través de la publicació dels edictes legalment preceptius al diari “El
Periódico” del dia 17 de gener de 2004, al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona número 22 de 26 de gener de 2004 i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya número 4058 de 28 de gener de 2004, així com
al tauler d’edictes de la corporació.
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Atès que durant el termini d’exposició pública s’ha notificat l’acord als
Ajuntaments dels municipis limítrofes amb el municipi de Sant Celoni.
Atès que dins el termini legalment establert s’han presentat dos escrits, el
dia 10 de febrer de 2004 per part de l’Ajuntament de Gualba amb el qual
s’adjunta informe conforme no hi ha cap objecció urbanística a realitzar i el
dia 24 de febrer de 2004 per part de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta
pel qual es dona per assabentat de l’acord tramès fent constar que no es
presenta cap al·legació o suggeriment al respecte.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del text refós de
la revisió del Pla general municipal d’ordenació, per a incloure la masia de
Can Puig de Furiosos en el catàleg del Patrimoni històric artístic.
Segon.- Trametre còpia de l’expedient i de la modificació puntual del text
refós de la revisió del Pla general municipal d’ordenació, per a incloure la
masia de Can Puig de Furiosos en el catàleg del Patrimoni històric artístic,
a la Comissió territorial d’urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació
definitiva.
6.- RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A
L’APROVACIÓ
INICIAL
DEL
PRESSUPOST
CONSOLIDAT
DE
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI PER A L’EXERCICI DE 2004 I
APROVACIÓ DEFINITIVA DEL MATEIX.
Pren la paraula el Sr. Garcia i explica que avui es porta a consideració del
Ple l’aprovació definitiva del pressupost municipal. El grup municipal de CiU
ha presentat unes al·legacions al pressupost, algunes de les quals ja
s’estan treballant a nivell de les ponències municipals. Tècnicament, però,
aquestes al·legacions no es poden recollir en el pressupost una vegada ja
ha estat aprovat inicialment. La Llei reguladora de les hisendes locals
només permet la modificació del pressupost en tres casos especials: quan
hi ha un defecte de forma, quan s’ha oblidat alguna despesa obligatòria o
quan la previsió d’ingressos no és real. En aquest cas, les al·legacions
presentades per CiU, qüestions bastant correctes i lògiques, no s’ajusten a
cap d’aquests supòsits i per això s’han de desestimar.
Intervé el Sr. Mas i comenta que el grup municipal de CiU ha presentat
una sèrie d’al·legacions al pressupost municipal de 2004 proposant la
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inclusió de partides pressupostàries per a fer possible diverses actuacions:
un alberg de joventut, el trasllat de les vies del tren, una residència
geriàtrica, donar suport al comerç local a través del POEC, la modificació
de la carretera C-35, el manteniment de la via pública i millores en la
gestió de l’Ajuntament i serveis bàsics. Voldria recordar –diu- que en el
darrer Ple de 24 de març, quan es va aprovar inicialment el pressupost, jo
mateix vaig concloure la meva intervenció dient que durant els propers
dies el grup municipal de CiU parlaria amb els regidors de l’equip de
govern per tal de millorar els pressupostos en benefici de tots. El vot final
del grup de CiU dependria, doncs, de si els pressupostos haguessin millorat
o no. I veiem que, tal com ja vam qualificar en el seu moment, es tracta
d’uns pressupostos apàtics, poc il·lusionants, de polítiques indefinides i
continuïstes, amb inversions que són conseqüència de simples
manteniments. El nostre grup esperava una altra cosa d’aquests
pressupostos i obria les portes al diàleg per a millorar-los.
Des d’aquell Ple, continua el Sr. Mas, el nostre grup ha parlat amb la
majoria de regidors de l’equip de govern per conèixer més a fons quins són
els projectes per al proper any. A partir d’aquí, hem proposat una sèrie
d’esmenes al pressupost; esmenes que considerem correctament
formulades i que no farien incrementar les despeses globals del municipi,
amb el que podrien ser acceptades perquè, en principi, hi ha diners per a
fer-ho. Malauradament no puc dir res més perquè no s’ha donat cap
resposta des de l’equip de govern en relació a aquestes esmenes i ningú
no ha parlat amb nosaltres sobre perquè no es poden acceptar, sobre si
són bones o si es poden tenir en compte més endavant. Com a mínim això
és fer un mal favor al poble... Les conclusions del grup municipal de CiU
són que tot continua igual, que no es potencia la participació ni el diàleg i
amb més gent a l’equip de govern hi ha igual o més paràlisi que en
l’anterior mandat. Com ja dèiem aleshores, sembla que “qui dia passa any
empeny” i continua la mala gestió. Em permeto recordar unes vinyetes
publicades en un butlletí en les que un membre de l’equip de govern
donava a entendre que era tal el desgavell que s’ha trobat al començar la
legislatura, que ha calgut endreçar la casa internament per començar a fer
coses. Des del grup municipal de CiU ens preguntem: i en què s’ha
millorat? Perquè continuem igual que l’anterior legislatura.
Era molt obvi que la resposta que es donaria a les nostres al·legacions
seria que no s’acceptaven per qüestions legals. Però aquesta no deixa de
ser una resposta fàcil. L’equip de govern pot està d’acord en que les
nostres propostes s’haurien de tirar endavant, però per a ells sembla que
el prioritari (més que Sant Celoni) sigui mantenir els privilegis adquirits i
no donar la raó al grup de CiU en aquestes esmenes. El regidor d’Hisenda
ha dit que només hi ha tres raons per les que es poden acceptar unes
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al·legacions als pressupostos: quan els tràmits que s’han fet no són
correctes, quan no hi ha suficients ingressos en relació a les despeses
(només faltaria que en un pressupost hi haguessin menys ingressos que
despeses!) o quan s’ha oblidat el compliment d’obligacions exigibles a un
ens local en virtut d’un precepte legal o de qualsevol altre títol legítim. Així,
doncs, hem d’entendre que aquests pressupostos són del tot correctes,
que ja no fa falta fer res més a Sant Celoni, que ja tenim tots els deures
fets i que el nostre municipi té totes les necessitats cobertes. Nosaltres
pensem que això no és així. Precisament una de les esmenes que
presentem fa referència a un servei municipal obligatori que tots els
ajuntaments, per petits que siguin, han d’acomplir: el manteniment de la
via pública. Al no acceptar l’equip de govern la nostra proposta d’una
dotació pressupostària per a aquest concepte, s’està dient clarament que
la via pública ja està correcta. Per tant hem d’entendre que tots els sots
que trobem als carrers tenen el consentiment de l’equip de govern
municipal i que quan algú cau i es fa mal a conseqüència d’algun element
patrimonial en mal estat, també és amb el consentiment de l’equip de
govern. No acceptar la nostra proposta equival a dir que els forats ja ens
estan bé.
D’altra banda, no voler promoure un alberg de joventut (nosaltres
proposem que enguany es comenci a fer el projecte per d’aquí a 2 ò 3
anys poder tenir l’equipament) és renunciar a les competències que el
municipi té sobre el turisme i l’ocupació del lleure, segons l’article 66.2.n
del text refós de la Llei municipal.
Pel que fa a la construcció d’una residència geriàtrica, s’està renunciant en
aquest cas a la prestació de serveis socials, que és una de les
competències dels ens locals reconeguda a l’article 66.2.k de la mateixa
llei. Diguem-ho clar: l’equip de govern no vol una residència geriàtrica per
donar assistència a la gent que requereix aquests serveis, malgrat que
tenim competència per a fer-ho.
Fa un mes i mig es va aprovar inicialment el POEC (Programa d’orientació
per als equipaments comercials de Sant Celoni), però sembla que donar
suport als comerços i al desenvolupament econòmic del municipi no és
important per a l’equip de govern perquè en aquest pressupost no hi ha
cap dotació per a tirar endavant aquestes qüestions. Estem renunciant,
doncs, a la competència local d’ocupació i de lluita contra l’atur. Que
cadascú tregui les seves conclusions.
Una altra de les esmenes que hem presentat i que desestima l’equip de
govern –continua el Sr. Mas- és la modificació de la carretera comarcal C35. La Generalitat ja té aprovat el projecte de remodelació global
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d’aquesta carretera. Aleshores, no acceptar la nostra al·legació equival a
renunciar a les competències municipals sobre l’ordenació del trànsit.
Així mateix, proposem també un projecte de gran envergadura, que no es
pot fer d’avui per demà perquè necessita molts anys, però que s’ha de
començar a treballar el més aviat possible: el trasllat de les vies de Renfe
que divideixen separen el nucli urbà de Sant Celoni. Per a que això sigui
possible s’ha de començar a estudiar un avant-projecte de trasllat de les
vies per presentar al Ministeri de Foment. I això s’ha de començar a fer ara
perquè està prevista l’adequació del tram Barcelona – La Jonquera a
l’ample de via europeu abans de 2010. Si volem arribar a aquesta data
amb els deures fets per a que quan es faci aquesta modificació de les vies
ens les treguin del mig de Sant Celoni, ens hi hem de posar ja. Que la gent
de Sant Celoni sàpiga que, no acceptant la nostra proposta, s’està
renunciant a una altra competència local que és la promoció i gestió
d’habitatges. S’ha de recordar que la nova Llei de patrimoni de les
administracions públiques propicia que es puguin presentar projectes per
al foment de l’habitatge especialment en zones del nucli urbà ocupades per
Renfe. Donada la manca d’habitatges socials i per a joves que hi ha a Sant
Celoni, caldria començar a pensar-s’ho.
Pel que fa a les millores de gestió de l’Ajuntament i dels serveis bàsics,
s’han de millorar moltes coses any rera any, i ens sorprèn que ens hem
adherit a la Xarxa de municipis per la qualitat de la Diputació de Barcelona
(que té per objectiu la sostenibilitat i l’eficiència en els serveis) i en canvi
no hi destinem cap partida en el pressupost.
Com a mínim –conclou el Sr. Mas- és bastant dubtós que el tercer dels
supòsits citats pel regidor d’Hisenda (de comprometre el crèdit necessari
per al compliment d’obligacions exigibles als ens locals) no pugui ser
d’aplicació per a acceptar les nostres propostes. Digueu-ho ben clar:
l’actual equip de govern no vol un alberg de joventut, no vol una residència
geriàtrica, no vol el trasllat de les vies del tren, no vol donar suport al
comerç local ni al desenvolupament econòmic de Sant Celoni... I acabaré
tal com vaig acabar en l’anterior Ple: considero que aquests pressupostos
són apàtics, poc il·lusionants, de polítiques indefinides i continuïstes, i la
nostra posició no pot ser altra que votar en contra. Malgrat haver fer tots
els esforços per intentar millorar aquests pressupostos, no s’ha fet cap pas
des de l’equip de govern per parlar amb nosaltres ni per buscar cap mena
d’acostament a les posicions que defensem.
Pren la paraula el Sr. alcalde i diu que, més que comentar cada una de les
propostes del grup de CiU, els pressupostos municipals per a 2004 són, en
la seva opinió, uns pressupostos ajustats. Tal com ha comentat el regidor
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d’Hisenda, les al·legacions del grup municipal de CiU s’han presentat fora
de temps. Si volguéssim acceptar alguna d’elles, s’hauria de tornar a
sotmetre el pressupost a una aprovació inicial, amb el corresponent
període d’exposició pública, el que impossibilitaria moltes de les coses que
s’han de començar i molts dels serveis que a nivell d’inversions es volen
fer per part de l’equip de govern. Nosaltres hem intentat aplicar en el
pressupost les recomanacions que es desprenen de l’auditoria del nostre
municipi, que aconsella un ritme molt més curós en les inversions si volem
que l’Ajuntament continuï funcionant a nivell econòmic igual de bé que en
els darrers anys.
L’equip de govern –continua el Sr. alcalde- no caurà en el parany de dir
“no es vol això, no es vol allò”... Nosaltres volem fer coses necessàries per
al poble; el que no volem és fer volar coloms. I hem de ser molt curosos
pel que fa al ritme de les inversions. Hem d’aprofitar els recursos que, via
subvencions, ens puguin venir dels Fons Europeus, de la Generalitat de
Catalunya i de la Diputació de Barcelona. En els propers mesos sabrem les
quantitats que se’ns atorguen a les subvencions que tenim sol·licitades per
als propers quatre anys, que ens han de permetre tirar endavant diverses
actuacions. Els càrrecs electes que tenim responsabilitat de govern hem
d’anar fent les coses a mesura que podem, intentant no carregar els
impostos ni fer volar coloms.
Pel que fa a les propostes presentades pel grup de CiU, he de dir que
coincidim en bastants coses i compartim en bona part la percepció de les
necessitats de la gent de Sant Celoni. I com que creiem que les hem de
compartir més i hem d’afavorir el treball conjunt, nosaltres com equip de
govern els convidem a formar part de les ponències que es van aprovar a
finals del mes de desembre en el marc del nou pla organitzatiu de
l’Ajuntament de Sant Celoni (val a dir, però, que algunes d’aquestes
ponències encara no s’han constituït perquè estem encara en una fase
d’implantació). Per tant, en els propers dies us direm les ponències que
estan constituïdes i convidem al grup municipal de CiU a que ens digui el
nom de les persones del grup que volen formar part d’aquests òrgans de
debat i consulta, per tal de dur a terme un treball conjunt i engrescador
per a tots. Serà novedós que l’oposició formi part d’aquestes ponències de
treball, però creiem que això serà bo per al municipi. El temps de
campanya electoral ja ha passat, i ara la gent el que vol són solucions i
que les coses tirin endavant. Per això, més que entrar a tractar una per
una les vostres al·legacions, us obrim aquesta porta per a que, si voleu,
pugueu formar part de les ponències que hem decidit tirar endavant.
Intervé el Sr. Cuminal per puntualitzar alguna de les qüestions
comentades pel Sr. alcalde. En primer lloc, ha dit que si s’acceptessin les
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al·legacions presentades pel grup de CiU, s’hauria de tornar a fer una
aprovació inicial del pressupost. Dues reflexions: estem a meitat del mes
de maig i si s’hagués de repetir el procediment, no seria una gran
contradicció si tenim en compte que portem ja 5 mesos de l’any sense
tenir els pressupostos aprovats definitivament; i d’altra banda, per a
aprovar aquest tema esteu fet servir un Ple extraordinari, però això ja no
ens ve de nou perquè n’heu fet tants com d’ordinaris.
M’atreveixo també a comentar-vos molt sincerament que hauríeu de
començar a veure el model d’oposició que estem plantejant des de CiU, no
com un problema, sinó com una solució en alguns casos. Des del primer
dia nosaltres venim dient que estem oberts al diàleg, que volem fer una
oposició serena i constructiva, i en cap moment ens heu trobat posant
obstacles a cap procés que considerem que sigui bo per al poble, malgrat
que la nostra manera de veure les coses és diferent de la vostra. El regidor
d’Hisenda ha dit que era un problema tècnic presentar aquestes propostes
quan el pressupost ja està aprovat inicialment; però voldria recordar que el
passat mes de desembre nosaltres vam proposar de fer un Ple
extraordinari per debatre sobre l’estat de Sant Celoni i ens vau dir que es
faria una comissió per parlar-ne. Som ja gairebé a les portes del mes de
juny i el Sr. alcalde ens expressa avui la seva invitació a participar en les
ponències, quan des de l’inici de la legislatura el nostre grup ha vingut
expressant aquesta voluntat. I ho continuarem fent, tant si ens escolteu
com si no, perquè creiem que és necessari i perquè estem convençuts que
som l’única alternativa a un govern d’un to gris; i n’estem més convençuts
encara després de veure el que ha estat capaç de fer el tripartit municipal
en el primer pressupost que ens presenta, un pressupost poc ambiciós,
poc emprenedor i molt poc il·lusionador. Creiem que nosaltres som l’única
alternativa capaç de plantejar un Sant Celoni atrevit i de futur, però al
mateix temps pensem que no s’ha de plantejar com una qüestió de
rivalitat. Estem engrescats a participar amb vosaltres perquè amb la suma
de tots farem que Sant Celoni deixi de perdre anys i, al nostre entendre, el
fet de no arriscar, el fet de conservar, fa que perdem oportunitats i trens
que van passant.
El Sr. alcalde indica que no comparteix la idea d’un Sant Celoni gris. Jo li
recomanaria al Sr. Cuminal –diu- que parlés amb alguns dels tècnics i
antics responsables dels anteriors Departaments de la Generalitat (els
antics, no els nous) per a que li manifestessin l’opinió que tenien de Sant
Celoni i del treball seriós que s’estava fent com a municipi. Segur que es
pot millorar i que les coses es poden fer de maneres diferents, però penso
que és molt atrevit parlar d’un to gris de Sant Celoni. Com ja he dit, des de
l’equip de govern proposem (i encara no se m’ha respost) que els regidors
del grup municipal de CiU formin part de les ponències. Més oberts no ho
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podem ser... M’agradaria que em diguessin algun ajuntament governat per
CiU on l’oposició estigui integrada a les ponències de treball. Han passat 4
ò 5 mesos des de la constitució d’aquestes ponències (algunes encara
s’han de constituir) i jo entenc que és una oportunitat que es dóna
d’allargar la mà, que creiem que pot funcionar, amb lleialtat per les dues
parts.
El Sr. Cuminal diu que potser no s’ha expressat prou bé, però quan ha
parlat d’una tonalitat grisa es referia al projecte que representa l’actual
equip de govern, en el sentit de falta d’il·lusió, d’empenta, de visió de
futur..., però en cap moment parlava del municipi. I abans de donar la
paraula al Sr. Bosch només voldria dir dues coses al Sr. alcalde: en primer
lloc –diu- jo soc bastant jove i el que feia el govern de CiU fa 15 anys crec
que és una cosa que hem de començar a oblidar; d’altra banda, no
m’interessa gens el que facin els governs socialistes ni convergents del
voltant. Aquí estem parlant del nostre municipi i podem fer les referències
que faci falta perquè tots tenim companys de partit que gestionen
l’administració local de molts municipis, alguns que ho fan molt bé i
d’altres que no tant. En tot cas, centrem-nos i no despistem el tema que
ens atenyia.
Intervé el Sr. Bosch per constatar que des de que van prendre possessió
com a regidors d’aquest consistori, aviat farà un any, han ofert la seva
col·laboració a l’equip de govern en tots els sentits. Vostè, Sr. alcalde, ens
convida a formar part de les comissions, i no li hem dit ni que sí ni que no
perquè tampoc se’ns ha exposat concretament quina seria la nostra
participació. M’agradaria puntualitzar que fins ara no hem estat mai
convidats a formar part de les ponències que s’estan constituint, i no
sabem ni com ni qui les forma; per això no és que no diem ni sí ni no, és
que no podem contestar al que no coneixem. Estem esperant que se’ns
digui quines són aquestes comissions, quines són les persones, quina és la
seva actuació, i tenir-ne coneixement. Nosaltres hem presentat fora de
termini unes modificacions al pressupost, però voldria dir que el més
normal hagués estat que l’equip de govern ens donés a conèixer el
pressupost abans de presentar-lo al Ple per a la seva aprovació inicial, i
que se’ns hagués permès de col·laborar. El que hem volgut demostrar, tot
i saber que no s’aprovarien les nostres propostes és que hi ha una altra
manera de veure el poble, que hi ha altres necessitats diferents de les que
l’equip de govern està plantejant. He estudiat els programes electorals dels
tres partits que formen el govern municipal i veig que hi ha un
incompliment flagrant dels seus programes en aquest pressupost. Ja vaig
dir l’altre dia que un pressupost ha de cobrir els serveis bàsics (és
obligatori), els serveis de manteniment i les inversions a través d’un pla
financer a mig i llarg termini. Cap d’aquestes tres condicions que vam dir
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el dia de l’aprovació inicial no se’ns han explicat ni se’ns han donat. Avui,
però, s’ha fet una referència (molt astuta, si se’m permet) al tema del pla
financer. I creiem que s’ha de fer i que el faran (no per gust, sinó per
necessitat) perquè, com vostè ha reconegut, l’auditoria està posant en
evidència que de seguir amb unes inversions mal planificades podem
trobar-nos amb un problema de suspensió tècnica de pagament. Per tant,
diem sí a la nostra col·laboració. Vostè ha dit que s’obren les portes, però
penso que en 14 anys que porta d’alcalde s’han posat massa panys a
aquestes portes i ara costen molt d’obrir. Malgrat tot, desitgem de veritat
veure-les obertes i poder col·laborar. Gràcies.
El Sr. alcalde indica que es passarà al grup de CiU el llistat de les
ponències que s’han constituït fins ara. En el seu dia, quan es va aprovar
el nou organigrama municipal, ja es va comentar quines serien les
ponències que s’anirien constituint. Penso –diu- que la gent de Sant Celoni
és prou intel·ligent com per veure que el municipi no està gris ni adormit,
sinó que s’estan fent coses: en pocs mesos estarà acabada la remodelació
de la plaça de la vila, que millorarà molt el centre comercial del poble;
s’està construint l’Escola d’expressió municipal, amb la seva sala
polivalent, i s’està arranjant l’escenari de l’Ateneu; també estan en marxa
les obres de la piscina coberta municipal; s’estan urbanitzant alguns
carrers (Pitarra, Josep M. de Sagarra); avui aprovarem les contribucions
especials per a la urbanització del carrer Fogars; s’ha redactat el projecte
per a la construcció de l’escola mancomunada La Tordera (ara la
Generalitat ha iniciat la licitació per a l’adjudicació de les obres); en el
pressupost es contempla també la primera escola bressol municipal...
Considero que el poble està caminant i així la gent ho reconeix.
El Sr. Mas –continua dient el Sr. alcalde- ha parlat de donar suport al
comerç local. Nosaltres ho tenim molt clar això i per aquesta raó
l’Ajuntament va impulsar conjuntament amb els comerciants un Pla de
dinamització del comerç local. Recordem també que en el darrer Ple s’ha
aprovat inicialment el POEC (Programa d’orientació per als equipaments
comercials de Sant Celoni), estudi que va ser encarregat per l’Ajuntament
l’any 2002 i que ens ajudarà a visualitzar les necessitats comercials del
nostre municipi d’una manera seriosa. Aquest programa permetrà tirar
endavant noves zones de serveis comercials que donaran ocupació i
evitaran les fugues de gent que es produeixen a Sant Celoni a nivell lúdic i
comercial (es tracta d’aconseguir que la gent es quedi al municipi i oferir
aquests serveis també als municipis del voltant). D’altra banda, el
pressupost per al 2004 presenta algunes incògnites o interrogants
motivats per les subvencions que han d’arribar dels Fons Europeus, de la
Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona. Quan sapiguem
els imports i els conceptes d’aquestes aportacions podrem donar un tomb
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cap a un costat o un altre, i acabar algun dels equipaments que estan en
marxa o començar-ne de nous que requereixen d’una inversió important.
Intervé el Sr. Arenas per referir-se concretament a l’al·legació del grup
municipal de CiU sobre la construcció d’una residència geriàtrica. En primer
lloc –diu- voldria dir-li al Sr. Mas que el fet de no acceptar les seves
esmenes no vol dir que no es vulgui fer allò que diuen. El que es tracta és
de no acceptar la forma demagògica de demanar-ho. Aquesta esmena es
descriu com “preparació de les bases del concurs – concessió per a la
construcció d’una residència geriàtrica, i una partida extra per a consultes
legals en la confecció de les bases de 1.500 €”. Abans de tot, s’ha de dir
que a Catalunya manquen 80.000 places de residència geriàtrica. Nosaltres
creiem que no hem de separar les necessitats de residència geriàtrica del
tema global de l’atenció a la dependència. Hem de trobar fórmules de
finançament comptant amb la Diputació i la Generalitat. Cal dir que el
proper dia 17 de juny ens visita la Consellera de Benestar i Família, Sra.
Anna Simó, i ja li hem fet arribar diversa documentació referent a temes
de serveis socials i atenció a la dependència, en la qual es parla de places
de residència geriàtrica. Així mateix, s’ha encarregat a través de la
Fundació Hospital de Sant Celoni un estudi sobre aquesta temàtica. En
aquest àmbit d’actuació no podem anar per lliure; si hi ha iniciatives
privades les considerarem i facilitarem la seva implantació, però abans que
això nosaltres apostem per les places públiques per donar possibilitat a
tota la població. Quan es parla de “preparació de les bases de concurs –
concessió”, sembla que vagi dirigit de cara a una residència geriàtrica
privada. En parlarem, si cal. Hem de pensar, però, que els objectius
generals de l’actual govern de la Generalitat de Catalunya en matèria de
serveis socials són: consorciar els equipaments especialitzats (gent gran,
discapacitats, etc.) generant millors posicions estratègiques per al
desenvolupament de l’atenció social primària (aquesta línia és coherent
amb una visió integral d’un sistema global de salut); ampliar els serveis
socials d’atenció domiciliària i preveure programes integrals de
multiserveis alternatius a l’internament, tal com ha estat el principal repte
dels serveis socials a Europa; i donar un alt nivell de suport als familiars
cuidadors i altres cuidadors informals com són associacions, voluntariat i
auto-ajuda. Amb això volem dir que, de cap de les maneres, no estem en
contra d’una residència geriàtrica, però sí que evidentment sempre
apostarem primer per una residència amb places geriàtriques de titularitat
pública. Si ens ve alguna empresa privada que volgués implantar una
residència geriàtrica a Sant Celoni, i una part de les places poguessin ser
públiques, ja en parlaríem. Però pensem que s’ha d’englobar tot en el marc
general d’atenció a la dependència.
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El Sr. Pasqual diu que s’està contestant a alguna de les al·legacions
presentades per CiU, però la intenció d’avui no és fer un debat sinó
convidar als regidors de l’oposició a participar en les ponències tècniques
que és on s’ha de decidir el futur de Sant Celoni. Jo volia comentar només
–diu- la qüestió dels indicadors. Evidentment tots compartim l’opinió que hi
ha d’haver indicadors de gestió per a millorar el funcionament de Sant
Celoni. Només volia recordar que en el 3r Congrés de Ciutats Europees cap
a la Sostenibilitat es va aprovar la Declaració d’Hamburg, on es diu que els
indicadors de sostenibilitat són imprescindibles i que tots els pobles hem
de garantir-los si volem aconseguir un desenvolupament sostenible. Com
ja sabeu, el nostre pacte de govern municipal per a aquests 4 anys de
mandat està fonamentat en l’aplicació de l’Agenda 21. Recentment, el
passat 30 de març, es va celebrar l’Assemblea de la Xarxa de Pobles cap a
la Sostenibilitat, que va aprovar l’adhesió del nostre municipi. A partir
d’aquí hem començat a treballar amb la Xarxa per a aconseguir tant
formació com recursos per a aplicar el sistema d’indicadors que
conformaran l’Agenda 21. En concret, per exemple, hem sol·licitat una
Oficina 21 que coordinarà tot aquest procés. Vull dir amb tot això que sí
que creiem en aquests indicadors i que no tingueu cap dubte que anem
per aquest camí.
El Sr. Mas diu que voldria que quedés constància en l’acta de la sessió que
a dia d’avui encara no coneixem l’import de les subvencions que atorgarà
la Generalitat de Catalunya als projectes de Sant Celoni en el marc del Pla
únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC). El Sr. alcalde ha dit que el
pressupost de 2004 encara té alguns elements d’incertesa com són les
assignacions econòmiques que ens arribaran des del PUOSC. Voldria que
constessin en acta aquestes paraules. Per què dic això? Perquè les actes
són documents públics (que jo recomano que es llegeixin) i en les dels
quatre últims Plens es pot comprovar que des de l’aprovació del nou
organigrama el grup municipal de CiU ha preguntat repetidament si l’equip
de govern inclouria el nostre grup a les ponències, no obtenint cap tipus de
resposta fins al dia d’avui. D’altra banda, respecte de la intervenció del Sr.
Arenas, si l’equip de govern no coneix la nova Llei de concessions de les
administracions públiques, no és el nostre problema. La proposta del
nostre grup d’una nova residència geriàtrica per a Sant Celoni s’emmarca
dins els serveis públics que pot regular aquesta llei. I voldria acabar la
meva exposició dient que el Sr. alcalde i l’equip de govern encapçalen el
rànquing de minuts a cada Ple per a explicar el que en aquest moment no
té massa explicació: per què no s’accepten aquestes al·legacions. Però
malgrat voler justificar una cosa que es podia haver parlat tranquil·lament
durant els trenta dies d’exposició pública, el pressupost municipal tirarà
endavant sense incloure cap de les millores que proposàvem.
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El Sr. alcalde respon que el rànquing de minuts d’intervenció el porta de
sobres el Sr. Mas. El ROM (Reglament orgànic municipal) estableix que es
donarà un segon torn de paraules als portaveus dels grups, i fins i tot un
tercer torn, però acotant els temps d’intervenció. A la pràctica, mai no hem
acotat el temps a ningú; nosaltres escoltem i ens agrada escoltar els
raonaments, independentment de si els compartim o no. Només li voldria
dir un parell o tres de coses. En primer lloc, vostè té la facilitat de
transformar una cosa positiva (el fet que els brindem l’oportunitat de
formar part de les ponències) en una cosa negativa. Diu que ho van
demanar tres vegades. Escolti: l’equip de govern ho discuteix i ho decideix
en el seu moment, i nosaltres avui els hi oferim de formar part de les
ponències tècniques. En segon lloc, a dia d’avui ni nosaltres ni cap altre
municipi de Catalunya coneix encara les subvencions que es rebran del
PUOSC, dels Fons Europeus ni de la Diputació de Barcelona. Això és el que
he dit abans i no sé si m’ha entès. I quan aquestes assignacions (que
tenen caràcter quadriennal) es coneguin, podrem tirar endavant algunes
inversions que sense aquests ajuts no serien possibles. I finalment dir que
la meva voluntat, mentre sigui alcalde de Sant Celoni, és que l’ajuntament
no es trobi mai en situació de suspensió tècnica. Hi ha casos d’ajuntaments
que han tancat els pressupostos amb dèficit i que estan fent plans de
sanejament (normalment no són governs de color socialista), però aquest
no és el cas de Sant Celoni. Nosaltres intentarem donar els millors serveis i
equipaments, discutir-ho a les ponències, decidir què es vol fer i fer-ho
d’una manera que financerament es pugui aguantar.
Intervé finalment el Sr. Segarra per fer una aclariment a totes les persones
que ens puguin estar escoltant. El Sr. Bosch –diu- ha fet referència en la
seva intervenció als programes electorals dels partits que formen l’equip
de govern, i jo només voldria recordar a tots els oients que els programes
electorals són per a un període de mandat de quatre anys, i no pas per a
un any. Ho dic per a que tothom ho tingui clar.
Després d’aquestes intervencions i,
Vist de nou l'expedient instruït per a l'aprovació del pressupost de la
corporació per a l’any 2004 i les seves bases d'execució.
Atès que el pressupost es va aprovar inicialment pel Ple de l’Ajuntament en
data 24 de març de 2004, havent-se exposat al públic durant el termini de
quinze dies, a efectes de presentació de reclamacions, i en el referit
període el grup municipal de Convergència i Unió, en data 15 d’abril, va
presentar unes al·legacions en el següent sentit:
-

Modificació de partides del pressupost, introduint noves partides
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d’inversions (projecte alberg de joventut, estudi trasllat de les vies del
tren, construcció residència, desenvolupament del POEC, urbanisme
comercial, modificació de la C-35, manteniment de la via pública), les
quals es financen amb baixes de partides que figuren en el pressupost
inicialment aprovat.
-

Modificació de les bases d’execució del pressupost, en el sentit de
modificar el capítol V (organització, control i fiscalització) per a
introduir un informe pressupostari i indicadors de gestió municipals.

Atès que cap de les al·legacions presentades es troba compresa dins les
determinacions de l’article 170.2 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, i que són:

a) Per no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits
establerts al text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
b) Per ometre el crèdit necessari per el compliment d’obligacions exigibles
a la entitat local en virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol
legítim.
c) Per ser de manifesta insuficiència els ingressos amb relació a les
despeses pressupostades o bé d’aquests respecte a les necessitats per a
les que estigui previst.
Vist l’informe a l’efecte emès per 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 vots en
contra de la senyora Lechuga i dels senyors Bosch, Deulofeu, Mas,
Cuminal, i Negre, el Ple municipal ACORDA:
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades pel grup municipal de
Convergència i Unió, mitjançant escrit de data 15 d’abril de 2004, per no
trobar-se compreses en cap dels supòsits establerts a l’article 170.2 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.
Segon.- Aprovar definitivament el projecte del pressupost general per a
l'exercici de 2004, les seves bases d'execució i la plantilla orgànica i quadre
de llocs de treball d'aquesta corporació, que amb la seva aprovació resten
elevats a pressupost, conforme han estat redactats i que resumits donen el
següent resultat:
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ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST
(ART. 147, 1, C) LLEI 39/88)
AJUNTAMENT DE SANT CELONI

PRESSUPOST ECONÒMIC DE DESPESES
RESUM PER CAPITOLS
I
II
III
IV
VI
VII
IX

Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital
Passius financers

4.709.851,29
4.429.185,32
375.918,60
468.170,73
3.598.682,01
3.320,00
769.788,34
------------------TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU
14.354.916,29 €
===========================================
PRESSUPOST ECONÒMIC D'INGRESSOS
RESUM PER CAPITOLS
I
II
III
IV
V
VI
VII
IX

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d’inversions reals
Transferències de capital
Passius financers

5.276.794,78
825.000,00
3.372.189,00
2.111.507,00
180.600,00
1.182.032,62
644.680,00
762.112,89
---------------TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU
14.354.916,29 €
=======================================

PLANTILLA ORGÀNICA I QUADRE DE LLOCS DE TREBALL
DE L'AJUNTAMENT ANY 2004
PLACES OCUPADES PER FUNCIONARIS DE CARRERA
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a) FUNCIONARIS DE CARRERA AMB HABILITACIÓ NACIONAL
Cos nacional
1. Secretari
2. Interventor

A 28 José Luis González Leal
A 28 vacant

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

C
C
C
C
C
C
C
C

16
16
16
16
16
16
16
16

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

D
D
D
D
D
D
D
D

12
12
12
12
12
12
12
12

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

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

Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar

adm.
adm.
adm.
adm.
adm.
adm.
adm.
adm.

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

Advocat S. Tècnics
Economista
Tècnic RRHH
Arquitecte

A
A
A
A

26
26
26
26

Pilar Puig
Joan Muntal
Isaac Morist
Fernando Aizpun
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b) Tècnics mitjans
23.
24.
25.
26.

Tècnic grau mitjà
Tècnic grau mitjà
Assistenta social
Assistenta social

B
B
B
B

20
20
20
20

Carme Puchol
Roser Puig
Dolors Horta
Eva Ribot

Sub-escala B) Serveis especials
Classe a) Policia local
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Sots Inspector
Sergent
Sergent
Caporal
Caporal
Caporal
Caporal
Caporal
Caporal
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia

C 20 Francesc Xavier Fernández
C 18 Manuel Morales
C 18 Sergi Boronat
D 16 Primitivo Giménez
D 16 Santiago Fradera
D 16 Josep Francesc Guasch
D 16 Jordi Capote
D 16 José Luis Roca
D 16 Vacant
D 12 Cristóbal Fernández
D 12 Sebastià Marmolejo
D 12 José Cárdenas
D 12 Antonio Forés
D 12 Narcís Acedo
D 12 Jordi López
D 12 Francisco Pérez
D 12 Marcel Fradera
D 12 Leticia Hernández
D 12 Ricardo Castro
D 12 Cristóbal Navarro
D 12 Rafael Coto
D 12 Xavier Bornes
D 12 Angel Garcia
D 12 José M. Grimas
D 12 Pablo Mañas
D 12 Abel Morón

Classe b) Personal d’oficis
53. Paleta

D 12 Francisco Ramírez

TOTAL: 53 llocs de treball reservats a funcionaris de carrera
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PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIX
1. Joan Pujals
2. Joan Urrútia
3. Andreu Gómez
4. Alejandro Delgado
5. Sandra March
6. Albert Ardèvol
7. Vicenç Argemí
8. Joan Homs
9. Joan Muntaner
10. Antoni Tortosa
11. Argimiro Ferrero
12. Fulgencio Peña
13. José Luis Parada
14. José Luis García
15. Rafael Coto
16. Esther Vives
17. Rosa Martínez
18. Conxita Molist
19. Carmen Perea
20. M. A. Vilarrodona
21. Francisca Garcia
22. Ana Maria Navarrete
23. Pablo Jiménez
24. Vacant
25. Quim Colominas
26. Esther Prat
27. Josep M. Abril
28. Marta Miralles
29. Lluís Garcia
30. Vacant
31. Vacant
32. Vacant
33. Vacant
34 .Manuel Prado
35. Antònia Montal
36. Josep M. Oliveras
37. Antonio Márquez
38. Vacant
39. Vacant
40. Vacant

B 20 Tècnic grau mitjà
D 12 Oficial 1ª electricista
D 12 Auxiliar administratiu
E 10 Vigilant zona blava
D 12 Auxiliar administratiu
E 10 Agutzil
E 10 Peó jardiner
E 10 Peó obres
E 10 Peó ajudant lampista
E 10 Peó esports
E 10 Peó esports
E 10 Peó esports
E 10 Peó esports
E 10 Peó esports
D 12 Oficial 1ª paleta
C 16 Responsable Punt informació
E 12 Treballadora familiar
E 12 Treballadora familiar
E 12 Treballadora familiar
B 20 Mestre Escola d’adults
B 20 Mestre Escola d’adults
B 20 Mestre Escola d’adults
D 12 Oficial 2ª escoles
B 20 Educador social
A 26 Tècnic superior
B 20 Tècnic mig
B 20 Tècnic mig
B 20 Tècnic mig
B 20 Tècnic mig
C 16 Auxiliar biblioteca
C 16 Auxiliar biblioteca
C 16 Auxiliar biblioteca
C 16 Tècnic auxiliar informàtica
E 10 Peó cultura
D 12 Auxiliar administratiu
D 12 Oficial jardiner
E 10 Peó medi ambient
B 20 Tècnic mig
D 12 Oficial paleta
E 10 Peó
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TOTAL: 40 llocs de treball reservats a personal laboral
Tercer.- Insertar el pressupost definitivament aprovat, resumit per
capítols, i la plantilla orgànica i quadre de llocs de treball en el Butlletí
Oficial de la Província, així com trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat
i de la Comunitat Autònoma, tal com estableix l’article 169, apartats 3, i 4,
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.
7.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL REGLAMENT ORGÀNIC DEL
CONSELL DE POBLE DE LA BATLLÒRIA
Intervé el Sr. Pasqual i explica que, fruit del compromís adoptat en
l’anterior legislatura per tots els grups municipals d’encaminar La Batllòria
cap a una Entitat Municipal Descentralitzada (EMD), el setembre de l’any
passat vam engegar un procés participatiu a La Batllòria amb la intenció de
crear un Consell de Poble. Cal dir que estem molt satisfets d’aquest procés,
entre altres coses perquè la gent de La Batllòria s’hi ha implicat molt i la
proposta inicial s’ha capgirat de dalt a baix. S’ha fet un Reglament, entenc
jo, totalment participatiu, ajustat a les necessitats de La Batllòria i on s’ha
aconseguit un consens molt clar entre tots els participants. Avui es tracta
d’aprovar inicialment el Reglament que ha de regular el Consell de poble i
la nostra intenció és fer-ho a mans de la gent de La Batllòria per a que se’l
puguin mirar detalladament; també el penjarem a la pàgina web de
l’Ajuntament per a que la gent de Sant Celoni hi pugui dir la seva i se’l
sentin seu. Posteriorment iniciarem un procés per veure com es gestarà la
comunicació Ajuntament – Consell de Poble i, si tot va bé, d’aquí a un mes
es podran nomenar les persones que en formaran part i només faltarà que
la futura presidenta convoqui la primera sessió constitutiva del Consell. En
definitiva, considero que es tracta d’una lliçó de democràcia participativa
que, de fet, era un dels reptes d’aquest govern. I d’altra banda, també ens
comprometem a engegar un procés similar a Sant Celoni, que sigui
participatiu i on totes les entitats i la ciutadania tinguin pes en el
funcionament de l’Ajuntament i en la política que tirem endavant.
Pren la paraula la Sra. Lechuga. El grup de CiU i especialment jo –diuestem molt il·lusionats en aquest projecte, primer perquè entenem que
serà una bona manera de connexió amb el poble de La Batllòria, i segon
perquè la llista més votada a les darreres eleccions municipals a La
Batllòria va ser la de CiU, per la qual cosa jo seré la futura presidenta del
Consell de Poble. Els batlloriencs, és cert, ens considerem batlloriencs i ens
sentim diferenciats, i per això estem tots molt il·lusionats en aquest
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Consell, que esperem que sigui un primer pas cap a l’Entitat Municipal
Descentralitzada. El Consell de Poble ens servirà d’entrenament, per dir-ho
d’alguna manera cap a aquest objectiu. També desitgem molt fermament
que tot plegat no es quedi en un grapat de bones intencions, sinó que el
Consell de Poble sigui una realitat i que pugui disposar d’un pressupost
com cal, perquè La Batllòria encara està mancada de moltes coses. Volem
que les decisions consensuades pel Consell de Poble siguin realment
acceptades per l’Ajuntament de Sant Celoni. Si és així, amb el temps
estarem tots més contents i més il·lusionats i aconseguirem que
desapareguin les discrepàncies entre els dos pobles. Sembla ser que el
proper dia 19 vindreu a La Batllòria l’alcalde, els regidors i diversos tècnics,
i suposo que convidareu als regidors del grup municipal de CiU, ja que
també formen part de l’Ajuntament i com a companys meus m’agradaria
que hi fossin presents. Repeteixo que estem tots molt il·lusionats i, com he
dit abans, que serveixi per a establir una bona connexió amb el poble de
La Batllòria i que no sigui només un plec de bones intencions, sinó de fets
reals. Gràcies.
El Sr. alcalde diu que comparteix les paraules de la Sra. Lechuga.
El Sr. Alsina explica que en la passada legislatura el grup municipal d’ERC
va presentar una moció, que es va consensuar entre tots els grups
municipals i que va ser aprovada per unanimitat, per fer de La Batllòria
una Entitat Municipal Descentralitzada. Com bé han dit el Sr. Pasqual i la
Sra. Lechuga, la creació del Consell de Poble és un primer pas cap a
aquesta EMD, i representa que els veïns de La Batllòria podran treballar
conjuntament i de manera responsable amb l’Ajuntament de Sant Celoni
per decidir quin és el seu futur i cap on volen anar. El Consell de Poble ens
ha de servir per a que tothom conegui què passa a Sant Celoni i a La
Batllòria, com funciona l’Ajuntament i quines són les seves eines, perquè a
vegades aquestes coses no s’arriben a entendre i es trasgiversa la
informació. El Consell de Poble de La Batllòria ha de ser participat per
tothom i des de tots els vessants, tant socials com escolars, així com per
totes les entitats, tant culturals com esportives, sense discriminar ningú. A
partir d’aquí, els veïns de La Batllòria han de ser sobirans per decidir cap a
on volen anar, i si el sentiment de pertinença a La Batllòria significa només
estar en contra de tot el que faci Sant Celoni, o si volen ser una vila amb
els serveis que pot tenir qualsevol poble. Els veïns de La Batllòria, de
manera conjunta, hauran de decidir ells mateixos cap on volen anar i
treballar responsablement per a aconseguir-ho.
El Sr. Cuminal diu que s’ha de reconèixer la feina feta per tothom, però,
com a portaveu de CiU a Sant Celoni, voldria felicitar –diu- a la nostra
companya Dolors Lechuga que, si tot va bé, serà la futura presidenta del
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Consell de Poble de La Batllòria perquè, com deia el regidor Sr. Alsina,
amb aquest sentiment de poble i aquesta voluntat de tirar endavant, va
resultar escollida com la regidora més votada a La Batllòria. Per part de
CiU només desitjar que això sigui realment el primer pas del camí cap a
l’Entitat Municipal Descentralitzada. Estem segurs que la Sra. Lechuga
donarà al Consell de Poble l’empenta necessària per a assolir aquest
objectiu, i la felicitem per la bona feina que estem convençuts que farà.
Després d’aquestes intervencions i,
Atès que la Constitució espanyola de 1978 ha consagrat definitivament els
principis fonamentals que han d’inspirar l’actuació dels tots els poders
públics, en particular pel que fa al dret de tots els ciutadans de participar
en els assumptes públics reconegut en el seu article 23 i a les obligacions
dels poders públics de promoure les condicions per a que la llibertat i
igualtat dels individus i grups en que s’integrin, siguin reals i efectius,
removent per això tots els obstacles que dificultin o impedeixin la seva
plenitud i facilitant la participació de tots els ciutadans en la vida política,
econòmica, cultural i social.
Atès que aquests principis consagrats constitucionalment han estat
reconeguts posteriorment per la legislació reguladora del règim local, per
una banda en els articles 24 i 69 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases del règim local, en relació amb l’àmbit estatal, i per altra en
els articles 61 a 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, en
relació amb l’àmbit autonòmic, que, per a facilitar aquesta participació
ciutadana en la gestió dels assumptes municipals, instrumenten dos
mecanismes fonamentals, bé la creació d’òrgans de participació ciutadana
en tots els temes d’actuació municipal, bé la creació d’òrgans de
participació sectorial per a facilitar la participació en un àmbit concret
d’aquesta.
Atès que l’Ajuntament de Sant Celoni vol fomentar la democràcia
participativa, per a la qual cosa considera necessari articular els canals o
òrgans que facilitin aquesta participació dels ciutadans dins l’ens municipal
de tal manera que l’actuació del municipi respongui a la satisfacció de les
necessitats i les aspiracions dels seus ciutadans mitjançant el diàleg dels
seus representants elegits democràticament i els veïns dins d’uns àmbits
representatiu i permanent amb una composició que reflecteixi la
complexitat de la nostra societat.
Atès que La Batllòria encarna les trets diferencials, des del punt de vista
territorial i social, més marcats dins la nostra societat, cosa que fa
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necessari articular el primer àmbit de participació ciutadana dins el terme
municipal de Sant Celoni: “El Consell Territorial de Poble de La Batllòria”.
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, als seus articles 61
a 65 regula els òrgans de participació sectorial, regulació que es completa
pels articles 130 i 235 del Reial decret 2568/86 de 28 de novembre, pel
que s’aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels
ens locals i, amb caràcter supletori pels articles 22 i següents de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Per això aquest Ajuntament, 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
l’Ajuntament de Sant Celoni accedirà a una via de diàleg permanent amb
els sectors implicats.
Vistos els informes de la Secretaria i de la Intervenció municipals i a la
vista de l’expedient instruït a l’efecte, a proposta de la Comissió
informativa de Serveis Personals, per unanimitat, el Ple municipal
ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament orgànic del Consell de Poble de
La Batllòria que regularà el funcionament d’aquest, el projecte del qual
obra a l’expedient i és part d’aquest acord a tots els efectes.
Segon.- Exposar al públic durant el termini de 30 dies hàbils el projecte de
Reglament orgànic, així com la resta de l’expedient del que porta causa,
mitjançant la inserció dels corresponents edictes al Butlletí Oficial de la
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el tauler d'edictes
de la corporació, als efectes de què qualsevol interessat pugui presentar
les al·legacions i suggeriments que consideri escaients.
Tercer.- Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui als efectes de què
pugui signar quanta documentació sigui procedent per a l’efectivitat dels
acords presos.

~~~~~~~~~~
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En aquest moment el regidor Sr. Arenas abandona temporalment la sessió
del Ple que es celebra, per ser part interessada en el següent punt de
l’ordre del dia que a continuació es tractarà.
~~~~~~~~~~
8.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DELS ACORDS
D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE L’ÀMBIT DEL
CARRER FOGARS.
El Sr. alcalde explica que s’han fet reunions amb els veïns de la zona per
parlar i consensuar el projecte tècnic d’obres d’urbanització d’aquest
àmbit. L’execució d’aquestes obres convertirà en edificables una sèrie de
parcel·les que fins ara no tenien sortida a cap carrer.
Després d’aquesta intervenció i,
Vist l’expedient instruït per a la imposició i ordenació de contribucions
especials amb motiu de les obres d’urbanització de l’àmbit del carrer
Fogars d’aquesta vila.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 29 de març de 2004
va aprovar inicialment el projecte tècnic d’obres d’urbanització de l’àmbit
del carrer Fogars, redactat per l’Àrea municipal d’Entorn, el pressupost del
qual ascendeix a la quantitat de 365.552,40 €.
Atès que l’objecte d’aquest projecte és el de definir les obres ordinàries
d’urbanització del sector del nucli urbà delimitat pel carrer Campins, el
carrer Diputació i el passatge Sant Guillem, i que afecta el carrer Fogars,
un tram del passatge Sant Guillem i un nou passatge entre aquest últim i
el carrer Diputació.
Atès que les obres contemplades al projecte consisteixen en la formació de
voreres, pavimentació asfàltica de la calçada, adequació de la xarxa actual
de clavegueram a les noves necessitats i el seu desdoblament en xarxa de
recollida d’aigües fecals i aigües pluvials, així com la dotació de noves
xarxes de subministrament de serveis i la millora i adaptació de les ja
existents.
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
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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:
Primer.- Imposar contribucions especials als propietaris beneficiats per
l'execució del projecte tècnic d’obres d’urbanització de l’àmbit del carrer
Fogars d’aquesta vila.
Segon.- Ordenar l'aplicació de contribucions especials als propietaris
beneficiats per l'execució de les obres ordinàries d’urbanització referides,
d'acord amb els següents paràmetres d'aplicació:
a) Cost previst de les obres:
Urbanització tram 1 carrer Fogars
Pressupost
.................................... 83.153,92
Honoraris de projecte
...................................... 2.328,31
Honoraris direcció d’obra ...................................... 2.328,31
SUMA
.................................... 87.810,53

€
€
€
€

Urbanització tram 2 carrer Fogars
Pressupost
.................................... 55.879,21
Honoraris de projecte
...................................... 1.564,62
Honoraris direcció d’obra ...................................... 1.564,62
SUMA
.................................... 59.008,45

€
€
€
€

Urbanització tram Passatge Sant Guillem
Pressupost
.................................... 44.003,81
Honoraris de projecte
...................................... 1.232,11
Honoraris direcció d’obra ...................................... 1.232,11
SUMA
.................................... 46.468,13

€
€
€
€

Urbanització sector
Pressupost
Honoraris de projecte

.................................. 182.515,36 €
...................................... 5.110,43 €
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Honoraris direcció d’obra ...................................... 5.110,43 €
SUMA
.................................. 192.736,22 €
TOTAL COST

386.023,33 €

b)

El cost suportat per l'administració serà de 386.023,33 €.

c)

La quantitat a repartir entre els beneficiaris serà d'un 90% del cost
suportat per l'administració, és a dir, 347.420,99 €, que constituirà
la base imposable del tribut.

d)

Els criteris de repartiment que seran aplicats sobre la quantitat
esmentada són:

Per als trams 1 i 2 del carrer Fogars i el tram del Passatge Sant Guillem:
50% façana dels immobles
50% volum edificable
Per a la urbanització del sector:
100% 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 Junta de Govern Local 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.
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.
35

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.
~~~~~~~~~~
En finalitzar aquest punt de l’ordre de dia, el regidor Sr. Arenas s’incorpora
de nou a la sessió del Ple que es celebra.
~~~~~~~~~~
9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADHESIÓ A L’AGRUPACIÓ DE
MUNICIPIS TITULARS DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE LA
REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA.
El Sr. alcalde explica que es proposa l’adhesió a aquesta associació
formada per diferents municipis de l’àrea metropolitana que disposen del
servei de transport urbà. El fet d’estar associats ens ha de permetre
traslladar millor els problemes comuns a les administracions autonòmica i
estatal, i obtenir més subvencions per a millorar el servei.
Després d’aquesta intervenció i,
Atesa la constitució de l’Agrupació de Municipis Titulars del Servei de
Transport Urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona (AMTU), propiciada
en primera instància pels Ajuntaments de Granollers, Mataró, Rubí,
Sabadell, Terrassa i Vilanova i la Geltrú (situats en la segona corona
metropolitana).
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Atès que l’associació està constituïda sense afany de lucre i amb
personalitat jurídica pròpia i que es regirà pels Estatuts aprovats per les
entitats constitutives.
Atès que per tal de formar part d’aquesta associació, els municipis han de
ser titulars de serveis públics de transport col·lectiu i que pertanyin a
comarques de la Regió Metropolitana o del Sistema d’Integració Tarifària
de l’ATM.
Atès que l’AMTU té com a finalitat contribuir a la millora constant dels
serveis públics de transport col·lectiu que són titularitat dels ens associats,
per la qual cosa articularà les eines de cooperació i col·laboració entre les
administracions que formen part, i amb altres institucions i organismes que
també intervinguin en el transport públic.
Atès que l’Associació s’estructura en els següents òrgans: assemblea
general, presidència, vice-presidència i comitè executiu, sent el primer
l’òrgan suprem de l’associació en el qual cada membre hi podrà tenir fins a
dos representants però amb només un vot.
Atès que Sant Celoni és un municipi englobat dins de la tercera corona
metropolitana, que pertany a l’Entitat Metropolitana del Transport.
Per tot l’exposat, a proposta de la Comissió informativa de Serveis
Comunitaris, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni a l’Associació
de municipis titulars del servei de transport urbà de la regió metropolitana
de Barcelona (AMTU).
Segon.- Acceptar com a norma rectora de l’entitat els seus estatuts
aprovats pels membres fundadors de l’associació.
Tercer.- Nomenar com a membres de l’assemblea general de l’esmentada
associació a l’alcalde Sr. Joan Castaño Augé i al regidor de l’Àrea d’Espai
Públic Sr. Miquel Vega Vega.
10.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DE NOU PARCEL·LES
SITUADES
AL
SECTOR
PERTEGÀS,
SUBHASTADES
PER
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI.
El Sr. alcalde explica que es tracta d’adjudicar 9 parcel·les de propietat
municipal situades al sector Pertegàs, destinades a la construcció
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d’habitatges unifamiliars adossats, que en el seu dia l’Ajuntament va
decidir subhastar per a dedicar els diners obtinguts a diverses inversions
municipals.
Intervé el Sr. Bosch i diu que la manera de veure les coses del grup
municipal de CiU no és subhastar o vendre’s patrimoni municipal.
Entenem, però, que això sigui necessari a la vista del pressupost i de les
inversions que s’han dut a terme en el municipi. Però seria bo que l’equip
de govern, abans de procedir a una subhasta o venda de patrimoni,
justifiqués en què pensa invertir els diners obtinguts. Segurament si ens
desfem d’un patrimoni és per a obtenir-ne un altre (no estem dient pas el
contrari). El que passa és que el nostre grup desconeix a què es destina el
producte de les subhastes de terrenys municipals (perquè aquesta no és
l’única, n’hi ha d’altres en marxa). Fa un moment s’ha parlat d’obrir una
porta, però pel que fa a la transparència, en totes les altres portes encara
hi ha panys. Pensem que seria bo que quan es fa una venda de patrimoni
(que no és nostre, que és del poble), també el poble i en aquest cas el
30% i escaig que representa CiU en aquest consistori sabés en què es
pensen invertir els diners obtinguts. No dubtem que la seva inversió sigui
la correcta, però si es disposa de la informació es pot entendre millor
perquè es fan les coses.
El Sr. alcalde diu que recentment s’ha engegat la ponència tècnica
d’habitatge (de la que el grup de CiU en formarà part), en el marc de la
qual es decidiran les actuacions que l’Ajuntament està disposat a fer en els
propers 4 ò 8 anys en matèria d’habitatge social, en els seus diferents
àmbits. Però, com tots sabem, difícilment es poden dedicar a habitatge
social uns terrenys destinats a la construcció d’habitatges unifamiliars.
També cal dir que quan s’inicia una subhasta de parcel·les mai tenim la
certesa de que s’adjudiquin totes (potser queden desertes) i, d’altra banda,
coneixem els preus de sortida, però no sabem els preus d’adjudicació. Per
això es fa difícil preveure “a priori" quines inversions es poden fer amb el
producte d’una subhasta. En aquest cas, la subhasta de 9 parcel·les del
sector Pertegàs ha anat prou bé perquè hi ha hagut concurrència (s’han
presentat un mínim de 3 postors per parcel·la) i s’ha fet de tal manera que
s’hi han pogut presentar persones a nivell particular (no només empreses
promotores). També cal dir que s’ha obtingut aproximadament un 30%
més de les previsions econòmiques inicials. A títol indicatiu, els diners
obtinguts en la subhasta podran ser utilitzats per disminuir alguns dels
préstecs que tenim concertats, o podran contribuir a tirar endavant
determinades inversions (l’escola bressol, la urbanització del carrer Fogars,
de la Carretera de Gualba i del carrer Breda de La Batllòria, el projecte per
a la rehabilitació de Can Ramis, la implantació d’energia fotovoltàica a la
piscina coberta...) En el pressupost estan detallades totes aquelles
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inversions que, ni que sigui parcialment, està previst finançar amb el
resultat de la venda de parcel·les. Els diners obtinguts en aquesta
subhasta faran possible alguna d’aquestes inversions.
Després d’aquestes intervencions i,
Vist l’expedient instruït per a l’alienació mitjançant subhasta pública de nou
parcel·les de propietat municipal, situades al sector Pertegàs d’aquesta
vila.
Atès que les referides parcel·les es troben qualificades com a béns
patrimonials en l’Inventari municipal de béns, per la qual cosa poden ser
alienades.
Atès que, prèvia valoració econòmica de l’aparellador municipal, el Ple de
l’Ajuntament de Sant Celoni en sessió del dia 27 de març de 2003 va
aprovar la convocatòria d’una subhasta pública per a la venda d’aquestes
parcel·les, així com el plec de clàusules econòmico-administratives
particulars regulador de la subhasta.
Atès que, en compliment de l’article 40 del Reglament de patrimoni dels
ens locals, es va donar compte de la tramitació de l’expedient d’alienació a
la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.
Atès que en data 5 de febrer de 2004 s’ha rebut un escrit de la Direcció
General d’Administració Local posant de manifest que, a la vista dels
documents aportats per l’Ajuntament, no hi ha cap inconvenient per a que
es dugui a terme l’alienació, mitjançant subhasta pública, de nou parcel·les
de propietat municipal situades al sector Pertegàs de Sant Celoni.
Atès que, publicat el corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província
número 85 del dia 8 d’abril de 2004 i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya número 4109 del mateix dia, no s’ha presentat cap al·legació
contra el plec de clàusules econòmico-administratives particulars regulador
de la subhasta.
Atès que en data 5 de maig de 2004 s’ha procedit a l’obertura de les
pliques presentades a la subhasta, essent adjudicades amb caràcter
provisional les parcel·les següents a les proposicions més avantatjoses
econòmicament:
•

Parcel·la 7-1: adjudicada provisionalment a Promesma SL per
l’import de 84.236,00 €.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Parcel·la 7-2: adjudicada provisionalment a Proart 2001 SA per
l’import de 54.094,21 €.
Parcel·la 7-3: adjudicada provisionalment a Promesma SL per
l’import de 84.236,00 €.
Parcel·la 4-A: adjudicada provisionalment a Promesma SL per
l’import de 93.722,00 €.
Parcel·la 4-B: adjudicada provisionalment a Promesma SL per
l’import de 54.136,00 €.
Parcel·la 4-C: adjudicada provisionalment a Marta Bruguera Molas i
Jordi Puig Soler per l’import de 62.500,00 €.
Parcel·la 4-D: adjudicada provisionalment a Proart 2001 SA per
l’import de 78.811,63 €.
Parcel·la 4-E: adjudicada provisionalment a Lourdes Cavada Currais i
Rajaram Govindarajan Kamatchi per l’import de 90.452,00 €.
Parcel·la 4-F: adjudicada provisionalment a Lourdes Cavada Currais i
Rajaram Govindarajan Kamatchi per l’import de 85.082,00 €.

Atès que durant l’acte d’obertura de les ofertes presentades pels diversos
licitadors es va detectar la mancança de signatura de les proposicions
econòmiques formulades per la mercantil IF3 Grupo Constructor y
Promotor SL, per la qual cosa la Mesa va acordar la seva inadmissibilitat
perquè no són subscrites per cap persona.
Atès que el Sr. Sergi Cervera Molina, amb DNI 53.030.922-Y, com a
mandatari verbal de IF3 Grupo Constructor y Promotor SL, manifestà la
seva protesta per la invalidació de les ofertes presentades per aquesta
societat pel motiu abans citat de manca de signatura, reservant, en nom
de la mercantil esmentada, l’exercici de les accions legals escaients.
Atès que el mateix dia 5 de maig de 2004, amb número de registre
d’entrada 2004/4169, per part del Sr. Sergi Cervera Molina, actuant com a
mandatari verbal del Sr. Lucas Mengual Benito, es presentà escrit en el
que manifesta que presenta formalment la impugnació per la no acceptació
de les propostes acceptades i amb acús d’entrada de les formalitats
requerides per la referida subhasta en data 4 de maig de 2004 i així
mateix IF3 Grupo Constructor y Promotor SL manifesta la seva voluntat
inequívoca d’esgotar la via administrativa i judicial corresponent amb de
declarar la nul·litat de la subhasta.
Atès el burofax rebut en aquest Ajuntament i dipositat a l’oficina de
correus d’origen el dia 5 de maig de 2004 a les 13:57 h en el que el Sr.
Lucas Mengual Benito, com a representant legal de la societat mercantil
IF3 Grupo Constructor y Promotor SL manifesta la seva voluntat de
ratificar les proposicions econòmiques presentades per dita societat en el
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dia 4 de maig de 2004 a l’Ajuntament de Sant Celoni sobre les parcel·les
subhastades ubicades al sector Pertegàs d’aquest municipi, relacionant al
seu escrit les ofertes efectuades per cada una de les parcel·les.
Atès que la mesa de contractació va excloure les postures presentades per
la mercantil IF3 Grupo Constructor y Promotor SL per manca absoluta de
signatura, cosa que li va impedir conèixer si l’oferta econòmica en ella
presentada era ferma i coneguda per les persones amb representació i
poder suficient per a obligar jurídicament la societat. La manca absoluta de
signatura impedeix saber ni tan sols si aquests representants coneixien
l’existència de l’acte o document presentat i si la mercantil assumiria la
responsabilitat a què es contreu la presentació d’una oferta econòmica en
una subhasta.
Atès que la necessitat de signatura de puny i lletra dels documents és
exigida i regulada en nombrosos i preceptes en el Codi Civil, Llei
d'Enjudiciament, Codi Penal, Reglament del Notariat, etc., i també
estableixen les lleis la manera de conducta en els casos de no saber signar
o de no poder materialment realitzar-ho.
Atès que aquest defecte, en altres procediments, podria ser subsanat de
conformitat amb l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, però no en el que ens ocupa en què és de primordial
importància que les ofertes siguin fermes en el moment de la seva
obertura per la Mesa donada la seva concurrència amb d’altres originàries
de diversos interessats. La protecció dels drets de tots ells i la igualtat
rigorosa amb que han de ser tractats obliguen a la Mesa a adoptar la seva
resolució d’excloure les ofertes que no portaren signatura. Per aquests
motius no es considera subsanable el defecte patit un cop conegudes totes
les ofertes formulades pels interessats. Tampoc és acceptable la ratificació
presentada per burofax un cop celebrat l’acte d’obertura d’aquestes.
Atès allò que determinen els articles 193, 198, 199 i concordants de la Llei
8/1987, municipal i de règim local de Catalunya; 40, 41.3 i 42 del
Reglament del patrimoni dels ens locals, amb la modificació introduïda a
l'article 40.1.c pel 38 i annex 33 del Decret 144/1994, pel qual es regulen i
s'adeqüen, d'acord amb la Llei 30/1992, els procediments reglamentaris
que afecten les matèries de règim local, entre d'altres; 5 la Llei 39/1988
reguladora de les hisendes locals; Llei 13/1995, de contractes de les
administracions públiques i Reglament general de contractes que la
desenvolupa en tot allò del seu articulat que té caràcter bàsic, i altres
disposicions legals d'aplicació.
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Vistos els informes de la Secretaria i de la Intervenció municipals que
obren a l’expedient.
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, Deulofeu, Mas,
Cuminal i Negre, el Ple municipal ACORDA:
Primer.- Confirmar la declaració d’inadmissibles, per irregulars, de les
proposicions presentades per IF3 Grupo Constructor y Promotor SL, feta
per la Mesa, atès que no són subscrites per cap persona.
Segon.- Adjudicar amb caràcter definitiu les diverses parcel·les a les
persones que han presentat les proposicions més avantatjoses
econòmicament, que són:
•

A la mercantil Promesma SL la parcel·la 7.1 del sector Pertegàs, per la
quantitat de 84.236,00 € (IVA no inclòs).

•

A la mercantil Proart 2001 SA la parcel·la 7.2 del sector Pertegàs, per
la quantitat de 54.094,21 € (IVA no inclòs).

•

A la mercantil Promesma SL la parcel·la 7.3 del sector Pertegàs, per la
quantitat de 84.236,00 € (IVA no inclòs).

•

A la mercantil Promesma SL la parcel·la 4.A del sector Pertegàs, per la
quantitat de 93.722,00 € (IVA no inclòs).

•

A la mercantil Promesma SL la parcel·la 4.B del sector Pertegàs, per la
quantitat de 54.136,00 € (IVA no inclòs).

•

A la Sra. Marta Bruguera Molas i el Sr. Jordi Puig Soler la parcel·la 4.C
del sector Pertegàs, per la quantitat de 62.500,00 € (IVA no inclòs).

•

A la mercantil Proart 2001 SA la parcel·la 4.D del sector Pertegàs, per
la quantitat de 78.811,63 € (IVA no inclòs).

•

A la Sra. Lourdes Cavada Currais i el Sr. Rajaram Govindarajan
Kamatchi la parcel·la 4.E del sector Pertegàs, per la quantitat de
90.452,00 € (IVA no inclòs).
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•

A la Sra. Lourdes Cavada Currais i el Sr. Rajaram Govindarajan
Kamatchi la parcel·la 4.F del sector Pertegàs, per la quantitat de
85.082,00 € (IVA no inclòs).

Tercer.- Acordar que el producte de l’alienació dels esmentats béns
patrimonials sigui destinat a l’adquisició de terrenys destinats a la
construcció d’habitatges de protecció pública o al finançament de la seva
construcció de conformitat amb el Pla d’habitatge municipal que serà
aprovat per l’Ajuntament de Sant Celoni. Fins i tant no s’aprovi aquest Pla
d’habitatge municipal, els recursos obtinguts amb l’alienació de les
parcel·les es destinaran al finançament d’altres despeses d’inversió que
figurin en el pressupost de la corporació o en alguna de les modificacions
del mateix que es produeixin.
Quart.- Autoritzar el Sr. alcalde per a que pugui procedir a la signatura
dels documents necessaris, incloses les escriptures públiques que sigui
menester, per a fer efectiva la venda de les referides parcel·les.
Cinquè.- Notificar aquests acords a les empreses i les persones
presentades a la subhasta, amb expressió dels recursos a què tinguin dret.
11.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU
DE COL·LABORACIÓ A SIGNAR AMB EL CONSELL COMARCAL DEL
VALLÈS ORIENTAL PER A LA PROGRAMACIÓ, COORDINACIÓ I
FINANÇAMENT DE SERVEIS SOCIALS PER ALS ANYS 2004 A 2007.
El Sr. Deulofeu comenta que, al llegir la documentació de l’expedient, ha
vist que els càlculs econòmics per determinar l’aportació que ha de fer
cada Ajuntament es basen en el número d’habitants del municipi. I li ha
cridat l’atenció que, si el padró municipal de Sant Celoni sembla ser que és
de més 14 mil persones, es comptabilitzi un número d’habitants menor.
Demana si se li pot aclarir per què no coincideixen els números.
El Sr. alcalde explica que segurament les xifres de població que s’utilitzen
en aquest conveni són les referides al padró municipal d’habitants tancat a
1 de gener de 2002. S’utilitzen aquestes dades perquè potser no tos els
Ajuntaments tenen els seus padrons tancats definitivament a dates
posteriors. Segons informacions dels últims dies, la població actual de Sant
Celoni és de 14.600 habitants. Considero –diu- que aquest conveni és molt
interessant perquè representa una forma de treballar mancomunada entre
tots els Ajuntaments de la comarca que permet obtenir tot un seguit de
serveis socials del tot necessaris (mediació, intercanvi de xeringues,
obtenció del carnet de conduir, acolliment d’urgència per a dones
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maltractades i centres d’acollides temporals) per una quantitat de diners
molt raonable.
Després d’aquestes intervencions i,
Vist el conveni interadministratiu de col·laboració a signar entre
l’Ajuntament de Sant Celoni i el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a
la programació, coordinació, i finançament total o parcial de projectes,
programes i accions en matèria de serveis socials establerts o per al seu
establiment.
Atès que és voluntat de les parts garantir i facilitar a tots els ciutadans i
ciutadanes l’accés a aquells serveis que tendeixen a afavorir un
desenvolupament lliure i ple de la persona i dels col·lectius dins la societat,
aconseguir la integració de tots els ciutadans en la societat i afavorir la
solidaritat i la participació ciutadana.
Atès que el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya van signar el 10 d’octubre de 2002
un conveni de col·laboració per a la programació i el finançament del servei
d’atenció a la infància i a l’adolescència, serveis que el Consell Comarcal
continua prestant.
Atès que el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament de
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya van signar el 19 de
desembre de 2001 un conveni marc de cooperació en matèria de serveis
socials i benestar social.
Atès que ambdues parts van subscriure del 2000 al 2003 un conveni amb
idèntic objecte i van constituir un Fons de Solidaritat pel seu finançament
amb experiències i resultats satisfactoris, es proposa consolidar la
col·laboració en els serveis socials de segon nivell, l’assessorament per a
treballadors estrangers, l’intercanvi de xeringues i la mediació intercultural.
A proposta de la regidora de la Comissió informativa de Serveis Personals,
per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:
Primer.- Aprovar el contingut del conveni interadministratiu de
col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de
Sant Celoni, per a la programació, coordinació, i finançament total o parcial
de projectes, programes i accions en matèria de serveis socials establerts
o per al seu establiment, que s’incorporen al conveni mitjançant l’addenda
corresponent.
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Segon.- Autoritzar el Sr. alcalde o regidor en qui delegui, als efectes de la
signatura de tota la documentació necessària per a l’efectivitat de l’acord
anterior.
Tercer.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Vallès Oriental.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió,
essent les 22:45 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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