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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DEL DIA 30 DE SETEMBRE DE 2004.

Sant Celoni, 30 de setembre de 2004.

Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 21:10 hores
de la nit, en primera convocatòria i sota la presidència de l’alcalde Joan
Castaño Augé, a l'objecte de portar a terme la sessió ordinària del Ple de
l'Ajuntament, les regidores M. Lourdes Donado Riera i Josefa Lechuga
Garcia, i els regidors Jordi Arenas Vilà, Josep Capote Martín, Miquel Vega
Vega, Raül Casado Jiménez, Francesc Garcia Mundet, Josep M. Bueno
Martínez, Emili Bosch Oliveras, Francesc Deulofeu Fontanillas, Carles Mas
Lloveras, Jordi Cuminal Roquet, Miquel Negre Sánchez, Josep Alsina
Lloreda, Ramon Segarra Montesó i Josep M. Pasqual Arenas, assistits pel
secretari de la corporació José Luis González Leal i amb la presència de
l'interventor accidental Joan Muntal Tarragó.

Abans d’iniciar-se la sessió el Sr. alcalde ofereix la paraula al públic
assistent per si algú vol comentar alguna qüestió relacionada o no amb
l’ordre del dia d’avui.

Pren la paraula el representant dels treballadors de Derivados Forestales
S.A. que llegeix el següent comunicat:

“Els treballadors de DERIVADOS FORESTALES, S.A. de Sant Celoni
davant de la situació que s’ha provocat amb l’acord de trasllat entre
l’empresa i l’Ajuntament manifestem que:

L’empresa des de sempre ens ha informat de la impossibilitat de creació
d’un nou centre de treball en el suposat d’haver de marxar de Sant
Celoni, i que en tot cas, que mai es faria en les immediacions del
municipi.

Per tant no estem d’acord en que s’estigui parlant de trasllat quan en
realitat, això serà un tancament.

Que amb aquest tancament, sembla ésser que tothom hi guanyarà,
evidentment el poble, el veïnat, la pròpia empresa i l’Ajuntament també,
tothom menys nosaltres. Som 57 famílies afectades directament, apart
del personal extern que depèn del funcionament de l’empresa.

Només hem tingut una trobada fins ara amb l’empresa i si bé es cert, que
ens ha comunicat verbalment la seva intenció de resoldre favorablement i
de la millor manera possible l’impacte del tancament sobre els
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treballadors, també es cert, que no tenim cap proposta concreta de
resolució en aquest moment. Evidentment això està provocant un estat
d’angoixa general entre els treballadors davant la incertesa que se’ns
apropa.

Per tot això demanem a aquest Ajuntament que ens informi sobre de
quina manera s’implicarà en aquest procés de tancament respecte als
treballadors.”

Contesta el Sr. alcalde i diu: el que hem de dir des de l’Ajuntament i així
ho vam manifestar tots els grups en el darrer Ple del 29 de juliol de 2004
quant es va aprovar la modificació urbanística de Derivados Forestales
S.A., que és crearia una comissió de seguiment d’aquest projecte i les
informacions de l’aprovació del Ple és van passar a totes les cases de la
vila perquè la gent pogués fer les al·legacions corresponents. En aquest
full també deia que a més a més de la comissió politico-tècnica és
vetllaria per la garantia dels treballadors i així ens ho hem proposat tots
els grups municipals, actuar paral·lelament colze a colze amb els
treballadors per tal d’aconseguir les recol·locacions que siguin
necessàries. Ja s’ha fet l’estudi econòmic i urbanístic del tancament de
l’empresa, aleshores quan estigui aprovat definitivament per la
Generalitat de Catalunya i sabem el  termini de tancament, llavors hi
haurà una intensificació de contactes amb el món empresarial del voltant
per poder facilitar la recol·locació dels treballadors. D’altra banda voldria
dir que ja s’han començat a fer algunes gestions i que des de
l’Ajuntament estan tots els serveis a disposició de qualsevol ciutadà i de
tots els treballadors de Derivados Forestales, S.A. que tinguin problemes
en trobar feina. També recordar que tots hem de fer un esforç
suplementari, que no deixa de ser una pacte entre una empresa i
l’Ajuntament el que produeix aquesta situació de tancament de
l’empresa, i és important per totes les forces polítiques complir un
objectiu marcat a nivell urbanístic i de inserció laboral a tota la plantilla
que quedi en situació d’atur.

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

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ ANTERIOR.

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
29 de juliol 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.
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2.- DONAR COMPTE AL PLE MUNICIPAL DEL CANVI DE PORTAVEU
EN EL GRUP MUNICIPAL DE CiU.

Pren la paraula el Sr. Cuminal i diu que, tot i que només és donar compte
vull dir unes paraules i comentar que en el moment que t’ofereixen
augmentar la teva implicació i responsabilitat en l’organització que fa
anys que milites és una cosa que et fa molta il·lusió i prens consciència
les tasques s’han de fer de la millor manera possible  i això requereix
més temps i més disponibilitat, sí aquest augment de responsabilitat i de
tasques a més a més per mi com a nacionalista interpreto que és una
manera de servir el país més en primera línia doncs, haig de dir que no
he tingut cap mena de dubte amb el grup de CiU que era millor que
canviéssim el portaveu i en aquest cas que ho deixi de ser jo per que
passi a ser-ho en Francesc Deulofeu. Voldria dir dues coses, primerament
agrair la confiança que CiU des de el primer dia va fer amb els joves,
especialment l’Emili Bosch per l’aposta que va fer per mi per que pogués
ser portaveu durant un any, va ser una decisió molt personal  i aquesta
predisposició la valores més quan la contraposes en algunes actituds
d’altres grups municipals que siguin com siguin les situacions que es
plantegen en aquest Ple hi ha hagut gent que ni tant sols ha pogut o no
ha volgut parlar i jo entenc que els joves si alguna cosa hem que fer és
no callar-nos res i sempre mirar de dir la nostra. En segon lloc també
m’agradaria dir que deixo de ser portaveu de CiU però, en cap cas em
plantejo deixar de ser regidor. Entenc, que el meu compromís és el
poble, amb vaig presentar en unes eleccions vam ser escollits i ser
regidors de Sant Celoni és una cosa que m’ orgullés i el fet de tenir noves
responsabilitats polítiques en el futur no fa que em qüestioni deixar de
ser regidor, actualment s’està posant de moda en tots els partits de
molta gent que abandona els càrrecs a mitja legislatura per ocupar-ne de
nous i en aquest cas m’ agradaria dir que per mi el meu concepte de
servir el país passa en primer lloc per servir els ciutadans de Sant Celoni,
per això em vaig presentar en unes eleccions, també vull dir que ser el
portaveu durant  aquest temps ha sigut una experiència molt agradable i
perquè no dir-ho divertida, una vegada més agrair a l’Emili Bosch i a CiU
la seva confiança.

Intervé el Sr. alcalde i diu que després d’aquestes paraules el Sr. Cuminal
vol donar la benvinguda al Sr. Francesc Deulofeu com a portaveu del
grup de CiU des d’ara.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que en data 14 de juny de 2003 va tenir lloc la sessió constitutiva
de la nova corporació municipal, sorgida arrel dels resultats de les
Eleccions Locals del passat 25 de maig de 2003.
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Atès que, d’acord amb l’article 50 del text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, els articles 23.1 i 24 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 25 i 26
del Reglament d’organització municipal, els regidors de les diferents
candidatures s’han constituït en grups polítics.

Atès que de la constitució dels grups polítics, dels seus integrants i dels
seus portaveus se n’ha de donar compte al Ple municipal.

Atès que en data 10 de juliol de 2003 l’Alcaldia va donar compte al Ple
municipal de la constitució dels grups polítics municipals, dels seus
integrants i dels seus portaveus, donant-se la corporació per
assabentada.

Atès que, tal i com es va informar en aquell Ple, el regidor Sr. Jordi
Cuminal Roquet va passar a ocupar el càrrec de portaveu del grup
municipal de CiU.

Atès que en escrit de data 10 de setembre de 2004 el Sr. Emili Bosch
Oliveras, en representació del grup municipal de CiU, ha comunicat a
aquest Ajuntament el canvi de portaveu del seu grup, de forma que passi
a ser el Sr. Francesc Deulofeu Fontanillas.

A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, l’Alcaldia
dóna compte al Ple del canvi de portaveu del grup municipal de CiU a
l’Ajuntament de Sant Celoni, que ha passat a ser el Sr. Francesc Deulofeu
Fontanillas en substitució del Sr. Jordi Cuminal Roquet, i la corporació
se’n dóna per assabentada.

3.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ
URBANA A L’ILLA COMPRESA ENTRE LA CARRETERA C-35, EL
CARRER COMERÇ, EL CARRER OLZINELLES I EL CARRER
INDÚSTRIA, I EL CONVENI URBANÍSTIC QUE LA PROPOSA.

El Sr. alcalde explica que el 29 de juliol de 2004 és va aprovar inicialment
aquesta modificació puntual de la revisió del Pla general d’ordenació
urbana, aleshores és obligatori passar a l’aprovació provisional. S’ha
donat el temps corresponent per fer al·legacions sobre aquesta
modificació del Pla general desprès de les publicacions als bolletins
oficials, la informació a la població, a les associacions de veïns i veïnes i
entitats.  S’han produït al·legacions especialment del polígon II que són
unes naus que estan a la part de dalt del carrer Comerç tocant a la
RENFE i també una al·legació de RENFE que considera que ha de formar
part d’aquesta modificació del Pla general. Les al·legacions és contesten a
nivell tècnic que és com s’han de contestar, hi ha una petita rectificació
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d’algunes superfícies d’aquestes parcel·les que es recull desprès de fer la
comprovació topogràfica i es desestimen les altres al·legacions perquè ja
s’explica que tothom té uns beneficis al polígon II que són els
corresponents, els veïns demanaven el 100% i és un 50% de sostre més
d’edificabilitat, això s’ha comentat amb la comissió d’urbanisme i amb la
Conselleria de la Generalitat, per això es porta avui al Ple per a
l’aprovació provisional i si s’aprova es passarà a urbanisme per la
aprovació definitiva.

Intervé el Sr. Bosch i diu que el grup de CiU votaran a favor tot i són
coneixedors d’aquestes al·legacions entenem que són lícites i legals des
del punt de vista de les persones afectades, n’hi ha una que és menys
lícita i si es pot dir legal que és la de RENFE que no entenem com es pot
pronunciar en aquest sector i en aquesta àrea quan el que hauria de fer
és cuidar l’entorn de la RENFE, les tanques i les proteccions, però això
–diu - no toca avui, el que sí volem dir és que votarem a favor tot i que
sabem que aquestes al·legacions tenen base per presentar perquè
entenem que en la majoria està tothom de cor i que ja es veurà en el seu
moment com és resol.

Desprès d’aquestes intervencions i,

Vist l’expedient per a l’aprovació del projecte de modificació puntual del
pla general municipal d’ordenació en l’àmbit comprès entre la Carretera
C-35, el carrer Comerç, el carrer Olzinelles i el carrer Indústria.

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 29 de juliol de 2004 va
aprovar inicialment la modificació puntual esmentada amb la incorporació
del conveni urbanístic que la va proposar.

Atès que ha estat exposat al públic a través de la publicació dels edictes
al Butlletí Oficial de la Província número 187 de 5 d’agost de 2004, al
diari El Periódico de data 6 d’agost de 2004 i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya número 4192 de 9 d’agost de 2004, així com al
tauler d’edictes de la corporació.

Atès que durant el termini d’exposició pública s’ha notificat als
ajuntaments dels municipis limítrofes amb el municipi de Sant Celoni.

Ateses les actuacions previstes en el programa de participació ciutadana
que conté aquesta modificació es va informar als membres de la Comissió
de seguiment i estudi per al trasllat de la indústria Derivados Forestales
SA, de forma prèvia a la seva aprovació inicial de la modificació ha estat
publicat mitjançant edicte als diaris oficials, a un dels mitjans de
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, i
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mitjançat nota s’ha comunicat l’aprovació inicial a les associacions de
veïns i veïnes del municipi i a la federació d’aquestes associacions.

Atès que mitjançant comunicat de la publicació municipal Casa de la Vila
es va fer extensiu l’aprovació inicial d’aquesta modificació del pla general
a tot el municipi mitjançant escrit veïnal.

Atès que segons consta al certificat emès per secretaria s’han presentat
cinc al·legacions per part de RENFE, d’Esteve Danés Brau i Carmen Brau
Basset, de Rosa Maria Sibina Corominas, de Josep Ayats Calls i de
Ayterpat SL.

Atès que en compliment de l’article 83.5 de la Llei 2/2002 de 14
d’urbanisme, es van sol·licitar informes a la Direcció General Carreteres,
a Renfe i al Ministeri de Foment.

Atès que el 31 d’agost de 2004 va tenir entrada informe de la Delegació
de Patrimonio y Urbanismo de RENFE per quant calia representar les
zones de domini públic, de servitud i d’afecció del ferrocarril.

Atès que l’article 3 de la normativa urbanística de la modificació puntual
del pla general que es tramita estableix que el sistema ferroviari és el
relacionat amb els usos propis del ferrocarril amb indicació expressa que
les superfícies no ocupades seran tractades com a espai lliure o vial.

El mateix article expressa que el pla de millora haurà de respectar les
zones de domini i servitud, situant la línia d’edificació a 8 metres per
estar enclavada en un tram urbà amb edificacions consolidades a menys
distància.

Atès que Renfe indica en el seu informe que s’ha de classificar com a
sistema general ferroviari el sòl de domini públic ferroviari i l’aparcament
necessari.

Atès que la delimitació de la modificació s’ha fet al llindar de les
instal·lacions ferroviàries que es correspon amb el sistema ferroviari
delimitat en els plànols 2.2.1 i 2.4.1.F de la revisió del pla general vigent
des de 1997, amb informe de RENFE de 3 de febrer de 1997 i recollit de
forma expressa a l’article 122 de la normativa urbanística del pla general.

Atès que no és d’aplicació assenyalar també com a zona de domini públic
ferroviari les àrees d’aparcament, atès que el mateix pla general
contempla un park and ride al servei del ferrocarril en front l’estació,
prescrit per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona i qualificat de sistema
ferroviari (clau F) al qual s’assigna aquest ús complementari.
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Atès que segons consta a l’informe de RENFE es precisa la seva
conformitat per a les actuacions en les zones de servitud i afecció.

L’objectiu de la modificació és establir uns paràmetres i condicions
urbanístiques que facin possible el cessament i el trasllat de l’activitat
industrial cap un emplaçament alternatiu a l’actual, de forma que a nivell
d’integració urbana s’assoleixi una intervenció coherent amb les directrius
futures d’ordenació del territori que envolta aquest àmbit, projectant els
espais de comunicació rodada i de vianants que orientin aquesta millora
global al sud del ferrocarril.

Atès que dins la zona de servitud del ferrocarril es qualifica un espai viari
corresponent al carrer Comerç (històricament camí de pas d’ús públic), i
es pretén en la mateixa operació urbanística la seva urbanització com un
eix vertebredor segons l’informe de mobilitat que incorpora l’expedient
emès pel Cap de la Policia Local.

Cal autorització de RENFE a la zona d’afecció amb el benentès que la
denegació només podrà fonamentar-se en perjudicis per a la seguretat
del ferrocarril, en la previsió dels plans o projectes d’ampliació o variació
de la línia fèrria en un futur no superior a deu anys o bé en informes
tècnics que posin de manifest que les obres poden afectar l’estabilitat de
la plataforma o explanació.

Atès que en el seu informe RENFE indica que cal contemplar el tancament
de seguretat de la via i a l’article 3 de la normativa ja es contempla que
el projecte d’urbanització haurà d’incloure la construcció d’una tanca de
seguretat a fi de mantenir la separació de circulació ferroviària amb la de
les persones, que els impedeixi accedir a les vies.

Atès que el Ministerio de Fomento el 23 de setembre de 2004 va
trametre informe indicant que s’ha de complir amb allò disposat en el
Reglament de la Llei d’Ordenació dels Transports Terrestres (Reial Decret
1211/1990 de 28 de setembre) concretament allò referent als articles
280 al 292 ambdós inclosos.

La Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya ha emès
informe amb data 22 de setembre de 2004 en el qual fa constar que la
secció de divuit metres proposada pel desdoblament de la carretera C-35
és insuficient i tot i que si bé amb la proposta de la modificació resulta
possible la ubicació de la estructura viària planejada, restaran 9,5 m
d’amplada per ubicar la calçada lateral que anirà a càrrec dels costos
d’urbanització del sector amb una vorera de 2,5 m. d’amplada front a les
edificacions, per la qual cosa es recomana  el retranqueig de la línia
d’edificació per tal d’obtenir un front més allunyat de la xarxa viària.
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També s’indica que al llarg del vial paral·lel no es permetrà cap accés als
colindants.

En quant al soterrament de la carretera C-35 i el pas per sobre d’aquesta
del carrer Indústria, atès que no està previst en el pla general vigent, ni
tampoc en el planejament viari vigent de la Direcció General de
Carreteres, aquesta direcció indica que caldria comprovar prèviament si
el soterrament proposat és compatible amb la cota d’inundació
corresponent a un període de retorn del riu Tordera de 100 anys i si és
així el cost d’aquesta operació hauria d’anar a càrrec d’aquest sector i
dels sectors a desenvolupar en el seu entorn els quals es poden
beneficiar d’aquest pas proposat. El Servei de Planificació de Carreteres
té previstos el accessos des de la carretera C-35 a través de l’accés al
casc urbà, millorat mitjançant la construcció d’un nou pas per sota del
ferrocarril i a través d’un nou accés a diferent nivell a construir a l’alçada
del sector Les Torres.

Atès que a l’expedient s’incorpora un estudi de mobilitat que analitza la
viabilitat d’aquesta modificació puntual des del punt de vista de la
mobilitat interna de l’àmbit, així com la seva influència en el teixit urbà ja
existent.

Atès que a nivell viari la modificació puntual vol conformar una estructura
de comunicació reforçada en el sentit est-oest perllongant el carrer
Girona fins al carrer Indústria incorporant la urbanització del vial
paral·lel, a més de tenir en compte que es projecten 525 habitatges.

Atès que fa una anàlisi de les activitats, els serveis, la xarxa viària, la
demanda de mobilitat rodada i a peu així com l’estacionament, i conté la
proposta d’ordenació de la circulació i els estacionaments segons el pla
de millora urbana.

Atès que la materialització del pla de millora urbana implicarà un
important guany per a la mobilitat arrel de la creació de connexions
viàries adequades al sud de la via del ferrocarril com és la perllongació
del carrer Girona complementada amb altres actuacions ja previstes com
la construcció del túnel sota la via del ferrocarril del carrer Roger de Flor i
la continuació del vial paral·lel el que donarà lloc també a l’equilibri
d’utilització de les dues portes d’entrada/sortida a Sant Celoni, la de
Llevant, actualment infrautilitzada i la de Ponent que ara és utilitzada per
la majoria d’usuaris com a conseqüència de la manca d’alternatives
vàlides.

Atès que RENFE en escrit de 30 d’agost de 2004 va formular escrit
d’al·legacions manifestant la seva disconformitat amb el contingut de la
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modificació puntual de la revisió del pla general i del pla de millora
urbana.

En primer lloc argumenta que l’àmbit objecte de planejament ha estat
delimitat de forma inadequada i que no reconeix el principi de justa
distribució de càrregues i beneficis perquè no inclou el sistema ferroviari
colindant amb l’actuació.

Atès que la modificació del pla respecta la delimitació del sistema
ferroviari, perfectament reconeixible en els plànols i en la realitat física
per les instal·lacions al servei del transport per ferrocarril, sense que
aquesta decisió conculqui cap principi legal ni suposi alteració de cap
principi en el repartiment de beneficis i càrregues derivats d’una actuació
urbanística.

Atès que la incorporació dels terrenys ferroviaris al sector no es
correspon en cap dels objectius traçats de la modificació que vol impulsar
la transformació urbanística de l’àmbit residencial ocupat per Derivados
Forestales SA i altres naus industrials.

Atès que la legislació urbanística permet el mecanisme de captació de
sistemes generals atribuint als mateixos l’índex d’edificació que resulta
per l’àmbit d’actuació en sòl urbà no consolidat, però aquest mecanisme
s’articula per captar la seva cessió a l’administració actuant de la
infraestructura o bé al municipi en cas d’equipaments o espais lliures. Per
contra, en aquest cas es tracta d’una infraestructura d’interès general ja
existent i de la que difícilment pot concebir-se cedida al municipi, quan es
tracta d’una  artèria ferroviària amb caràcter transfronterer.

Atès que en base a la decisió planificadora discrecional, cas d’existir una
pluralitat de solucions que siguin lícites, incumbeix a l’administració
actuant  elegir la que consideri més convenient per a una adequada
ordenació de la ciutat tenint en compte les necessitats de la comunitat i
la utilització racional del sòl.

Atès que RENFE exposa que els béns de domini públic de la seva
titularitat inclosos en l’àmbit no poden ser exclosos del repartiment de
beneficis i càrregues del planejament.

Atès que RENFE sosté que sòl destinat al carrer Comerç és propietat de la
companyia i que com a tal figura en el seu inventari de béns immobles,
tot i que no aporta títol que justifiqui aquesta afirmació.

Atès que a la informació cadastral de que es disposa apareix el carrer
Comerç  com a sistema viari amb exclusió dels terrenys afectes a
titularitat privada de Josep Ayats i Derivados Forestales SA.



10

Atès que en l’àmbit d’actuació es va incorporar el carrer Comerç entenent
que era un viari pendent d’urbanitzar, d’importància per a la mobilitat
dels nuclis de les Illes Belles i les Torres i que calia ordenar en el conjunt
de l’illa que es modifica.

Atès que la delimitació dels àmbits i els objectius del planejament general
i els documents que els desenvolupen, s’han d’entendre sempre amb
independència dels titulars registrals de la propietat. En aquest cas, la
delimitació dels polígons d’actuació 1 i 2 inclosos en la modificació
puntual que ens ocupa s’ha fet fins al llindar de les instal·lacions
ferroviàries que es correspon amb el sistema ferroviari delimitat en els
plànols del pla general. Això vol dir que els sòls compresos en l’àmbit fins
arribar al sistema ferroviari s’han delimitat en dos polígons objecte
d’actuació amb independència de qui és el titular.

Ateses les al·legacions presentades el dia 2 de setembre de 2004 per
Esteve Danés Brau i Carmen Brau Basset, i per Rosa Maria Sibina
Corominas, i el dia 3 de setembre de 2004 per Carles Ayats Terradas en
nom i representació de Josep Ayats Calls i per Carles Ayats Terradas en
nom i representació de Ayterpat SL, esgrimint de forma bàsica els
mateixos raonaments.

Atès que en aquestes al·legacions es fa constar la disconformitat dels
al·legants amb els paràmetres urbanístics establerts ja que consideren
que el procés de desnonament de l’activitat els pot provocar una càrrega
en el seu perjudici i per això demanen un tractament diferencial respecte
a l’atorgat, sol·licitant una modificació dels paràmetres d’edificació pel
conjunt dels propietaris del polígon 2 passant dels 3.944 m2 de sostre
residencial atorgats a 8.575,12 m2 pel mateix ús.

Atès que el principi de justa distribució de beneficis i càrregues està
sempre present en l’exercici de totes les competències urbanístiques i
s’ha de tenir en compte com a criteri rector i cardinal.

Atès que l’execució del planejament es desenvoluparà de forma que es
garanteixi la distribució equitativa dels beneficis i càrregues entre els
afectats determinant-se que per les seves dimensions i característiques
de l’ordenació, siguin susceptibles d’assumir les cessions de sòl derivades
del planejament que faci possible la distribució equitativa de beneficis i
càrregues de la urbanització i que, a més, tinguin entitat suficient per
justificar tècnicament i econòmica l’autonomia de l’actuació.

Vist l’informe emès pel tècnic redactor en el qual exposa que les
despeses de desnonament que pot donar lloc aquesta actuació en el
termini previst pel planejament excepcionalment pot repercutir en els



11

resultats i viabilitat, però que en cap cas es converteix en una càrrega
negativa als interessos de la remodelació, el resultat de la qual serà
també funció de la voluntat dels propietaris afectats per l‘operació de
renovació urbanística que el pla proposa.

Atès que la modificació del pla atorga al polígon 2 un total de 3.944 m2
de sostre residencial que suposa un increment de 1.040 m2 respecte del
sostre potencial amb ús industrial, de forma que en el mercat immobiliari
el valor de l’ús residencial supera netament el valor destinat a l’ús
industrial.

Atès que el càlcul del valor residual dels terrenys compresos en el polígon
2, atorguen un cop deduïdes totes les despeses, un valor de 1.183 €/m2,
pel cas de que no s’hagi de comptabilitzar cap despesa de desnonament.

Atès que ha informat que en cap cas aquestes indemnitzacions poden
resultar superiors a 100 €/m2 el que significa una repercussió negativa
en el valor residual calculat de 78,50 €/m2.

Atès que tenint en compte els 1.044 m2 de major sostre edificable per a
ús residencial, d’un valor en el mercat molt superior al industrial i que,
l’efecte negatiu del trasllat d’activitats, en el supòsit de contractes
vigents de lloguer quan s’executi el planejament, no suposarà un impacte
superior als 78,50 €/m2 edificable, que en el seu cas s’haurà de deduir
del valor residual dels terrenys, que el pla ha fixat en 1.183€/m2, es
proposa desestimar les al·legacions, ja que el valor resultant ultrapassa
el valor de 480,81€/m2, que els al·legants entenen raonable en l’àrea
objecte d’actuació.

Atès que el tècnic redactor en el seu informe fa constar que els al·legants
en els seus escrits fan una descripció de les seves finques amb
superfícies i titularitats que no es corresponen en la seva totalitat amb el
quadre de propietaris descrits en la memòria de la modificació puntual
del pla general, per la qual cosa realitzada nova medició sobre el plànol
topogràfic proposa la seva modificació que no altera els càlculs
d’aprofitament pels polígons 1 i 2.

Atès que el dia 22 de setembre de 2004 Angel Surroca Surroca en nom i
representació de Derivados Forestales SA mitjançant escrit exposa que
creu necessari la introducció de precisions al text de la proposta de
conveni urbanístic entre Derivados Forestales SA i l’Ajuntamet de Sant
Celoni que motiva aquesta modificació del pla general i que consta en
aquest expedient en  el sentit d’introduir en el pacte tercer primer
paràgraf l’expressió “en tant que propietari únic” i treure del pacte cinquè
l’expressió “com a propietari únic”.
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Vist els informes obrants a l’expedient.

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

Primer.- Aprovar el conveni que proposa la modificació del pla general
en l’àmbit comprès entre la Carretera C-35, el carrer Comerç, el carrer
Olzinelles i el carrer Indústria tal i com ha estat redactat recollint les
modificacions dels seus pactes tercer, primer paràgraf i cinquè en el
sentit d’introduir en el pacte tercer “en tant que propietari únic” i treure
en el pacte cinquè “com a propietari únic”.

Segon.- Autoritzar el Sr. alcalde per a la signatura del conveni esmentat
amb Derivados Forestales SA.

Tercer.- Desestimar les al·legacions presentades per RENFE, per Esteve
Danés Brau i Carmen Brau Basset, per Rosa Maria Sibina Corominas, per
Josep Ayats Calls i per Ayterpat SL, envers la modificació del pla general
puntual de la revisió del pla general municipal d’ordenació en l’àmbit
comprès entre la Carretera C-35, el carrer Comerç, el carrer Olzinelles i
el carrer Indústria, segons els informes que obren a l’expedient.

Quart.- Aprovar provisionalment la modificació puntual de la revisió del
pla general municipal d’ordenació en l’àmbit comprès entre la Carretera
C-35, el carrer Comerç, el carrer Olzinelles i el carrer Indústria i el
conveni urbanístic que la proposa, incorporant d’ofici la següent
prescripció:

1- El quadre de propietaris i superfícies restarà modificat al tenor literal
següent:

1 Derivados Forestales 30.828 m2
2 Josep Ayats i Rosa M.Sibina 786 m2
3 Esteve Danés i Carmen Brau 500 m2
4 Rosa Maria Sibina 571 m2
5 AYTERPAT, SL 274 m2
6 AYTERPAT, SL 322 m2

Ajuntament de Sant Celoni 1.719 m2

Cinquè.- Trametre còpia de l’expedient i de la modificació puntual de la
revisió del pla general municipal d’ordenació en l’àmbit comprès entre la
Carretera C-35, el carrer Comerç, el carrer Olzinelles i el carrer Indústria
a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva
aprovació definitiva.
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4.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DEL PLA DE MILLORA
URBANA DE L’ILLA COMPRESA ENTRE LA CARRETERA C-35, EL
CARRER COMERÇ, EL CARRER OLZINELLES I EL CARRER
INDÚSTRIA.

Intervé el Sr. alcalde i diu: és una continuació del punt anterior on es
grafia orientativament el que quedaria en aquests dos polígons i la
superfície edificable, equipament de les zones verdes i vials. S’ha de dir
que en les reunions que és públic, que es van tenir amb urbanisme es va
valorar positivament tant l’obtenció del terreny per un centre escolar i les
zones verdes i que ultrapassaven gairebé el 50% el que marca la llei,
com a cessions que quedaran pel municipi.

Intervé el Sr. Deulofeu i diu que el vot serà favorable en aquest punt,
però sí que volem fer constar que aquesta és una actuació localitzada i
que entenem que hauria d’estar en un marc d’una actuació més àmplia
en el que seria bo que hi hagués un estudi analitzat de tota aquesta
afectació des de la mateixa entrada de Sant Celoni perquè provablement
el projecte global és el que donarà un sentit en aquesta actuació més
individualitzada i per tant, ens agradaria en el seu moment poder-hi
participar i animar que això és materialitzi.

El Sr. alcalde per aclariment contesta: si us heu pogut llegir l’estudi que
contempla la mobilitat de tota aquesta zona i connectada al barri de Les
Illes Belles, Les Borrelles i la part de l’entrada de Sant Celoni, sí que a
nivell de carreteres ens preocupa com a tota la població la millora de les
infrastructures viàries. He de dir que van endavant projectes molt
importants pel nostre municipi, des de l’entrada amb tot el frontal de la
comarcal C-35 fins a la part de bombers, també la concreció de tirar
endavant el projecte ja constructiu d’un segon túnel a l’entrada del
municipi el que en diem porta de ponent que estarà a prop del túnel que
ja hi ha ara, aquest serà d’entrada i l’altre túnel al costat serà de sortida,
També està decidit fer una rotonda de diferent nivell a la part de Les
Torres en la zona de Ca l’Americano que creiem és molt necessari  amb
aquestes dues actuacions és desencallarà l’actual dificultat de mobilitat
que preocupa molt. Abans d’això és complimentarà el procés de licitació
de les dues rotondes a la sortida de l’autopista i l’entroncament amb la C-
35, creiem que aquestes actuacions que poden ser fetes amb pocs anys
demostren una inversió molt important pel municipi i ja era hora que des
del Govern de la Generalitat veiéssim inversions importants que feia anys
que no se’n feien. Aquesta és una bona notícia que és va concretar el
dilluns a la tarda amb el Director General de carreteres aquí al nostra
Ajuntament. Per tant, aquesta preocupació a nivell de carreteres està
força resolta i des de l’entrada fins a Can Pàmies, la Forestal i fins a
bombers també està resol perquè avui s’ha arribat a un acord per tal de
desenvolupar un projecte de tot aquest tram de la C-35.
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Desprès d’aquestes intervencions i,

Vist de nou l’expedient per a l’aprovació del pla de millora urbana
d’ordenació en l’àmbit comprès entre la Carretera C-35, el carrer Comerç,
el carrer Olzinelles.

Atès que per resolució de l’alcaldia de 30 de juliol de 2004 va aprovar
inicialment el referit pla de millora que ha estat exposat al públic a través
de la publicació dels edictes al Butlletí Oficial de la Província número 187,
de 5 d’agost de 2004, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
número 4192, de 9 d’agost de 2004, i a el diari El Periódico de data 10
d’agost de 2004, així com al tauler d’edictes de la corporació.

Atès que s’ha enviat separata del pla de millora urbana a Telefónica, a
Fecsa-Endesa, a Gas Natural, SDG, SA i a Sorea SA.

Atès que segons consta al certificat emès per secretaria que dins el
termini legalment establert s’han presentat cinc al·legacions, per part de
RENFE, d’Esteve Danés Brau i Carmen Brau Basset, de Rosa Maria Sibina
Corominas, de Josep Ayats Calls i d’Ayterpat SL.

Atès que en compliment de l’article 83.5 de la Llei 2/2002 de 14
d’urbanisme, es van sol·licitar informes a Renfe, a la Direcció General
Carreteres i al Ministeri de Foment.

Atès que el 31 d’agost de 2004 va tenir entrada informe no favorable de
la Delegació de Patrimonio y Urbanismo de RENFE per quant cal
representar les zones de domini públic, de servitud i d’afecció del
ferrocarril.

Atès que l’article 3 de la normativa urbanística de la modificació puntual
del pla general que es tramita estableix que el sistema ferroviari
conforme és el relacionat amb els usos propis del ferrocarril amb
indicació expressa que les superfícies no ocupades seran tractades com a
espai lliure o vial.

El mateix article expressa que el pla de millora haurà de respectar les
zones de domini i servitud, situant la línia d’edificació a 8 metres per
estar enclavada en un tram urbà amb edificacions consolidades a menys
distància.

Atès que RENFE indica en el seu informe que s’ha de classificar com a
sistema general ferroviari el sòl de domini públic ferroviari i de
l’aparcament necessari.
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Atès que la delimitació de la modificació s’ha fet al llindar de les
instal·lacions ferroviàries que es correspon amb el sistema ferroviari
delimitat en els plànols 2.2.1 i 2.4.1.F de la revisió del pla general vigent
des de 1997, amb informe de RENFE de 3 de febrer de 1997 i recollit de
forma expressa a l’article 122 de la normativa urbanística del pla general.

Atès que no és d’aplicació assenyalar també com a zona de domini públic
ferroviari les àrees d’aparcament, atès que el mateix pla general
contempla un park and ride i en front l’estació, prescrit per la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona i qualificat de sistema ferroviari (clau F) al qual
s’assigna aquest ús complementari.

Atès que segons consta a l’informe de RENFE es precisa la seva
conformitat per a les actuacions en les zones de servitud i afecció.

L’objectiu de la modificació és establir uns paràmetres i condicions
urbanístiques que facin possible el cessament i el trasllat de l’activitat
industrial cap un emplaçament alternatiu a l’actual, de forma que a nivell
d’integració urbana s’assoleixi una intervenció coherent amb les directrius
futures d’ordenació del territori que envolta aquest àmbit, projectant els
espais de comunicació rodada i peatonal que orientin aquesta millora
global al sud del ferrocarril.

Atès que dins la zona de servitud del ferrocarril qualifica un espai viari
corresponent al carrer Comerç (històricament utilitzat com a ús públic), i
es pretén en la mateixa operació urbanística la seva urbanització com un
eix vertebredor segons l’informe de mobilitat que incorpora l’expedient
emès pel Cap de la Policia Local.

Cal autorització de RENFE a la zona d’afecció amb el benentès que la
denegació només podrà fonamentar-se en perjudicis per a la seguretat
del ferrocarril, en la previsió dels plans o projectes d’ampliació o variació
de la línia fèrria en un futur no superior a deu anys o bé en informes
tècnics que posin de manifest que les obres poden afectar l’estabilitat de
la plataforma o explanació.

Atès que en el seu informe RENFE indica que cal contemplar el tancament
de seguretat de la via i a l’article 3 ja es contempla que el projecte
d’urbanització haurà d’incloure la construcció d’una tanca de seguretat a
fi de mantenir la separació de circulació ferroviària amb la de les
persones, que els impedeixi accedir a les vies.

Atès que RENFE fa constar que cal emissió de l’informe previ del
Ministerio de Fomento.
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Atès que el Ministerio de Fomento ha emès informe amb data de
setembre de 2004 indicant que s’ha de complir amb allò disposat en el
Reglament de la Llei d’Ordenació dels Transports Terrestres (Reial Decret
1211/1990 de 28 de setembre) concretament allò referent als articles
280 al 292 ambdós inclosos.

La Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya ha emès
informe amb data 22 de setembre de 2004 en el qual fa constar que la
secció de divuit metres proposada pel desdoblament de la carretera C-35
és insuficient i tot i que si bé amb la proposta de la modificació resulta
possible la ubicació de la estructura viària planejada, restaran 9,5 m
d’amplada per ubicar la calçada lateral que anirà a càrrec dels costos
d’urbanització del sector amb una vorera de 2,5 m. d’amplada front a les
edificacions, per la qual cosa es recomana  el retranqueig de la línia
d’edificació per tal d’obtenir un front més allunyat de la xarxa viària.

També s’indica que al llarg del vial paral·lel no es permetrà cap accés als
colindants.

En quant al soterrament de la carretera C-35 i el pas per sobre d’aquesta
del carrer Indústria, atès que no està previst en el pla general vigent, ni
tampoc en el planejament viari vigent de la Direcció General de
Carreteres, aquesta direcció indica que caldria comprovar prèviament si
el soterrament proposat és compatible amb la cota d’inundació
corresponent a un període de retorn del riu Tordera de 100 anys i si és
així el cost d’aquesta operació hauria d’anar a càrrec d’aquest sector i
dels sectors a desenvolupar en el seu entorn els quals es poden
beneficiar d’aquest pas proposat. El Servei de Planificació de Carreteres
té previstos el accessos des de la carretera C-35 a través de l’accés al
casc urbà, millorat mitjançant la construcció d’un nou pas per sota del
ferrocarril i a través d’un nou accés a diferent nivell a construir a l’alçada
del sector Les Torres.

Atès que a l’expedient s’incorpora l’estudi de mobilitat que analitza la
viabilitat de la modificació puntual i del pla de millora des del punt de
vista de la mobilitat interna de l’àmbit que inclou, així com la seva
influència en el teixit urbà ja existent.

Atès que a nivell viari la modificació puntual vol conformar una estructura
de comunicació reforçada en el sentit est-oest perllongant el carrer
Girona fins al carrer Indústria incorporant la urbanització del vial
paral·lel, a més de tenir en compte que es projecten 525 habitatges.

Atès que fa una anàlisi de les activitats, els serveis, la xarxa viària, la
demanda de mobilitat rodada i a peu així com l’estacionament, i conté la
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proposta d’ordenació de la circulació i els estacionaments segons el pla
de millora urbana.

Atès que la materialització del pla de millora urbana implicarà un
important guany per a la mobilitat arrel de la creació de connexions
viàries adequades al sud de la via del ferrocarril com és la perllongació
del carrer Girona complementada amb altres actuacions ja previstes com
la construcció del túnel sota la via del ferrocarril del carrer Roger de Flor i
la continuació del vial paral·lel el que donarà lloc també a l’equilibri
d’utilització de les dues portes d’entrada/sortida a Sant Celoni, la de
Llevant, actualment infrautilitzada i la de Ponent que ara és utilitzada per
la majoria d’usuaris com a conseqüència de la manca d’alternatives
vàlides.

Atès que RENFE en escrit de 30 d’agost de 2004 va formular escrit
d’al·legacions manifestant la seva disconformitat amb el contingut de la
modificació puntual de la revisió del pla general i del pla de millora
urbana.

En primer lloc argumenta que l’àmbit objecte de planejament ha estat
delimitat de forma inadequada i que no reconeix el principi de justa
distribució de càrregues i beneficis perquè no inclou el sistema ferroviari
colindant amb l’actuació

Atès que la modificació del pla respecta la delimitació del sistema
ferroviari, perfectament reconeixible en els plànols i en la realitat física
per les instal·lacions al servei del transport per ferrocarril, sense que
aquesta decisió conculqui cap principi legal ni suposi alteració de cap
principi en el repartiment de beneficis i càrregues derivats d’una actuació
urbanística.

Atès que la incorporació dels terrenys ferroviaris al sector no es
correspon en cap dels objectius traçats de la modificació que vol impulsar
la transformació urbanística de l’àmbit residencial ocupat per Derivados
Forestales SA i altres naus industrials.

Atès que la legislació urbanística permet el mecanisme de captació de
sistemes generals atribuint als mateixos l’índex d’edificació que resulta
per l’àmbit d’actuació en sòl urbà no consolidat, però aquest mecanisme
s’articula per captar la seva cessió a l’administració actuant de la
infraestructura o bé al municipi en cas d’equipaments o espais lliures. Per
contra, en aquest cas es tracta d’una infraestructura d’interès general ja
existent, propietat de RENFE i de la que difícilment pot concebir-se cedida
al municipi, quan es tracta d’una  artèria ferroviària amb caràcter
transfronterer.
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Atès que en base a la decisió planificadora discrecional de l’administració,
cas d’existir una pluralitat de solucions que siguin lícites incumbeix a
l’administració elegir la que consideri més convenient per a una adequada
ordenació de la ciutat tenint en compte les necessitats de la comunitat i
la utilització racional del sòl.

Atès que RENFE exposa que els béns de domini públic de la seva
titularitat  inclosos en l’àmbit no poden ser exclosos del repartiment de
beneficis i càrregues del planejament.

Atès que RENFE sosté que el sòl destinats al carrer Comerç són propietat
de la companyia i que com a tals figuren en el seu inventari de béns
immobles, tot i que no aporta cap plànol ni títol que justifiqui aquesta
afirmació.

Atès que segons informació cadastral que es disposa apareix el carrer
Comerç com a carrer i sistema viari amb exclusió dels terrenys afectes a
titularitat privada de Josep Ayats i Derivados Forestales SA.

Atès que en l’àmbit d’actuació es va incorporar el carrer Comerç entenent
que era un viari pendent d’urbanitzar, d’importància per a la mobilitat
dels nuclis de les Illes Belles i les Torres i que calia ordenar en el conjunt
de l’illa que es modifica.

Atès que la delimitació dels àmbits i els objectius del planejament general
i els documents que els desenvolupen, s’han d’entendre sempre amb
independència dels titulars registrals de la propietat. En aquest cas, la
delimitació dels polígons d’actuació 1 i 2 inclosos en la modificació
puntual que ens ocupa s’ha fet fins al llindar de les instal·lacions
ferroviàries que es correspon amb el sistema ferroviari delimitat en els
plànols del pla general. Això vol dir que els sòls compresos en l’àmbit fins
arribar al sistema ferroviari s’han delimitat en dos polígons objecte
d’actuació amb independència de qui és el titular.

Ateses les al·legacions presentades el dia 2 de setembre de 2004 per
Esteve Danés Brau i Carmen Brau Basset, i per Rosa Maria Sibina
Corominas, i el dia 3 de setembre de 2004 per Carles Ayats Terradas en
nom i representació de Josep Ayats Calls i per Carles Ayats Terradas en
nom i representació de Ayterpat SL, esgrimint de forma bàsica els
mateixos raonaments.

Atès que en aquestes al·legacions es fa constar la disconformitat dels
al·legants amb els paràmetres urbanístics establerts ja que consideren
que el procés de desnonament de l’activitat els pot provocar una càrrega
en el seu perjudici i per això demanen un tractament diferencial respecte
a l’atorgat, sol·licitant una modificació dels paràmetres d’edificació pel
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conjunt dels propietaris del polígon 2 passant dels 3.944 m2 de sostre
residencial atorgats a 8.575,12 m2 pel mateix ús.

Atès que el principi de justa distribució de beneficis i càrregues està
sempre present en l’exercici de totes les competències urbanístiques i
s’ha de tenir en compte com a criteri rector i cardinal.

Atès que l’execució del planejament es desenvoluparà de forma que es
garanteixi la distribució equitativa dels beneficis i càrregues entre els
afectats determinant-se que per les seves dimensions i característiques
de l’ordenació, siguin susceptibles d’assumir les cessions de sòl derivades
del planejament que faci possible la distribució equitativa de beneficis i
càrregues de la urbanització i que, a més, tinguin entitat suficient per
justificar tècnicament i econòmica l’autonomia de l’actuació.

Vist l’informe emès pel tècnic redactor en el qual exposa que les
despeses de desnonament que pot donar lloc aquesta actuació en el
termini previst pel planejament excepcionalment pot repercutir en els
resultats i viabilitat,  però que  en cap cas es converteix en una càrrega
negativa als interessos de la remodelació, el resultat de la qual serà
també funció de la voluntat dels propietaris afectats per l‘operació de
renovació urbanística que el pla proposa.

Atès que la modificació del pla atorga al polígon 2 un total de 3.944 m2
de sostre residencial que suposa un increment de 1.040 m2 respecte del
sostre potencial amb ús industrial, de forma que en el mercat immobiliari
el valor de l’ús residencial supera netament el valor destinat a l’ús
industrial.

Atès que el càlcul del valor residual dels terrenys compresos en el polígon
2, atorguen un cop deduïdes totes les despeses, un valor de 1.183 €/m2,
pel cas de que no s’hagi de comptabilitzar cap despesa de desnonament.

Atès que ha informat que en cap cas aquestes indemnitzacions poden
resultar superiors a 100 €/m2 el que significa una repercussió negativa
en el valor residual calculat de 78,50 €/m2.

Atès que tenint en compte els 1.044 m2 de major sostre edificable per a
ús residencial, d’un valor en el mercat molt superior al industrial i que,
l’efecte negatiu del trasllat d’activitats, en el supòsit de contractes
vigents de lloguer quan s’executi el planejament, no suposarà un impacte
superior als 78,50 €/m2 edificable, que en el seu cas s’haurà de deduir
del valor residual dels terrenys, que el pla ha fixat en 1.183€/m2, es
proposa desestimar les al·legacions, ja que el valor resultant ultrapassa
el valor de 480,81€/m2, que els al·legants entenen raonable en l’àrea
objecte d’actuació.
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Atès que el tècnic redactor en el seu informe fa constar que els al·legants
en els seus escrits fan una descripció de les seves finques amb
superfícies i titularitats que no es corresponen en la seva totalitat amb el
quadre de propietaris descrits en la memòria de la modificació puntual
del pla general, per la qual cosa realitzada nova medició sobre el plànol
topogràfic proposa la seva modificació que no altera els càlculs
d’aprofitament pels polígons 1 i 2.

Atès allò establert a l’article 83.9 de la llei 2/2002 pel qual en cas de
tramitació simultània de diverses figures de planejament urbanístic,
cadascuna d’aquestes tramitacions es configura en expedients separats i
l’executivitat de cadascuna de les tramitacions queda supeditada a la de
l’instrument o figura superior.

Vist els informes obrants a l’expedient.

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

Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per RENFE, per Esteve
Danés Brau i Carmen Brau Basset, per Rosa Maria Sibina Corominas, per
Josep Ayats Calls i per Ayterpat SL, envers el pla de millora de l’àmbit
comprès entre la Carretera C-35, el carrer Comerç, el carrer Olzinelles i
el carrer Indústria, segons els raonaments esgrimits en els informes que
obren a l’expedient.

Segon.- Aprovar provisionalment del pla de millora urbana d’ordenació
en l’àmbit comprès entre la Carretera C-35, el carrer Comerç, el carrer
Olzinelles, i el carrer Indústria incorporant d’ofici les següents
prescripcions:

1- El pla de millora contemplarà les zones de domini públic, de servitud i
d’afecció del ferrocarril.

2- El quadre de propietaris i superfícies restarà modificat al tenor literal
següent:

1 Derivados Forestales 30.828 m2
2 Josep Ayats i Rosa M.Sibina 786 m2
3 Esteve Danés i Carmen Brau 500 m2
4 Rosa Maria Sibina 571 m2
5 AYTERPAT, SL 274 m2
6 AYTERPAT, SL 322 m2

Ajuntament de Sant Celoni 1.719 m2



21

Tercer.-  Trametre còpia de l’expedient i pla de millora urbana
d’ordenació en l’àmbit comprès entre la Carretera C-35, el carrer Comerç,
el carrer Olzinelles, i el carrer Indústria a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.

5.- FIXACIÓ, SI ESCAU, DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2005.

Vist l’expedient instruït per a la determinació de les festes de caràcter
local de Sant Celoni i La Batllòria per a l’any 2005.

Atès que el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya ha
començat a preparar l’Ordre de Festes Locals de Catalunya per a l’any
2005.

Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que, de les
catorze festes laborals, dues seran de caràcter local.

Atès que les dues festes locals han de ser fixades per Ordre del Conseller
de Treball de la Generalitat de Catalunya, a proposta dels municipis
respectius.

Atès que l’acord municipal de fixació de les festes locals ha de ser
adoptat pel Ple de l’Ajuntament, tal i com disposa l’article 46 del Reial
Decret 2001/1983, de 28 de juliol.

Atès que en data 29 de juliol de 2004 va tenir entrada a l’Ajuntament de
Sant Celoni un escrit del Departament de Treball i Indústria en el que
s’indica que cal proposar les festes locals del municipi, incloses les dels
pobles agregats, abans del dia 30 de setembre d’enguany.

Atès que s’ha consultat a la Unió de Botiguers i Comerciants de Sant
Celoni sobre la conciliació dels interessos del col·lectiu de comerciants del
municipi i la fixació de les dues festes locals, i aquesta entitat ha
manifestat la seva preferència per a que els dies de festa local s’escaiguin
en dilluns i que, preferiblement, no enllacin amb cap altra festa oficial per
tal d’evitar que els comerços esdevinguin més de dos dies tancats.

Atès que s’ha consensuat també amb l’Àrea de Cultura i el Consell de
Poble de La Batllòria la determinació de les dues festes locals.

Atès que tradicionalment les festes locals de Sant Celoni s’han fixat en els
dilluns o divendres més pròxims al dia 8 de setembre (Mare de Déu del
Puig) i 11 de novembre (Sant Martí), i les de La Batllòria en el dilluns
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següent al quart cap de setmana d’agost (Festa Major) i el dia 18 de
desembre (Mare de Déu de l’Esperança).

Vist l’informe emès pel secretari municipal.

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

Primer.- Proposar al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat
de Catalunya la fixació per a l’any 2005 de les festes locals següents:

SANT CELONI: 12 de setembre i 7 de novembre
LA BATLLÒRIA: 29 d’agost i 19 de desembre

Segon.- Comunicar aquest acord al Departament de Treball i Indústria,
per al seu coneixement i als efectes escaients.

6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
DEL CONSORCI LOCALRET APROVADA INICIALMENT PER
L’ASSEMBLEA GENERAL EN SESSIÓ DE DATA 31 DE GENER DE
2004.

El Sr. Alsina explica breument què s’han de modificar en els estatuts de
Localret: amb el canvi de la Generalitat hi ha hagut una adequació de la
participació a Localret dels diferents departaments sigui Governació,
Presidència i el Departament d’Universitats, Reserca i societat de
l’Informació perquè s’adaptin als estatuts d’aquesta reforma, com que
nosaltres estem adherits a Localret hem de donar compte de que estem
d’acord amb aquests estatuts.

Desprès d’aquesta intervenció i,

Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local
LOCALRET en el que l’Ajuntament de Sant Celoni hi està integrat com a
ens consorciat.

Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 31 de
gener de 2004 va adoptar, entre d’altres, l’acord de: “Notificar a tots els
membres associats l’acord d’aprovació inicial dels estatuts i donar-los un
termini de tres mesos comptadors des de la recepció de la notificació
perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients,
amb el benentès que si no se’n presentessin, es donaria per aprovat
definitivament l’acord un cop transcorregut l’esmentat termini.”
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Vist que la modificació dels estatuts que es vol dur a terme significa una
modificació de diversos articles del text, fonamentada en alguns casos en
la modificació de la normativa de referència així com en l’experiència
adquirida des de l’any de constitució del consorci per al funcionament
dels òrgans de govern.

Vist que els criteris bàsics de modificació dels estatuts són els següents:

1) Voluntat d’adequar la norma estatutària a noves exigències i
demandes de l’organització, però intentant conservar al màxim la
voluntat fundacional del consorci que s’expressa amb la definició
general d’objectius i finalitats i amb el peculiar i complex sistema de
representació dels municipis en els òrgans de govern del consorci. El
criteri ha estat de mínima modificació.

2) Mínima modificació dels objectius i finalitat del consorci.

• S’han tret les referències directes al concurs del cable i la
participació del consorci en òrgans i meses de contractació derivats
de la normativa del cable ja derogada.

• S’incorpora una menció genèrica al foment de les TIC.
• S’incorpora una referència especifica al projecte Administració

Oberta de Catalunya.
• Millora el redactat per tal d’assumir la representació en accions

jurídiques en defensa dels interessos de les entitats consorciades
• S’habilita al consorci per a la prestació de serveis de

telecomunicació.

3) Òrgans de govern:

• Es suprimeixen les Juntes de Demarcació com a òrgans de govern
del consorci, però es mantenen com àmbits territorials per a la
determinació de la representació i composició del òrgans de govern
del Consorci i  per a la formació de la voluntat (sistema de
votacions) dels òrgans de govern.

• L’Assemblea General funcionaria en règim de Plenari i de Comissió
Delegada, amb la idea de que el Plenari es reuneixi cada dos anys.

• La Comissió Delegada de l’Assemblea general estaria integrada pel
president, vice-presidents, consell d’administració i els membres
que ara integren les Juntes de Demarcació.

• Es preveu la possibilitat d’ampliar els membres del Consell
d’Administració fins un màxim de 28 membres en front dels 16
actuals.

• Es crea la Comissió Executiva integrada pel President i els vice-
presidents i amb l’assistència del Director General i amb les
funcions d’assistència a la Presidència en l’exercici de les seves
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funcions i la realització del seguiment de la gestió ordinària del
consorci. Es preveu que es reuneixi amb una periodicitat mensual.

4) Participació diputacions i consells comarcals.

a. Es proposa establir un mecanisme de relació especial amb les
diputacions catalanes que comportaria dos principals conseqüències:

• La participació, amb però sense vot, de representants de les
diputacions en els òrgans de govern col·legiat del consorci.

• L’establiment d’un mecanisme de contribució econòmica en el
funcionament del consorci mitjançant la quota anual.

b. Igualment es proposa establir un mecanisme de relació estable amb
els consells comarcals, per tal de millorar l’acció i la relació del consorci
amb els petits municipis.

• Creació estatutària d’una comissió del consells comarcals
• Elecció, entre els consells comarcals participants, d’un

representant de dita comissió al Consell d’Administració del
consorci i altres òrgans de govern col·legiat.

• Participació dels consells comarcals a l’Assemblea General del
consorci.

• Establiment d’un mecanisme de contribució econòmica en el
funcionament del consorci mitjançant la quota anual.

5) Altres qüestions que es proposen modificar.

• Es regula estatutàriament la Comissió Especial de Compte en el
termes que ha vingut funcionant fins ara mitjançant acord de
l’Assemblea.

• Es perfecciona el redactat d’alguns articles referits al règim
econòmic i financer del consorci.

• S’estableix la vinculació del Director general mitjançant la figura
del personal eventual de confiança.

Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les
mateixes s’ajusten al que disposa el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals i la resta de disposicions legals per a les que es
regeixen els consorcis.

Atès que l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu
que la modificació dels estatuts del consorci, amb l’acord previs del seu
òrgan de govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb
les mateixes formalitats que per la seva aprovació.
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Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del
consorci s’han d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de membres
de la corporació, per la qual cosa, i en aplicació de l’article 22.2.p) de la
Llei de bases de règim local, correspondrà la seva aprovació al Ple de la
corporació de forma indelegable.

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

Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels estatuts del Consorci
local Localret, acordada per l’Assemblea General del mateix en sessió
plenària de 31 de gener de 2004 segons consta a l’expedient
administratiu.

Segon.- Donar trasllat del precedent acord al Consorci local Localret per
al seu coneixement i efectes escaients.

7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UN CONTRACTE DE PRÉSTEC AMB LA
CAIXA DE CATALUNYA I DEL CONVENI REGULADOR DE LA
SUBVENCIÓ D’INTERESSOS ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA.

Intervé el Sr. alcalde i explica que és un préstec que és va demanar per a
la construcció de la piscina coberta per l’import de 642.000 €, avui
aprovaríem aquest préstec i acceptaríem una subvenció d’interessos de
90.012 €. El préstec és de tipus d’interès Euribor + 0,10% i aquesta
subvenció fa que pràcticament sigui un préstec sense interessos.

Desprès d’aquesta intervenció i,

Atès que l’Ajuntament va sol·licitar en data 21 de juny de 2004 un
préstec al Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona per
import de 642.113,00 € per a finançar l’anualitat corresponent a l’any
2004 del projecte d’inversió de construcció d’una piscina coberta.

Vista la notificació de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el
dia 22 de juliol de 2004, acordant subvenir el préstec sol·licitat per
l’Ajuntament per finançar el programa d’inversions, per import de
91.012,20 €, així com també la comunicació sobre l’aprovació per part de
Caixa de Catalunya acordant concedir el préstec sol·licitat per
l’Ajuntament de Sant Celoni per import de 642.113,00 €, per al
finançament de projectes d’inversions previstos en el Pressupost de
2004, d’acord amb les condicions següents:
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Tipus d’interès: Euribor + 0,10%
Comissió d’obertura: 0,10%
Termini: 10 anys (amb 12 mesos de carència)

Atès que es requereix per a la seva tramitació l’acceptació de la
subvenció per subsidiar el tipus d’interès del préstec concedida per la
Diputació de Barcelona, i l’aprovació per part de l’Ajuntament del préstec
corresponent.

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

Primer.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona
d’import 91.012,20 €, a l’objecte de subsidiar el tipus d’interès del
préstec sol·licitat.

Segon.- Acceptar el text del conveni a subscriure entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Sant Celoni, regulador del subsidi del préstec
sol·licitat a la Caixa d’Estalvis de Catalunya amb càrrec al Programa de
Crèdit Local.

Tercer.- Aprovar el préstec d’import 642.113,00 € pel finançament de
projectes d’inversions previstos en el Pressupost de 2004 d’acord amb les
condicions següents:

Tipus d’interès: Euribor + 0,10%
Comissió d’obertura: 0.10%
Termini: 10 anys (amb dotze mesos de carència)

Quart.- Acceptar la minuta de préstec.

Cinquè.- La primera disposició del préstec serà per la quantitat de
91.012,20 €.

Sisè.- Trametre l’acord d’acceptació de la subvenció i d’aprovació del
préstec així com també una còpia diligenciada del text regulador del
conveni de la subvenció i de la minuta de préstec al Servei de
Programació de la Diputació de Barcelona als efectes oportuns.

Setè.- Autoritzar el Sr. alcalde per subscriure la documentació que resulti
necessària per a l’efectivitat dels anteriors acords.

Vuitè.- Comunicar l’operació al Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya.
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8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UN CONVENI AMB EL CONSELL
COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL PER AL FINANÇAMENT DEL
NOU DIPÒSIT DEL TURÓ.

El Sr. alcalde explica que el dipòsit del Turò és de 4 milions i mig de
litres, que el projecte ja està aprovat per part de l’Ajuntament i que
aquest dipòsit té una subvenció de gairebé el 50% que es va tramitar via
Consell Comarcal. És un dipòsit que des de Sant Celoni donem aigua a
altres municipis i per això va fer possible entrar en la subvenció de
PUOSC de l’any 2003. El que fa el Consell Comarcal amb aquest conveni
és delegar a l’Ajuntament de Sant Celoni per poder tirar endavant tot el
procés de contractació i adjudicació i també subroga que a mesura que
és vagi fent l’obra ens passarà els diners de la subvenció a l’Ajuntament
de Sant Celoni.

Intervé el Sr. Deulofeu i diu que el grup municipal de CiU votaran a favor
en aquest punt, però volem fer constància de l’endarreriment de l’obra, la
subvenció és de bastant temps endarrera el que acabarà tenint
conseqüències d’endarreriment del subministrament, d’endarreriments
d’aspectes com poden ser la possibilitat de la construcció del CAP que
probablement no és podrà tirar endavant fins que no es disposi d’aquest
dipòsit, per tant, pensem que es podria haver gestionat millor aquest
tema i haver-lo fet amb anterioritat.

Contesta el Sr. alcalde i diu que, la subvenció i al poder tirar endavant la
construcció del dipòsit del Turò estava al Consell Comarcal com ja he
comentat, això se’ns traspassa a nosaltres l’any 2001, desprès el Consell
Comarcal va fer un canvi perquè hi havia unes obres més urgents i va
passar a l’any 2003. S’ha de dir que haig de agrair que es pugui tirar
endavant la construcció del dipòsit a la família Vulart de Sant Celoni
propietària d’aquesta parcel·la perquè ha avançat la cessió del terreny
abans que tiri endavant un Pla parcial, això ha costat un temps de
resoldre i negociar-ho. També voldria dir que en cap cas això endarrerirà
la construcció del CAP on hi ha actualment el dipòsit de la Salle, ni una
possible mancança de subministrament d’aigua, el tema de
subministrament d’aigua a Sant Celoni mai no ha estat resol del tot, però
si mirem endarrera si que havíem patit mancances d’aigua, en canvi
actualment un any de sequera com l’any 2003 vam subministrar més de
14 milions de litres d’aigua a Riells i Viabrea i l’Ajuntament de Campins
ha demanat poder connectar amb Sant Celoni. Aquest darrers anys s’han
fet inversions i s’ha fet la connexió amb el Ter i això fa que no tinguem
els problemes d’aigua, que havíem tingut abans, fins i tot quan jo vaig
acabar d’entrar d’alcalde em va venir a veure gent d’indústries i
promotors que manifestaven la seva preocupació per la mancança
d’aigua que hi havia en aquell moment ja que si no es garantia l’aigua el
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poble no podia créixer, per sort i amb la feina que s’ha fet no és el cas
d’aquest moment. Però el més important és que ja s’ha endegat el procés
de contractació de la construcció del dipòsit al Turó i d’aquí a un temps
no vull dir breu però, sí en poc temps podem tenir aquest dipòsit acabat
que serà el dipòsit més gran del municipi de Sant Celoni i que garantirà
al menys un temps més llarg d’aigua en cas d’avaria.

Desprès d’aquestes intervencions i,

Atès que l’Ajuntament de Sant Celoni ha iniciat l’expedient administratiu
per a la licitació de les obres de construcció del nou dipòsit d’aigües del
Turó de la Mare de Déu Puig

Atès que aquesta actuació consisteix en la construcció d’un dipòsit
d’aigua amb una capacitat de 4.500 m3, situat a la cota 206 del Turó de
la Mare de Déu del Puig de Sant Celoni i de les instal·lacions
complementàries per entrar en servei, amb previsió de la connexió als
nous cabals que transportarà la futura conducció des de la planta
potabilitzadora d’Aigües Ter-Llobregat de Cardedeu, de gran importància,
urgència i interès públic.

Atès que el 27 de juliol de 2000 la Direcció General d’Administració local
va aprovar la proposta de formulació inicial del Pla únic d’obres i serveis
de Catalunya (PUOSC) pel quadrienni 2000-2003, incloent-hi inicialment
per a l’any 2001 l’actuació de construcció del nou dipòsit del Turó de la
Mare de Déu del Puig, amb una subvenció de 260.904,41 € i una despesa
elegible de 521.804,49 €.

Atès que, a petició del Consell Comarcal del Vallès Oriental, la Direcció
General d’Administració Local va acordar un canvi d’anualitat de la
referida actuació, que va quedar inclosa en el PUOSC per a l’any 2003.

Atès que el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Sant
Celoni tenen interès en formalitzar un conveni de col·laboració per a
executar i finançar el projecte de construcció del nou dipòsit del Turó de
la Mare de Déu del Puig de Sant Celoni.

Atès que aquest conveni ha de regular les obligacions i els compromisos
d’ambdues administracions en la referida actuació.

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

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar amb el Consell
Comarcal del Vallès Oriental per a l’execució i el finançament de la
construcció del nou dipòsit de la Mare de Déu del Puig de Sant Celoni.
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Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental
per al seu coneixement i als oportuns efectes.

Tercer.- Autoritzar el Sr. alcalde per a la signatura de tota la
documentació necessària per a l’efectivitat dels acords presos.

9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP
MUNICIPAL D’ERC SOBRE L’ACTUAL PROJECTE DE CONSTITUCIÓ
EUROPEA.

El Sr. alcalde dóna la paraula al Sr. Alsina que diu: les diferents
agrupacions d’ERC al llarg del país estem presentant aquesta moció igual
a tots els municipis, la intenció és que els diferents ajuntaments on ERC
hi és present sigui al govern o sigui a l’oposició, defensi el desacord que
tenim vers la Constitució Europea i fer palès des dels ajuntaments on
estem també recolzant aquesta iniciativa en desacord vers la Constitució
Europea i quants més ajuntaments manifestem tant a la presidència de la
Unió Europea com a l’Estat Espanyol que el nostre país està en desacord
en las formes que està previst fer la Constitució Europea presionarem
més perque aquesta és modifiqui, veiem que socialment la Constitució
Europea ha de incorporar aquest requeriments.
Seguidament el Sr. alcalde llegeix textualment el text de la moció.

Contesta el Sr. Cuminal diu que s’aniran repartint els punts, d’entrada,
vull dir als companys d’ERC que s’està perdent la tradició de presentar
coses conjuntes amb el que ja sabeu que estem d’acord i encara que ho
feu a tot el país sempre és d’agrair que tot i que se sapiga que és una
cosa que s’hi està d’acord que es presenti d’entrada conjuntament pels
diferents grups, però, dit això, només voldria recordar una cosa, per la
diada llegíem un manifest en el qual tots dèiem que estàvem d’acord en
que tots els partits poden anunciar aquesta constitució i ara perquè
tothom voti a favor diem que hi estem en desacord i parlant amb tots els
partits crec que hi ha dificultats a nivell generecional d’afrontar aquestes
coses. Aquesta Constitució a l’Estat Espanyol es resol amb un referèndum
i el vot d’aquest referèndum no és si estem en desacord, és o sí o no,
també hi ha opcions  d’abstenir-se etc.., però en tot cas considero que
està molt bé que intentem tots de poder donar suport a unes mocions,
però aquesta moció fa referència a un tractat que es posarà a votació pel
poble, per tant la moció serà sí o serà no, en tot cas hauria de ser una
mica més valenta i dir que no als motius que deies perquè no s’ha fet cas
del que deia la convenció catalana i perquè parla del tema de la llengua
que evidentment no hi estem d’acord tal com s’està montant, ens treu
competència en algunes coses que cap de molt temps potser massa
lentament la Generalitat ha aconseguit tenir competències. Ara pel fet
que el que ens representi a Europa sigui un ministre espanyol, doncs
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evidentment treu sentit a aquestes competències que han costat de tenir
Avui dieu que hi esteu en desacord, però ahir el President de la
Generalitat i el President del Partit del Socialistes deien que hi estarien
d’acord, per tant, si per alguna cosa demano ser una mica més valents
també demano una certa coherència a l’ hora de defensar unes posicions.

Contesta el Sr. alcalde i diu: crec al menys personalment i a nivell del
PSC majoritàriament que tot document, tota legislació, tot tractat i tota
constitució és millorable, el mateix Estat Espanyol ens va dotar d’una
constitució que alguns dels que vam votar afirmativament hi havia coses
que no ens agradaven del tot i en canvi crèiem que era un pas important
i un pas bo per tirar endavant la democràcia incipient. També crec que la
Constitució Europea és millorable amb punts de desacord que els hem de
manifestar personalment, però que a l’hora de la veritat els partits s’han
de possicionar i valorar que pasaría amb el projecte d’Europa si sortís un
no majoritari, l’altra cosa és que fins el final com a país els catalans hem
de defensar que els nostres drets i la nostra llengua hi estigui
degudament representada com les altres llengües que també estan
reconegudes en la Constitució Europea, també no hem d’oblidar que
estar a Europa va ser un pas endavant pel nostre país i si que quan
formes part d’una unió d’Estats o nacions com li vulguem dir, algunes de
les teves atribucions les has de deixar perquè és un marc més general,
tots sabem que hi ha força normativa que ve donada per Europa a nivell
Sanitari, a nivell d’ajudes d’ infrastructures, a nivell de medi ambient, a
nivell de drets socials i que si no fos així més d’un país estaria a les
basaroles,  estar a Europa també ha estat important per ser solidaris, fins
ara eren solidaris amb nosaltres que ens arribaven forces ajuts a nivell
global i ara haurem de ser solidaris amb altres països que també hi
entraran, per tant, l’avenç produit es bó però també hem de manifestar
el nostre desacord amb algunes de les parts de la constitució que creiem
que no estan ben resoltes. No vull entrar en cap polèmica de les opinions
dels diferents membres d’un partit, tots sabem que son diverses i que
dintre de cada un dels partits que estem aquí asseguts hi ha opinions a
favor i en contra i molta gent encara no ha que votarà. CiU té un congrés
si no recordo malamanent aquest cap de setmana per manifestar la
voluntat majoritària o la indicació que donarà en els seus militants i a la
gent que són els seus votants, recordem que el Sr. Duran i Lleida a dit
que sí el Sr. Roca ha dit que sí, hi ha europarlamentaris que han dit que
sí d’altres s’han manifestat pel no, tant a la Constitució  com l’Estatut de
Catalunya es podrà interpretar que no s’arriba a la fita que ha d’arribar i
el seu vot pot ser abstenció o negatiu.

Contesta el Sr. Cuminal i diu que no s’allargarà perquè aquí no
arreglarem massa cosa simplement deia el que deia i sent  conscient del
partit i de la federació en la qual represento i formo part i a més a més
tenim un debat ben viu i també formant part d’una organització juvenil
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que també ens hem possessionat, simplement quan he dit que hi havia
dificultats generecionals crec que hi son en tots els partits menys en ERC
i per això demanava que fos una proposta més agosarada perquè jo
personalment crec que de des de Sant Celoni hauríem de donar suport a
un nou govern evidentment CiU la postura encara no està definida i que
hi ha situacions que ens ha possessionat, però en tot cas quan deia lo de
les diferencies generecionals crec que en un Ple d’un Ajuntament val la
pena dir-ho és perquè tothom recorda l’any 1978 a la constitució i
acceptar les coses amb determinades renúncies amb la idea que ja les
millorarem, bé, ja les millorarem molt poc i anem molt poc a poc i quan
deia que hi ha un problema generecional no em referia tant els diferents
partits com sí a la manera d’entendre la política, de gent que estava a la
política quan hi havia la transició del franquisme o gent que entenem que
actualment tot siguent antieuropeista i entendre que l’any 40 hi ha havia
guerra entre Europa i ara Europa decideix dotar-se de personalitat
jurídica pròpia. Entenem que el fet de dir que tal com s’està fent no ens
agrada no converteix en antieuropeista, ni ens fa fer una pas endarrera,
ni posa en risc tot a una sèrie de coses que el llarg d’aquests anys s’ha
anat avançant, simplement voldria reflexar això, no és cap critica oberta
a tots el partits sinó dir que hi ha un problema generecional que en
aquest cas crec que reflexa i és perquè estem tots una mica malalts
encara de la transició, és un punt que em venia de gust comentar.

Contesta el Sr. alcalde i diu que no estem malalts sinó en plena forma i
amb ganes de tirar endavant nous reptes, la proposta és molt concreta i
és la que passaríem a votar el nostre vot serà positiu perque creiem que
es por millorar la constitució, i que hem d’avançar.

Desprès d’aquestes intervencions i,

Atès que els caps d’Estat i de Govern de la Unió Europea van aprovar el
passat 18 de juny de 2004 un projecte de tractat constitucional que
modifica les institucions europees, l’aprovació del qual requereix la
ratificació de tots els Estats membres.

Atès que aquest projecte no recull cap de les propostes significatives
realitzades pel conjunt de la societat catalana, des dels àmbits acadèmics
i socials fins els econòmics i polítics, recollides per la Convenció Catalana
per al Debat sobre el Futur de la Unió Europea.

Atès que tot i el reconeixement de la necessitat d’harmonitzar i
simplificar els tractats existents i avançar cap a un model social d’Europa
més proper a la ciutadania i atesa la tradició europeista de Catalunya, no
podem acceptar una constitució que consagra l’Europa dels estats a costa
de l’Europa de les nacions, i que nega drets tant elementals dels pobles
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com és el reconeixement oficial de llengües que parlen milions
d’europeus.

Per aquests motiu, a proposta de la Comissió informativa de Serveis
Comunitaris, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Que l’Ajuntament de Sant Celoni es declari en desacord amb
l’actual projecte de Constitució Europea.

Segon.- Sol·licitar a l’Estat Espanyol i a la Presidència de la Unió Europea
el reconeixement de la llengua catalana com a llengua oficial.

Tercer.- Trametre aquests acords al Parlament de Catalunya, al Congrés
de Diputats, al Ministeri d’Afers Exteriors i al Parlament Europeu.

Quart.- Publicar aquests acords al butlletí de “La Casa de la Vila”.

10.- DONAR COMPTE AL PLE MUNICIPAL DE LA
CORRESPONDÈNCIA REBUDA PER L’ALCALDIA DES DE LA
CELEBRACIÓ DEL DARRER PLE ORDINARI.

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

 Un escrit del Sr. Joan Cano Garcia, comunicant el seu nomenament
com a delegat especial a Catalunya de l’Agència Espanyola
d’Administració Tributària.

  Un escrit de la Sra. Marta Cid Pañella, consellera d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, agraint la invitació a la inauguració del
Centre Municipal d’Expressió – Escola de Música, prevista per al dia
3 d’octubre, i excusant la seva assistència per causa d’altres
compromisos contrets amb anterioritat.

  Un escrit del Sr. Eduard Casas Bertet, director del taller
ocupacional “El Tritó. Formació en explotació forestal”, posant en
coneixement de l’Alcaldia l’inici de les activitats d’aquest taller,
amb una durada prevista d’un any i que té per objectiu la
incorporació social i laboral de persones que han patit addicions.

 Un escrit de l’esposa i la filla del Sr. Jaume Martori Planas, agraint
les mostres de condol i afecte rebudes per part del Consistori.
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11.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER
L’ALCALDIA I PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN ELS
MESOS DE JULIOL I AGOST DE 2004.

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA DURANT EL
MES DE JULIOL DE 2004

Dia Descripció
01 Denegant permís per fer un concert a la discoteca Belfast
01 Contractació d’una auxiliar administrativa per a la R. Vella
01 Contractació d’un peó per al manteniment d’obres de la via pública
01 Alta padró d’habitants
01 Alta padró d’habitants
01 Baixa padró d’habitants
01 Aprovant despesa nòmina mes de juny
02 Concessió llicència d’ocupació a Xavier Catarineu
02 Concessió llicència d’activitats a Llar Unió Catalonia SCCL
02 Autoritzant a Mossos d’Esquadra per posar rètols
02 Denegant una sol·licitud feta per A. Ramos
02 Aprovant despesa quota anual al Consorci de Turisme del V. Oriental
02 Autoritzant reserva ocupació via pública a Construccions Sala
02 Atorgant subvenció al CEIP Montnegre
02 Atorgant subvenció a l’Associació de Veïns Molí Paperer
02 Atorgant subvenció a l’Associació de Veïns Sant Llorenç de Vilardell
02 Atorgant subvenció a l’Associació de Veïns del Turó de la Mare de Déu
02 Alta padró d’habitants
02 Alta padró d’habitants
02 Aprovant despesa assegurança piscina
02 Aprovant despesa assegurança remolc
02 Aprovant despesa neteja Puigdollers i Pallerola activitats d’estiu
02 Concessió de drets funeraris a Teresa Romero
02 Atorgant subvenció a l’Associació de Veïns de les Borrelles
05 Contractació d’un tècnic mig per a l’àrea d’Entorn
05 Acceptant una renúncia a una llicència d’instal·lació atorgada a Joaquim Puigtió
05 Concessió llicència d’obres a Josep M. Miquel
05 Desestimant sol·licitud de fraccionament de pagament de taxa del mercat setmanal
05 Desestimant sol·licitud de fraccionament de pagament de taxa del mercat setmanal
05 Alta padró d’habitants
05 Alta padró d’habitants
05 Alta padró d’habitants
05 Alta padró d’habitants
05 Alta padró d’habitants
05 Alta padró d’habitants
06 Concessió d’una bestreta a una treballadora
06 Concessió llicència d’ocupació a Antonio Ramos
06 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
06 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
06 Concessió llicència d’obres a Joaquim Puigtió
06 Estimant petició de responsabilitat patrimonial a Joan Romeu
06 Admetent el desistiment d’una llicència d’obres de la Taberna del Montseny
06 Alta padró d’habitants
06 Alta padró d’habitants
06 Alta per omissió al padró d’habitants
06 Alta per omissió al padró d’habitants
06 Alta per omissió al padró d’habitants
06 Aprovant liquidacions taxa ocupació via pública juny 2004
07 Autorització a Endesa
07 Autorització a Endesa
07 Autorització a Endesa



34

07 Autorització a Endesa
07 Concessió llicència de gual a Pere Fugarolas
07 Prenent coneixement informe Intervenció gestió àrea d’Esports
07 Nomenament secretaria accidental en procediments de matèria de circulació J.F.Guasch
07 Concessió llicència d’obres a Josep Dote
07 Incoant expedient de possible responsabilitat patrimonial a Elisa Pérez
07 Alta padró d’habitants
07 Alta padró d’habitants
07 Alta padró d’habitants
07 Baixa padró d’habitants
07 Baixa padró d’habitants
07 Aprovant certificació d’obres del carrer Les Torres
07 Alta per omissió al padró d’habitants
07 Alta per omissió al padró d’habitants
07 Aprovant despesa impressió Casa de la Vila i BEC
07 Aprovant despesa subministrament d’ordinadors
07 Aprovant certificacions treballs sanejament línies aèries carrers E.Domènech i P.B.Martorell.
08 Aixecant ordre suspensió i concessió llicència d’obres a Rosa Gracia Peña
08 Contractació d’una administrativa per substitució personal vacances
08 Aprovant ampliació horari prestació de serveis advocat Albert Puig
08 Incoant expedient de protecció de legalitat urbanística a Carles Ayats
08 Acordant comparèixer en recurs interposat per Citroën España SA
08 Prenent coneixement informe Intervenció diferents cursos
08 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
08 Concessió llicència d’obres a Antoni Mollfulleda
08 Concessió llicència d’obres a C. Veïns carrer Torras i Bages, 11
08 Concessió llicència d’obres a F. Calamonte – J.Vallhonesta – J. Donado i C. Caballero
08 Concessió llicència d’obres a Montserrat Brutau
08 Alta padró d’habitants
08 Baixa padró d’habitants
08 Aprovant relació de factures
08 Aprovant el pagament de diferents subvencions
09 Concessió llicència d’ocupació a Eduard Casadevall
09 Concessió llicència d’ocupació a Genaro Reales
09 Denegant autorització a Endesa
09 Aprovant despesa control contaminació atmosfèrica Envirotècnia
09 Concessió llicència d’obres a Antonio Marcos Martínez
09 Aprovant mesures de prevenció d’incendis forestals
09 Declarant definitius els acord d’imposició de contr- especials carrer Fogars
09 Concessió de subvenció als veïns del carrer Major
09 Concessió de subvenció als veïns de Sant Ponç
09 Alta padró d’habitants
09 Baixa padró d’habitants
09 Alta per omissió padró d’habitants
09 Aprovant relació liquidacions tancament carrers juny
12 Contractació d’un Administratiu
12 Contractació d’una auxiliar administrativa per a Participació Ciutadana
12 Facilitant còpies sol·licitades a Esteve Rodoreda
12 Autorització a Endesa
12 Autorització a Gas Natural
12 Autorització a Gas Natural
12 Autorització a Gas Natural
12 Comunicant a Promesma SL el canvi de qualificació d’una activitat
12 Concessió llicència d’obres a Francisca Fernàndez
12 Concessió llicència d’obres a Josep Funollet
12 Concessió llicència d’obres a Marcos Alay
12 Notificant tràmit d’audiència en un exp. de resp, patrimonial J. Companys
12 Alta padró d’habitants
12 Alta padró d’habitants
12 Alta padró d’habitants
12 Alta padró d’habitants
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12 Alta per omissió al padró d’habitants
12 Alta per omissió al padró d’habitants
13 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
13 Autorització a Gas Natural
13 Notificant tràmit d’audiència en exp. a Acsa Agbar
13 Autoritzant instal·lació reserva aparcament per minusval·lia a Montserrat Gurri
13 Autoritzant la Policia a donar de baixa un vehicle
13 Atorgant una subvenció a Creu Roja
13 Atorgant una subvenció a l’Associació de Veïns de les Illes Belles
13 Alta padró d’habitants
13 Alta padró d’habitants
13 Alta padró d’habitants
13 Alta padró d’habitants
13 Alta padró d’habitants
13 Alta padró d’habitants
13 Baixa padró d’habitants
13 Aprovant certificació de les obres de la Plaça de la Vila
14 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
14 Concessió pròrroga en una llicència d’obres a Armando Arca
14 Concessió llicència d’obres a Juan López
14 Concessió llicència d’obres a Montse Ibañez
14 Prenent coneixement informe Intervenció gestió àrea d’Esports
14 Desestimant petició de R. Patrimonial de M. Carme Sanchez
14 Desestimant petició de R. Patrimonial de David Guardia
14 Alta padró d’habitants
14 Alta padró d’habitants
14 Alta per omissió padró d’habitants
14 Concessió drets funeraris a Manuel Ureña
15 Autorització canvi de titularitat de drets funeraris
15 Estimant al·legacions presentades en relació a una llicència d’activitats
15 Concessió llicència d’obres a C. Propietaris Perú, 7
15 Concessió llicència d’obres a C. Propietaris Perú 7
15 Concessió llicència d’obres a Josefa Cruells
15 Concessió llicència d’obres a Natalia Mata
15 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
15 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
15 Baixa padró d’habitants
15 Alta per omissió padró d’habitants
16 Concessió llicència d’ocupació a Finques la Batllòria
16 Concessió llicència de gual a E. Rubio
16 Autoritzant a la Policia a donar de baixa un vehicle
16 Concessió llicència d’obres a Angel Tripiana
16 Concessió llicència d’obres a Baldomero Villalba
16 Concessió llicència d’obres a Jacinto Blanca
16 Concessió d’una bestreta a la Penya Barcelonista de Sant Celoni
16 Aprovant contractes de publicitat
16 Alta padró d’habitants
16 Aprovant una despesa
16 Alta padró d’habitants
16 Baixa padró d’habitants
16 Alta padró d’habitants
16 Aprovant despesa treballs estudi geotècnic per construcció aparcament soterrani Pl. Comtes del

Montseny
16 Aprovant una despesa de treballs a l’observatori de la Tordera
17 Aprovant retorn de garantia
19 Concessió llicència d’obres a Givaudan Ibèrica
19 Concessió llicència d’obres a Givaudan Ibèrica
19 Concessió de llicència d’obres a Sanofi
19 Declarant l’extinció de la relació funcionarial amb la corporació de F. Aizpún
19 Alta padró d’habitants
19 Alta per omissió padró d’habitants
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19 Alta padró d’habitants
19 Baixa padró d’habitants
20 Autoritzant la Policia Local a retirar un vehicle de la via pública
20 Autorització de gual a Manuel Orihuela
20 Requerint correcció deficiències detectades a l’IES Baix Montseny
20 Facilitant dades sol·licitades per Joan Marín
20 Aixecant ordre de suspensió i concessió llicència d’obres a Abraham Valverde
20 Alta per omissió padró d’habitants
21 Declarant definitivament aprovat el Consell de Poble de la Batllòria
21 Habilitació de secretaria per vacances del secretari
21 Alta padró d’habitants
21 Alta padró d’habitants
21 Alta padró d’habitants
21 Alta padró d’habitants
21 Acordant comparèixer en recurs d’apel·lació d’Endesa
22 Concessió llicència ocupació a Eva Blas
22 Concessió llicència de gual a Carme Bueno
22 Autorització a Gas Natural
22 Concessió llicència d’activitats a Barcelona – Granollers Edificios SL
22 Aprovant la senyalització d’una illa exclosa a la ciruclació c/Jaume I – C. Mar
22 Nomenament de funcionari José Miquel Grimas
22 Nomenament de Funcionari Pablo Mañas
22 Nomenament de funcionari Abel Morón
22 Concessió llicència d’obres a Llucià Teixidó
22 Acordant la possible senyalització d’un pas de vianants al P.Esports - Ramis
22 Aprovant liquidació reserva via pública
22 Aprovant l’aportació al Fons Català de Cooperació
22 Alta padró d’habitants
22 Alta padró d’habitants
22 Alta padró d’habitants
22 Alta per omissió al padró d’habitants
22 Atorgant una subvenció per arranjament de façana a Dolors Oranich
22 Prenent coneixement informe Intervenció activitats físiques de lleure
22 Concessió de subvenció per IBI
23 Autorització a Gas Natural
23 Concessió llicència d’obres a Anna Poveda
23 Concessió llicència d’obres a Carme Catarineu
23 Concessió llicència d’obres a Elisabet Boix
23 Concessió llicència d’obres a Josefa Renau
23 Concessió llicència d’obres a Santiago Sànchez
23 Alta padró d’habitants
23 Alta padró d’habitants
23 Alta padró d’habitants
23 Alta padró d’habitants
23 Aprovant certificació per obres edifici Consolat del Mar
23 Alta per omissió padró d’habitants
24 Concessió drets funeraris a Maria Sànchez
26 Concessió llicència ocupació a Martí Pascual
26 Concessió llicència de gual a La Comarca Instal·lacions i Serveis SL
26 Concessió llicència de gual a Jordi Mestre
26 Concessió llicència de gual a M. Carme Garcia
26 Concessió llicència de gual a Antonio Fradera
26 Concessió de gratificacions a diferent personal
26 Concessió llicència d’obres a Givaudan Ibèrica
26 Concessió complement de productivitat a diferent personal
26 Alta padró d’habitants
26 Alta padró d’habitants
26 Baixa padró d’habitants
26 Aprovant despesa treballs condicionament camp de futbol de la Batllòria
26 Alta per omissió padró d’habitants
27 Alta padró d’habitants
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27 Alta padró d’habitants
27 Alta padró d’habitants
27 Baixa padró d’habitants
27 Baixa padró d’habitants
28 Concessió llicència ocupació a Xavier Alvarez
28 Aprovant liquidació taxa retirada de vehicles
28 Concessió llicència d’obres a Carme Vidal
28 Concessió llicència d’obres a Donato Pacheco
28 Concessió llicència d’obres a Esports 117 SCP
28 Concessió llicència d’obres a Juan José Parra
28 Concessió llicència d’obres a Núria Prat
28 Concessió llicència d’obres a Ramon Salichs
28 Nomenament cap del a Policia durant el període de vacances a Sergi Boronat
28 Aprovant factura despeses depuradora abril
28 Aprovant factura despeses depuradora febrer
28 Aprovant factura despeses depuradora gener
28 Aprovant factura despeses depuradora juny
28 Aprovant factura despeses depuradora maig
28 Aprovant factura despeses depuradora març
28 Aprovant una despesa
28 Atorgant beques de menjador escolar abril
28 Atorgant beques de menjador escolar maig
28 Aprovant despesa treballs condicionament camp de futbol de Can Sans
28 Alta per omissió padró d’habitants
28 Alta per omissió padró d’habitants
28 Aprovant relació de factures
29 Alta padró d’habitants
29 Alta padró d’habitants
29 Alta padró d’habitants
29 Concessió llicència d’obres a M. Angels Castelló
29 Concessió llicència d’obres a Pilar Gros
29 Concessió llicència d’obres a Pilar Vila
29 Admetent el desistiment d’una llicència d’obres
29 Alta per omissió padró d’habitants
29 Alta per omissió padró d’habitants
29 Alta per omissió padró d’habitants
29 Alta per omissió padró d’habitants
30 Nomenament d’alcalde accidental per període de vacances
30 Alta padró d’habitants
30 Contractació d’un peó
30 Contractació d’una treballadora familiar
30 Concessió llicència d’obres a Antoni Jas
30 Concessió llicència d’obres a Angela Noguera
30 Concessió llicència d’obres a Antoni Pons
30 Concessió llicència d’obres a C. Propietaris Dr. Flèming 6
30 Concessió llicència d’obres a Francisca Fidel
30 Concessió llicència d’obres a Laura Rives
30 Concessió llicència d’obres a Magdalena Coll
30 Concessió llicència d’obres a Pilar Vila
30 Concessió reducció de jornada a Roser Puig
30 Aprovant despesa per compra d’ordinadors per a la Policia
30 Aprovant despesa ordinadors per al Centre Municipal d’Expressió
30 Aprovant despesa pintura marques viàries
31 Canvis de domicili

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE
GOVERNACIÓ DURANT EL MES DE JULIOL DE 2004
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2 Estimar expedient sancionador Sr. David Figueras Pinos
2 Estimar expedient sancionador Sra. Dolors Lopez Ballester
2 Desestimar recurs d’expedient Sra. Esther Rodríguez Coll
2 Estimar expedient sancionador Sra. Nuria Planells Catarineu
14 Desestimar recurs d’expedient Sra. M. Carmen Llagostera Alandete
14 Arxivar expedient sancionador Sra. Concepció Duatis Argiles
14 Desestimar recurs d’expedient Sr. Elias Noguera Sau
14 Desestimar recurs d’expedient Sr. Esteve mir Anglada
14 Estimar expedient sancionador Sra. Francisca Lopez Manchon
14 Arxivar expedient sancionadorSr. Francisco Rodríguez Perez
14 Estimar expedient sancionador Sr. Jose M. Gonzalez Mellado
14 Estimar expedient sancionador Sra. Merce Martinez Porcell
14 Desestimar recurs d’expedient Sra. Olga Hernández Baena
14 Desestimar recurs d’expedient Sr. Oscar Pacheco Pacheco
14 Estimar recurs potestatiu de reposició Sr. Ruben Baladia Garrido
14 Arxivar expedient sancionador Sr. Salvador Camps Font
27 Imposar sanció multes lot 404

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA DURANT EL
MES D’AGOST DE 2004

Dia Descripció
01 Aprovant despesa nòmina juliol
01 Aprovant despesa impressió programes i cartells de la Festa Major de la Batllòria
01 Aprovant despesa impressió programes i cartells de la Festa Major de Setembre
01 Contractació d’un tècnic mig
02 Autorització a Endesa
02 Autorització a Endesa
02 Autoritzant la Policia a lliurar un vehicle a un gestor de residus
02 Concessió de llicència ambiental a Bes Alguersuari SA
02 Alta padró d’habitants
02 Alta padró d’habitants
02 Alta padró d’habitants
02 Alta padró d’habitants
02 Alta padró d’habitants
02 Alta padró d’habitants
02 Alta per omissió al padró d’habitants
03 Concessió llicència de gual a Teresa Miguel Poza
03 Concessió llicència de gual a Lluís Bonfill Roca
03 Concessió llicència de gual a Celonesa Constructora
03 Concessió llicència d’obres menors a Antoni Pons Cornellà
03 Concessió llicència d’obres a C. Propietaris Tarragona, 15
03 Concessió llicència d’obres a Escola Cor de Maria
03 Concessió llicència d’obres a Francisca Fidel Martín
03 Concessió llicència d’obres a Fernando Giner Carantela
03 Concessió llicència d’obres a German Martínez de la Torre
03 Concessió llicència d’obres a Isabel Gonel Casado
03 Concessió llicència d’obres a Joaquim Elvira Gonzàlez
03 Concessió llicència d’obres a Laura Rivas López
03 Concessió llicència d’obres a Ramon Illa Taulats
03 Alta padró d’habitants
03 Baixa padró d’habitants
04 Concessió llicència d’obres a Juan Antonio Linares Pérez
04 Alta padró d’habitants
05 Alta padró d’habitants
05 Baixa padró d’habitants
05 Alta per omissió al padró d’habitants
05 Alta per omissió al padró d’habitants
06 Alta padró d’habitants
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06 Concessió de drets funeraris a Brígida Garrido Cupido
09 Canvi de titularitat de drets funeraris
09 Canvi de titularitat de drets funeraris
09 Canvi de titularitat de drets funeraris
09 Canvi de titularitat de drets funeraris
09 Canvi de titularitat de drets funeraris
09 Canvi de titularitat de drets funeraris
09 Concessió llicència d’ocupació a Xavier Aymar Cortina
09 Denegant la tramitació de l’expedient de R.Patrimonial a Elisa Pérez
09 Alta padró d’habitants
09 Alta padró d’habitants
09 Alta padró d’habitants
09 Alta per omissió al padró d’habitants
10 Canvi de titularitat de drets funeraris
10 Canvi de titularitat de drets funeraris
10 Canvi de titularitat de drets funeraris
10 Canvi de titularitat de drets funeraris
10 Declarant aprovat definitivament l’establiment del Servei Escola Municipal d’Expressió
10 Incoant expedient de Resp. Patrimonial
10 Desestimant petició de Responsabilitat Patrimonial
10 Alta padró d’habitants
10 Alta padró d’habitants
10 Alta padró d’habitants
11 Concessió llicència d’activitats a Josep M. Arenas Fradera
11 Concessió llicència d’obres a Josep M. Arenas Fradera
11 Alta padró d’habitants
11 Alta padró d’habitants
11 Alta padró d’habitants
11 Baixa padró d’habitants
12 Concessió llicència d’ocupació a Joan Riera Pabón
12 Autorització a Endesa
13 Nomenament d’alcalde accidental Miquel Vega Vega
13 Contractació d’un peó
13 Aprovant liquidació de taxa per tancament de carrers primera quinzena juliol
13 Aprovant liquidació de taxa per tancament de carrers  segona quinzena juliol
13 Aprovant el pressupost estimatiu de la Festa Major d’estiu de la Batllòria
14 Concessió de drets funeraris a Isabel Mas Palou
15 Aprovant preus públics activitats Festa Major d’estiu de la Batllòria
16 Aprovant canvi de titularitat de drets funeraris
16 Aprovant liquidació taxa ocupació juliol 2004
16 Alta padró d’habitants
16 Alta padró d’habitants
16 Alta padró d’habitants
16 Alta per omissió al padró d’habitants
16 Concessió drets funeraris a Lluís Bonamusa Planas
17 Alta padró d’habitants
17 Alta padró d’habitants
17 Alta padró d’habitants
17 Baixa padró d’habitants
17 Alta per omissió padró d’habitants
18 Contractació d’una auxiliar administrativa
18 Alta padró d’habitants
18 Alta padró d’habitants
18 Alta padró d’habitants
18 Alta per omissió al padró d’habitants
18 Alta per omissió al padró d’habitants
19 Ordenant l’arxiu d’un expedient
19 Ordenant l’arxiu d’un expedient
19 Ordenant l’arxiu d’un expedient
19 Ordenant l’arxiu d’un expedient
19 Ordenant l’arxiu d’un expedient
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19 Incorporant un canvi en una activitat de Josep Viura
19 Alta padró d’habitants
20 Facilitant còpies sol·licitades a Esteve Danés, Carles Ayats i Rosa M. Sibina
22 Concessió drets funeraris a Gaudencia González
23 Aprovant liquidació taxa tancament carrers primera quinzena agost
23 Alta padró d’habitants
23 Alta padró d’habitants
23 Alta padró d’habitants
23 Alta padró d’habitants
23 Alta per omissió padró d’habitants
24 Concessió llicència de gual a Celonesa Constructora
24 Alta padró d’habitants
24 Baixa padró d’habitants
24 Alta per omissió al padró d’habitants
24 Alta per omissió al padró d’habitants
25 Concessió llicència d’activitats a Alerce Edificios y Obras
25 Alta padró d’habitants
25 Alta per omissió al padró d’habitants
26 Atorgant increment de termini d’obra a CISSA
26 Aprovant canvi de titularitat de drets funeraris
26 Concessió de gratificacions a diferent personal
26 Concessió complement de productivitat a diferent personal
26 Alta padró d’habitants
26 Alta per omissió al padró d’habitants
27 Concessió llicència de gual a Fernando Giner Carantela
27 Concessió llicència de gual a Jaime Ortíz Cañadas
27 Concessió llicència de gual a Elisabeth Pérez Núñez
27 Concessió llicència de gual a Mireia Reja Iglesias
27 Concessió llicència de gual a Josep Ventura Puigdefàbregas
27 Alta padró d’habitants
27 Baixa padró d’habitants
27 Alta per omissió al padró d’habitants
27 Concessió de drets funeraris a Angela Cruells Roig
28 Autoritzant la Policia a sol·licitar la baixa definitiva d’un cotxe
30 Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
30 Alta padró d’habitants
30 Alta padró d’habitants
30 Alta padró d’habitants
30 Alta padró d’habitants
30 Alta padró d’habitants
30 Alta padró d’habitants
30 Alta per omissió al padró d’habitants
30 Alta per omissió al padró d’habitants
30 Alta per omissió al padró d’habitants
30 Canvis de domicili
31 Contractació d’un tècnic superior
31 Contractació d’un enginyer tècnic
31 Contractació d’un peó
31 Contractació d’un professor per a l’escola d’adults
31 Contractació de tres professors per a l’escola d’adults
31 Autoritzant a la UBIC a la realització de la III Fira del Vehicle d’Ocasió
31 Autoritzant a la UBIC a portar a terme el sorteig Torna a l’Escola
31 Alta per omissió al padró d’habitants
31 Alta al padró d’habitants
31 Alta al padró d’habitants
31 Autoritzant la inscripció del secretari a un curs de post grau en Dret Immobiliari
31 Alta padró d’habitants
31 Alta per omissió al padró d’habitants
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LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE
GOVERNACIÓ DURANT EL MES D’AGOST DE 2004

27 Imposar sanció multes lot 405

12.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE
DIFERENT PERSONAL REALITZADES DURANT ELS MESOS DE
JULIOL I AGOST DE 2004.

Vist l'expedient instruït per a donar compte de les contractacions urgents
de diferent personal realitzades durant els mesos de juliol i agost de 2004.

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

- Una auxiliar administrativa de reforç per a la nova organització de
l’Àrea de Cultura.
- Un peó per a obres de manteniment a la via pública i a equipaments
municipals.
- Un arquitecte tècnic per a la redacció de projectes d’obres
d’urbanització.
- Una administrativa per fer una substitució durant el període de
vacances.
- Una persona per a dur a terme la implantació de la nova xarxa
d’equipament de telefonia i comunicació a l’edifici de l’Ajuntament.
- Una auxiliar administrativa de recolzament al Departament de
Participació Ciutadana.
- Un peó per a l’arranjament de voreres.
- Una treballadora familiar per a l’Àrea de Comunitat.

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

- Un tècnic mig per fer-se càrrec de les noves competències
ambientals de l’Àrea d’Espai Públic.
- Una auxiliar administrativa de recolzament en l’organització de la
Festa Major de setembre.
- Dos peons per donar servei a les instal·lacions esportives municipals.
- Un arquitecte per redactar una modificació puntual del Pla general
d’ordenació urbana.
- Un enginyer per redactar i adequar projectes tècnics d’enllumenat.
- Quatre professors per al curs 2004-2005 del Centre de formació
d’adults.

Atès que l'Alcaldia per raons de màxima urgència ha procedit a la
contractació del personal descrit anteriorment.
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Atès allò establert a l'article 298.3 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril,
municipal i de règim local de Catalunya, sobre contractació urgent de
personal.

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

Juliol 2004

Eva Castro Castella Auxiliar administrativa
Francisco Ramírez Merino Peó
Sergio Rodríguez Valcarcel Tècnic mig
Anna Urrutia Marpons Administrativa
Agustí Font Borderas Administratiu
Montserrat Rovira Ruiz Auxiliar administrativa
Carlos Funuyet Edo Peó
Immaculada Cuadradas Jiménez Treballadora familiar

Agost 2004

Jordi Viader Anfrons Tècnic mig
Sílvia Garcia Amadó Auxiliar administrativa
Concepción Garcia Garcia Peó
Miquel Mena Fradera Peó
F. Xavier Fàbregas Tomàs Tècnic superior
J. Américo Blanco Burgos Enginyer tècnic
Jesús Sánchez Caso Professor
Sergi Bernal Escoté Professor
Manuela Gallardo Sánchez Professora
Marina Pardo Alloza Professora

13.- PRECS I PREGUNTES.

Preguntes que formula el grup municipal de CiU:

EL Sr. Bosch diu que té un prec i dues preguntes: el prec es
refereix a una pregunta que és va fer al Ple del 17 de juny de
2004 respecte al vessament d’ Hidrocarburs que el Sr. alcalde va
respondre que ens passaria tota la documentació en un termini
breu, han passat tres mesos potser és breu, però nosaltres ho
tornem a reclamar una altre vegada.

- La primera pregunta ve una mica donada ja que hi ha aquí la
comissió de treballadors de la Forestal i el seu manifest,  donada
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l’ explicació que ha fet el Sr. alcalde la qual corroborem i estem
totalment d’acord certament es va aprovar en el darrer Ple crear
una comissió politicotècnica i el que a mi m’agradaria preguntar
és quan es crearà, quines seran les persones i quin seran els
objectius d’aquesta comissió per tal de que no siguin només
paraules sinó que siguin fets, durant totes les negociacions hi ha
hagut un tema prioritari per tots els grups, evidentment que han
sigut els treballadors, la resposta que s’ha donat ara creiem que
és l’adequada i la correcta però nosaltres volem anar més enllà ja
que és va aprovar una comissió, creem-la i donem-li vida sinó
sembla només vendre fum, més que tot per poder-los donar
resposta i que vegin que anem en serio. Continua el Sr. Bosch
preguntat quin serà el termini serà un any o dos o....

Contesta el Sr. alcalde i diu que de la manera que és va aprovar la
comissió i tots la recordem es va dir que la creació d’una Comissió
Tècnica especial és l’eina utilitzada en la majoria de municipis que
afronten una modificació substancial del seu municipi. L’objectiu de la
comissió és l’avaluació i seguiment tècnic del projecte, així com de tots
els procediments que se’n deriven, amb l’objectiu d’assegurar que les
modificacions realitzades contemplen la globalitat del municipi i la seva
especificitat com a capital del Baix Montseny. Estem en una fase que  és
la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat qui l’ha d’aprovar i així que
tinguem noticia que s’ha produir la seva aprovació és quan la comissió ha
de començar a treballar.

El Sr. Bosch diu que està totalment d’acord, però si són tots els grups
representats nosaltres no tenim constància del que hem aprovat
pràcticament no hem vist cap projecte, se’ns ha promès però no l’hem
vist i desconeixem en gran part el projecte definitiu que és planteja.
Entenem, que si hi ha una comissió amb els quatre partits hi hem d’estar
els quatre quan es parlen les coses. M’explicaré, el projecte inicial de la
qualificació del terrenys és un projecte que segons s’ha dit s’aprova
provisionalment, aquest projecte no el tenim ni l’hem vist, evidentment a
l’expedient està, però hi ha hagut un debat per part d’aquesta comissió
en quan el que afecta a tot el seu entorn i tampoc tenim coneixement de
quines són les idees definitives perquè si el carrer Girona continuarà o no
continuarà si passa o si no passa, tot això entenem que s’ha discutit,
evidentment dintre de l’equip de govern i així ha de ser, però si tots els
partits estem representats en aquesta comissió hauríem de tenir
constància abans de que passi al Ple dels acords que és prenguin és una
petició, si no és així demano disculpes.

Contesta el Sr. alcalde per aclariment diu que tota la documentació com
és normal està a la vostra disposició, la modificació contempla tots els
documents urbanístics que són els que hi ha a urbanisme, el Pla de
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millora urbana contempla el dibuix de com quedarà el polígon I i el
polígon II hi ha un Pla de mobilitat que explica en un document el tema
del trànsit i està tot a la vostra disposició. Jo crec que dintre del mes
d’octubre seria bo crear-la perquè podria ser que anés a la Comissió
d’urbanisme que es celebrarà al voltant del 20 al 25 d’octubre encara no
hi ha la data fixada però es celebrarà aquesta comissió durant el mes
d’octubre i serà l’hora de crear aquesta comissió i començar a treballar.

Contesta el Sr. Bosch i diu que està totalment d’acord que en l’expedient
hi consten tots aquest documents, l’estudi de mobilitat contempla fins i
tot un pas soterrat que no sabem quan es farà el que estem demanant
no és això sinó participar, ja sabem que si demanem un expedient se’ns
deixa veure però moltes vegades el diàleg i el consens comporta fer les
coses més ben fetes, però ja m’ha contestat que durant el mes d’octubre
és possible que és faci aquesta comissió.

El Sr. alcalde diu que per aclariment s’ha de dir que l’equip de govern va
convidar a CiU a formar part de les ponències que també tractaran temes
de mobilitat, d’habitatge, de salut i esteu convocats a les tres properes
que és celebraran aquest propers dies.

El Sr. Bosch diu que està totalment d’acord i celebrem que se’ns hagi
convidat i participarem en tot el que poguem, però entenem que la
comissió és va crear perquè ho tocarà tot, hi ha efectes de treballadors,
hi ha efectes de mobilitat, d’edificació i d’habitatge i entenem, que ha de
ser un tractament específic per la seva importància.

Intervé novament el Sr. Bosch diu que la segona pregunta ve de
l’explicació del punt 4 que ens ha fet el Sr. alcalde en el qual sembla ser
que les dos rotondes de la sortida de l’autopista i de la C-35 ja estan en
funcionament, sembla ser que és farà un túnel a l’entrada del poble i que
hi ha una rotonda a Les Torres, sembla ser que hi ha molts acords i la
pregunta és: Quan nosaltres tindrem coneixement ja que som de l’equip
de regidors d’aquesta casa, de quins són els projectes i de com estan i no
ens en haurem de donar per assabentats per la premsa o per les
situacions que no són?. També m’agradaria afegir una cosa que vostè
sempre esmena que ja era hora que la Generalitat fes coses per Sant
Celoni, miri nosaltres creiem i em sap greu dir-li que el que no està
preparat a Sant Celoni no és la Generalitat, si la Generalitat no ha fet
inversions és perquè ara tindrem un altre túnel d’entrada però el que
vostè m’haurà d’explicar es per on pensa fer passar els 4.500 vehicles
cada diumenge, si és pel carrer Major o és per la Carretera Vella que és
més peatonal que de circulació, se’ns ha parlat d’un estudi de mobilitat
que no hem vist mai, se’ns ha parlat llargament durant un any i mig
últim però no l’hem vist, per tant jo Sr. Castaño li agraeixo l’explicació,
amb sap greu adonar-me de les coses que és fan desprès que ja s’han
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fet, no se si és que volen fer el poble a la seva mida o és que realment
tenen les coses molt clares i nosaltres no, però el que a mi m’agradaria
que ja que parlen tant de la participació, de la col·laboració i que l’interès
comú és el poble, si us plau que ens notifiquin les coses que son
importants, transcendentals i que afecten el benesta de tota la població
perquè representem el 30% i escaig d’aquest poble, moltes gràcies.

El Sr. alcalde respon que ha d’aclarir la concreció d’aquestes inversions,
algunes s’estan concretan en projectes. El dilluns passat dia 27 de
setembre aquí mateix a l’Ajuntament el Director General de Carreteres va
anar concretant actuacions que ja havíem parlat amb el Sr. Manel Nadal
responsable de mobilitat
i amb el Sr. Joaquim Nadal. També voldria comentar que en el seu dia ja
li vam dir que en pocs Ajuntaments el grup que no estat al govern forma
part de ponències ni d’equips de treball aquí a Sant Celoni vam decidir
que era bo fer-ho conjuntament i demà mateix hi ha una ponència
d’habitatge i infrastructures a la que hi estan convidats. Segurament si
dóna temps es tocaran els temes d’habitatge que s’estan preparant i
infrastructures, és una ponència per explicar per poder-hi participar
tothom fer debat, els que governem tenim la responsabilitat d’avançar tot
el que es pugui i les actuacions previstes són molt importants, les
rotondes de l’autopista està pensat iniciar-les màxim a mitjans del 2005,
és un any d’obra, creiem que això sí que serà una de les solucions
importants pel trànsit pels taps que es formen tots els dies a l’entrada de
l’autopista per tal de creuar sense perill especialment i per la gent que va
en direcció a Santa Maria de Palautordera que surt de l’autopista. La nova
entrada de Sant Celoni que seria el segon túnel es començarà la licitació
del projecte constructiu aquest any 2004 és farà amb dues fases, la
primera fase serà una rotonda bastant gran davant de la Chamburcy i la
connexió del vial paral·lel de “Can Caseta”. I la segona fase seria el
projecte constructiu del nou túnel i la connexió amb un túnel de sortida
de Sant Celoni, quan estigui acabat el projecte és quan s’haurà d’insistir i
exigir que els pressupostos de la Generalitat ho contemplin com més
aviat millor de la rotonda de Les Torres s’està redactant actualment el
projecte constructiu, és va presentar el dilluns esborrany, son documents
de treball que no estan del tot acabats perquè fins fa pocs dies també no
s’ha tingut informe de l’ACA en quant a la inundabilitat si es soterraba  la
carretera, això carreteres ja ho té i aleshores ja és pot tirar endavant el
projecte constructiu.

Contesta el Sr. Bosch i diu: moltes gràcies per la resposta però
evidentment ha fet una exposició que no calia, senzillament volíem saber
i ja m’ho ha dit una altra vegada amb les ponències tindrem coneixement
i espero i desitgem que així sigui, tenim els nostres dubtes, però si que
és cert i ho vostè sap que la rotonda de Les Torres no porta en lloc sinó
es fa el pas sota la RENFE, vostè sap que el segon túnel de l’entrada ens
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fa passar el que tots els pobles s’estan traient la circulació principal, tots
els pobles la volen circumval·lació no pel mig i ara resulta que nosaltres
estem feliços perquè ens fan l’altre túnel perquè tota la població que vagi
al Montseny passi pel mig del poble, jo no vull entrar en aquest  tema
perquè no em toca i a la ponència ja en parlarem, però m’agradaria ja
que estem aquí no obstant a més de la presencia fer aportacions, moltes
gràcies.

El Sr. alcalde dóna la paraula al Sr. Segarra que diu: per aclariment a la
pregunta que heu fet i com ja sabeu demà hi ha ponència de
infrastructures i d’habitatge que és va iniciar i s’hi esta treballant. A les
ponències és va treballant, és va avançant, és va fent contactes amb les
diferents administracions i una cosa és el desig que tenim i l’altre cosa és
deixar treballar als tècnics perquè a vegades el cor ens diu una cosa i
desprès les qüestions tècniques i la realitat ens en diu una altra, per tant
volem fer i volem informar a la població que s’està treballant em molts
projectes d’aquest tipus però s’ha de deixar anar avançar i que les coses
arribin pel seu pes i els seus estudis tècnics. Demà tindreu tota la
informació i a la vegada podreu fer totes les aportacions necessàries per
poder-les transmetre a les diferents conselleries o ministeris per poder
avançar per un poble millor, gràcies.

El Sr. Bosch diu que, per al·lusions i per educació haig de  demanar
disculpes perquè jo he entès en l’explicació del Sr. alcalde que tot això ja
estava fet, en canvi el Sr. Segarra m’està dient que s’està estudiant, li
agraeixo que en doni temps per poder-ho posar a dintre abans que es
faci, moltes gràcies.

El Sr. alcalde respon que quan és fan afirmacions tant rotundes sembla
que s’està en possessió de la veritat, però em sap greu sentir que la
rotonda de Les Torres no porta a enlloc, només la gent que som de Sant
Celoni podem saber el risc que comporta travessar des del Molí de les
Planes, des de les Illes Belles, des de les noves edificacions que s’estan
fent a Les Torres, creiem que la rotonda serà una bona solució de
connexió a més a més quan estigui fet el pas sota la RENFE millor que
millor. Serà una rotonda en que la carretera hi passarà per sota per tant,
no afectarà el trànsit normal de la carretera o sigui la gent de Sant Celoni
i la gent que treballi als polígons podran passar d’una manera segura i
pràctica i no com ara, no es poden fer afirmacions contundents dient que
aquesta rotonda no porta enlloc, perquè no és així, és un tema de
connexió i creiem que és molt important, també es recollirà el pas per els
vianants encara que farà que s’encareixi es imprescindible poder
travessar amb seguretat a peu.

El Sr. Bosch diu, perdona no vull ser insistent però tinc que respondre, he
fet una afirmació molt segura i he dit que la rotonda no porta enlloc si no
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hi ha el pas sota la RENFE ho he dit molt clar, no m’agrada que amb
canviïn les paraules Sr. Castaño he dit això, i que consti en acta si us
plau. Ja se que porta i comporta molts beneficis en el moment que hi
hagi un pas sota la RENFE, però és que aquest pas ja que m’ho ha tret
vostè li recordaré que l’any 1998 ja s’havia de fer i estem al 2004, s’han
fet 420 habitatges que no poden accedir al poble si no és per un accés
antic jo no dubto que és faci, evidentment que és farà, però bé, jo he dit
i repeteixo i m’agradaria que constés que no porta enlloc si no és fa el
pas sota la RENFE, gràcies.

Contesta el Sr. alcalde dient que només es repeteix que tenim un únic
acces antic, el Pont del Dr. Trueta m’agradaria que és comentes amb el
veïns que fa anys que viuen a la zona de les Illes Belles i a les zones de
les Torres que avui el que fan es connectar amb el pont que no fa masses
anys que es va fer a les Borrelles que és la porta que diem de llevant i si
que ha corregit una de les greus mancances i que el veïns puguin accedir
i entrar d’una manera més còmoda i segura al municipi sense tenir que
passar per la C-35.

Intervé el Sr. Pasqual i diu que es vol referir al tema de mobilitat, ja
sabeu que disposem d’un estudi sobre mobilitat a Sant Celoni,
actualment l’Àrea de Presidència, Àrea d’Entorn i Seguretat Ciutadana a
nivell tècnic estan treballant en aquest estudi degut a la viabilitat que ara
s’està negociant a Sant Celoni. El compromís que hi ha és que quan hi
hagi aquest estudi acabat a nivell tècnic ho posarem a la ponència de
mobilitat i aleshores políticament podrem estar informats i opinar al
respecte.

Contesta el Sr. Bosch donant les gràcies.

Intervé el Sr. Mas i diu que: la meva intervenció és en nom de CiU exigir
a l’Equip de govern que és compleixin els acords que s’acorden al Ple, si
hem de ser curosos siguem curosos i complir-los especialment en dos
temes :

- Un és el fet que no s’ha portat a l’aprovació al Ple cap subvenció als
impostos locals, ja fa deu mesos voldria recordar que en el debat de les
ordenances van apujar els impostos locals un 12,5 % no es va fen cas a
les al·legacions que van fer el grup de CiU que hauria rebaixat
substanciosament a l’hora de pagar aquest impostos, es va preferir fer-
ho en forma de subvenció a través d’una comissió que s’ha reunit una
vegada i no hem sabut mai més res i tampoc s’ha portat al Ple, crec que
desprès de 10 mesos i que tothom ja ho hagi pagat un 12,5% més ja va
sent hora que ho portem al Ple i ho aprovem.
- L’altra cosa és que fa nou mesos es va acordar que s’estudiaria fer un
debat a fons sobre Sant Celoni com el debat de política general per poder
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fer al mateix que és fa al Parlament, per parlar el que s’ha fet l’últim any
i la proposta de futur del proper any de legislatura i així poder intervenir
directament a l’activitat de Sant Celoni tant els grups municipals com els
ciutadans que poden anar fent un seguiment del Ple, demanem
simplement que siguem curosos i complim els acords del Ple.

Contesta el Sr. alcalde i diu que per aclariment s’ha de dir que quan es va
aprovar les ordenances amb els impostos i les taxes si que ja hi havia
una subvenció pel 2004 per famílies nombroses a l’IBI i algunes altres
bonificacions i ara passaré la paraula al regidor d’economia perquè
expliqui en la fase que està. En contestació a l’altre punt voldria dir que
és va comentar que hi havia diversitat d’opinions i creiem que podia
lligar-se molt bé a la disposició del Ple de pressupostos que s’ha de fer a
final d’any, seria bo fer un recordatori i un debat de tot any anterior en
un Ple junt o a part del Ple de pressupostos.

Intervé el Sr. Garcia i diu que com molt bé comenta el Sr. alcalde és bo
parlar de bonificacions o subvencions i que moltes ja les teníem aplicades
nosaltres, va quedar la d’energies alternatives i el tema de minusvalia, el
de vehicles també el teníem estipulat. Llavors el que s’ha fet és treballar,
s’ha demanat a diversos Ajuntament les seves normatives s’està
treballant amb l’Àrea d’Entorn l’aspecte que s’ha de subvencionar, quina
part i de quina manera i tenim un esborrany que hi ha la intenció de
properament portar-lo al Ple però, el que passa és que ens heu avançat,
desprès també hi havia un altre tema que teníem previst nosaltres una
bonificació d’obres de millora per persones amb minusvalies que si voleu
demà mateix us el passo.

Contesta el Sr. Mas i diu que els acords que es van prendre ja s’haurien
de haver fet, insisteixo si s’aprova alguna cosa per Ple fem-ho a més era
molt fàcil abans de començar l’any tot això que s’està parlant ja és podia
haver aprovat perquè són al·legacions que vam fer. Ara és presentaran el
mateix que vam presentar nosaltres o menys però si us plau presentem-
ho ja, debatem-ho i aprovem-ho perquè la gent està pagant un 12,5%
més aquest any 2004 i ara començarem les ordenances de l’any 2005 i
nosaltres tampoc en sabem res, es tornaran a presentar sense
subvencions i sense deduccions i la gent tornarà a pagar un 12,5% un 15
o un 20 no sabem aquest any quan s’apujaran. Sobre el debat a Sant
Celoni es va dir i es va insistir que quedés en acta i així es va reflectir a
l’acord, el Sr. secretari ho sap i ho té en l’acta que s’havia de portar en 6
mesos un acord al Ple per tal de votar-lo, això si no recordo malament va
acabar al juny, bé, tres mesos de gràcia i el fet és que no ha ni
començat, siguem curosos.

El Sr. alcalde diu que aquest punt és de precs i preguntes, normalment
és un prec o és una pregunta es contesta i es tanca la discussió, el Sr.
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Mas té la facultat de tornar a insistir en el mateix tema i s’ha comentat
que quan es van aprovar les ordenances l’ajuntament amb el criteri que
ja tenim i sent molt curosos, no volem fer entendre a la gent que tot
constarà de subvencions i bonificacions, tots  sabem o hauríem de saber
que ja es van aprovar diferent subvencions com ha comentat el regidor d’
economia, una de les més complexes és la subvenció a la possibilitat que
per desgràcia és dóna en molt pocs casos de les energies alternatives
especialment amb la construcció, plaques solars i energia fotovoltaica per
tant, ja s’ha dit que hi ha diversos ajuntaments que ho han fet i nosaltres
estem fent els contactes per tenir una ordenança que reculli força bé el
poder aplicar aquesta subvenció a les energies alternatives. La idea és
que s’aprovi dintre del 2004 amb efectes retroactius al mes de gener i
que és facin les devolucions si algú ha pagat més del que li corresponia.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió,
essent les 22:20 hores de la nit i s'estén la present acta de la que jo, el
secretari municipal, en dono fe.

       L’alcalde     El secretari


