
   

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 

L’AJUNTAMENT DEL DIA 26 DE JULIOL DE 2005 
 

 
 
Sant Celoni, 26 de juliol de 2005.   
 
Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 21,30 hores 
del vespre, en primera convocatòria i sota la presidència de l’alcalde Joan 
Castaño Augé, a l'objecte de portar a terme una sessió ordinària del Ple de 
l'Ajuntament, les regidores M. Lourdes Donado Riera i Josefa Lechuga 
Garcia, els regidors Jordi Arenas Vilà, Raül Casado Jiménez, Josep M. 
Pasqual i Arenas, Josep Capote Martín, Miquel Vega Vega, Francesc Garcia 
Mundet, Josep M. Bueno Martínez, Emili Bosch Oliveras, Francesc Deulofeu 
Fontanillas, Miquel Negre Sánchez, Jordi Cuminal Roquet i Ramon Segarra 
Montesó, assistits pel secretari de la corporació José Luis González Leal. 
 
Excusen la seva assistència els regidors Josep Alsina Lloreda i Carles Mas 
Lloveras. 
 
Intervé el Sr. alcalde i diu; Abans de començar el ple, sapiguem que hi 
haurà dos punts per urgència que són l’aprovació provisional del Pla Parcial 
de les Torres, per tal de fer possible els 36 habitatges de lloguer, recordem 
que es va fer una revisió del Pla General, que ja està aprovada 
definitivament pel Departament d’Urbanisme de la Generalitat i ara s’ha 
modificat el Pla Parcial de les Torres per poder fer més habitatges de 
lloguer del previstos inicialment. 
 
Es portarà també per urgència informar favorablement el projecte bàsic 
que ens ha arribat avui de la realització dels passos inferiors a la línia de 
Renfe tant de vianants con de vehicles, ja que si ho informem 
favorablement, passaran a fer el projecte constructiu i amb això podem 
guanyar un any ja que així ho podran incorporar en els pressupostos del 
proper any del Ministeri de Foment. 
 
També hi haurà una moció d’urgència presentada pel Grup Municipal 
d’Iniciativa de Catalunya Verds, sobre una altra que s’ha presentat pel 
grup municipal de Convergència i Unió de les Biblioteques de Cuba, per 
tant si sembla oportú, quan sigui l’hora de parlar de la presentada per 
Convergència i Unió, es pot presentar també l’altra i segurament amb un 
mateix debat es podria veure cap on va la posició dels diferents grups. 
 
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. 
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Seguidament intervé el Sr. Albert Noguera i diu: Bona nit a tots, en 
representació de la Candidatura d’Unitat Popular CUP de Sant Celoni vam 
estar mirant l’ordre del dia i vam veure que en el punt número 8, en la 
moció presentada per CIU, es fa referència al tema de les biblioteques 
independents i voldríem fer algun comentari sobre la moció, el que passa 
és que és el punt número 8 i volia demanar a l’alcalde si seria possible que 
la intervenció per contextualitzar-la una mica en el debat, es pogués fer en 
el moment en què es faci la intervenció, ja sigui abans que els regidors 
iniciïn el debat o un cop l’hagin fet, abans de la votació, una mica per no 
parlar ara d’un tema que no es parlarà fins d’aquí a una hora o més. 
 
Contesta el Sr. alcalde dient: Només cal veure que el secretari amb el cap 
diu que no perquè el Reglament Orgànic Municipal preveu com a cosa 
excepcional, ja que hi ha pocs ajuntaments, que es pugui parlar abans  
dels punts del ple, recordem que hi ha altres ajuntaments on es pot parlar 
després del ple, quan el punt ja està aprovat, votat a favor o en contra i 
que aleshores, segur que això alteraria força el funcionament normal del 
ple municipal, imaginem-nos que hi haguessin 30 persones en el públic i 
cada un volgués parlar d’un tema, es podria arribar a produir un boicot en 
el funcionament normal, per això, per a mi, crec que és força interessant 
que el públic tingui la paraula abans que es comencin a discutir els temes i 
exposar el 8, el 2 o el 3, el que sigui i manifestar el parer d’un grup o 
d’una persona a nivell individual en el ple de l’Ajuntament, per tant, Albert, 
si vols continuar. 
 
Intervé novament el Sr. Albert Noguera i diu: Només dir que si que n’hi ha 
en què es pot parlar abans de passar a votació, i que la CUP va presentar 
una moció de Democràcia Participativa, m’ho imaginava però malgrat que 
ara l’Ajuntament està passant cartes a totes les associacions i diuen que 
està impulsant la democràcia participativa, els veïns del poble continuem 
sense poder parlar en els plens i no són massa participatius, però bé, 
aquest no és l’assumpte que tractem avui. Tornat en  el tema de la moció, 
nosaltres ens l’hem llegit i hem quedat una mica sorpresos, primer que es 
presentés això i després de la quantitat de mentides o no veritats que es 
diuen en aquesta moció. El que més m’ha sorprès és la definició que es fa 
de les biblioteques independents, aquí es diu que són una iniciativa cultural 
i cívica que ha permès la promoció d’una lectura àmplia i desideolitzada, 
les biblioteques independents no apareixen a Cuba espontàniament, per 
voluntat popular, aquí no es diu, però les biblioteques independents es 
creen a Cuba a partir de l’aplicació d’una secció, concretament a la secció 
109 de la Llei Helms Burton, que com molt bé sabeu és la llei que estableix 
el bloqueig econòmic a Cuba, és una llei criminal, és una llei que vulnera 
tots els drets humans, això no ho diem nosaltres, això ho diu anualment 
l’Assemblea de les Nacions Unides, l’octubre passat hi va haver una votació 
sobre la llei a l’Assemblea de les Nacions Unides, de 191 països que hi ha a 
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l’assemblea, 179, és a dir el 94% la van condemnar i només 4, que són 
Estats Units, Israel, les Illes Marschal i Palau que són dos petits països, 
propietat dels Estats Units, no la van condemnar. En aquesta llei, en 
aquesta secció s’estableix l’enviament de revistes, de llibres, de materials 
a Cuba per iniciar diferents projectes, entre els quals hi ha els de les 
biblioteques independents. A més a més, més avall, a l’article 115 també 
s’estableix els mecanismes de finançament d’aquests projectes i aquest 
mecanisme es produeix a través de l’USAID (l’agència nord americana 
d’ajuda exterior), les últimes xifres que tenim són de l’any 2002 en una 
conferència de premsa del secretari d’estat pels assumptes de l’emisferi 
occidental Sr. Curtis Stravel que va presentar el pressupost que aquell any 
es destinaria a la dissidència a Cuba, el pressupost era de 8 milions de 
dòlars, dins d’aquell pressupost, la partida dins la qual hi havia les 
biblioteques independents, era concretament d’1.602.000 dòlars. Aquests 
diners a Cuba arriben a un senyor que és el Sr. Hector Palacios que és un 
dels responsables a nivell nacional de les biblioteques independents i 
després aquest senyor els distribueix per les províncies. El grau de 
submissió i servilisme d’aquest senyor cap els Estats Units es fa palès 
només veient la correspondència que manté ell amb el cap de la SINA que 
és l’oficina d’interessos dels EEUU a l’Havana, el Sr. James Laison en una 
carta interceptada pels serveis de seguretat de l’Estat de Cuba de l’any 
2002, aquest li escrivia: “Sr. James Laison, le adjunto comprobantes que 
justifican los gastos según el dinero que han enviado y sus instrucciones 
para entregarlo....” a la carta s’enviaven factures etc. i a la carta també 
deia “... quedan en fondo 160 dólares, los cuales estaran congelados hasta 
recibir sus instrucciones, con saludos sinceros, su amigo Hector Palacios” 
Per tant trobo absurd que l’Ajuntament de Sant Celoni hagi de destinar 
diners en un projecte que té al darrera seu l’¡mperi més gran, més ric i 
més poderós que ha existit a la història de la humanitat, i és que encara 
que no tinguéssim diners, per una qüestió d’ètica i de moral resulta 
inacceptable en veure que són les biblioteques independents i quins llibres 
hi ha a dins. Les biblioteques no us penseu que són uns edificis amb 
taules, llibres, etc, jo he estat a vàries i són persones que al menjador de 
casa seva tenen tres o quatre revistes. Aleshores, a la moció es diu que 
aquí hi ha llibres de literatura perquè a Cuba els llibres de literatura estan 
prohibits, que la gent només pot llegir llibres de marxisme i que la gent 
que té llibres fins i tot diu que estan a la presó, i que tots aquells autors 
que estan en contra del sistema estan prohibits. D’exemples se’n podrien 
posar 1000, però per posar-ne un, un dels clàssics de la literatura 
universal, un dels grans escriptors llatins americans com és l’argentí Jorge 
Luis Borges, políticament es caracteritzava pel seu odi cap a la revolució 
cubana, es pot buscar entrevistes que s’havien fet en diaris, en revistes 
arrel del mon on el propi Borges qualificava a Fidel Castro de dictador, de 
dèspota i aquest any, a la Fira del Llibre de l’Havana es repartien 
gratuïtament les obres d’en Borges i com aquest d’altres. Segons les xifres 
del programa de les Nacions Unides per al desenvolupament, els nens 
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cubans quan acaben l’educació primària ocupen els primers “ranquings” 
mundials en coneixements de literatura universal. A la Fira del llibre de 
l’Havana o del Llibre de Cuba, hi participen cada any més de 50 països i hi 
ha autors de tots els països presentant les seves novetats editorials. Llibres 
de literatura i de qualsevol tipus els pots trobar a qualsevol biblioteca 
pública de Cuba. El que pots trobar a les biblioteques independents i que 
no trobes enlloc més, i això és el que les caracteritza, són les revistes de la  
“Sociedad de periodistas independientes Marquez Steerling”  que és una 
revista que té la seva casa editorial a l’oficina d’interessos dels Estats 
Units, allà la reparteixen. La revista “El disidente” que és una revista que 
s’edita a Puerto Rico i que Estats Units hi destina anualment una subvenció 
de 60.000 dòlars, d’allà per via diplomàtica s’envia a l’ambaixada i des 
d’allà es reparteix. Revistes com la Carta de Cuba etc. però el més curiós, 
els llibres estrelles de les biblioteques independents són “Los manuales de 
derechos humanos” i el més fort és que tu mires qui edita aquests 
manuals i és la Fundació Nacional Cubano Americana, que és una 
organització política que té forces branques armades, forces branques 
terroristes, els “Hermanos al Rescate”, que són una branca terrorista que 
té els camps d’entrenament cap el Sud de Florida que per aquells terrenys 
paguen un lloguer de 50.000 dòlars anuals i això ho financia la Fundació. 
Els Alpha 66 que és una altre grup terrorista, us convido a que consulteu la 
seva pàgina web que és www.alpha66.org i veureu qui són. Els comando 
F4 que són una altra organització vinculada a la Fundación Nacional i que 
ara fa un any s’han fusionat amb les Juntas Patrióticas Venezolanas i que 
tenen per objectiu assassinar al president Fidel Castro i Hugo Chaves. etc. 
Apart de tot això, la Fundación Nacional tenen a Miami el que avui en dia 
és el terrorista més gran de tot l’hemisferi occidental que és el Sr. Luis 
Posada Carriles, que és un home que l’any 1976 va posar una bomba en 
un avió de Cubana de Aviación on van morir més de 70 persones, entre 
elles l’equip d’esgrima de la Selecció Cubana sencer i un mes més tard va 
sortir en un canal de televisió de Miami i textualment va donar a conèixer 
... yo he puesto la bomba i qué... I aquest home està lliure. Anys després 
va posar una bomba a l’hotel Copa Cabana de l’Havana, va matar desenes 
de persones, entre elles un turista italià en Fabio di Chelmo, al cap d’uns 
mesos va tornar a sortir a la televisió de Miami i va dir “... el muchacho 
tuvo mala suerte, estava en el momento i el lugar equivocado...”  els 
llibres que editen aquesta gent són els que és trobem a les biblioteques 
independents. El que trobo increïble és que Convergència i Unió presenti 
una moció al Ple de Sant Celoni demanant el recolzament, ja que aquí es 
parla de crear grups de recolzament d’espais on es distribueix material 
d’organitzacions terroristes que tenen més de 150 morts a l’esquena. Si jo 
fos d’un país de fora de Catalunya que no conegués la trajectòria 
democràtica que té Convergència i Unió i em posessin avui aquí i veiés 
això, la primera impressió que m’emportaria d’ells és que és una 
organització d’extrema dreta i bé això podria ser molt més llarg, he parlat 
de com sorgeixen, que són, que hi ha, però si miréssim les persones que 
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gestionen les biblioteques independents, la història podria ser molt més 
llarga, el Sr. Ivan Hernández Carrillo que és el coordinador de les 
biblioteques independents de la província de Matanzas, aquest senyor a la 
llista de biblioteques independents allà a Cuba surt que n’hi ha una a casa 
seva, a casa seva no hi té ni un llibre, el que feia aquest senyor és que se 
n’anava a l’ambaixada dels Estats Units, demanava llibres, no demanava 
fulletons ni revistes, demanava llibres de literatura, demanava diccionaris 
d’espanyol i anglès i aleshores anava a la província i els venia i es treia un 
sobre sou amb els llibres que li donaven a l’ambaixada, amb els quatre 
duros que feia dels llibres més amb els sous que els dissidents cobren a 
Cuba per ser dissidents, no només als Estats Units, a Madrid hi ha la 
Fundación Elena Melero que paga 100 dòlars mensuals a diferents 
dissidents a Cuba i amb 100 dòlars a Cuba es fan meravelles. Per tant, el 
que jo no entenc és l’actitud aquesta de Convergència respecte al tema de 
Cuba fa anys que va de la maneta del Partit Popular, els viatges dels 
diputats de Convergència i Unió juntament amb els del Partit Popular a 
L’Havana seguint la política aquesta de gos faldiller del criminal més gran 
que existeix a la capa de la terra que és el Sr. George W. Buch, això no 
senten massa i els demanaríem que abans de presentar mocions al Ple de 
l’Ajuntament de Sant Celoni, s’informessin de que presenten perquè volem 
creure que gent que està asseguda aquí de Convergència i Unió no 
coneixia massa bé que hi ha darrera de les biblioteques independents, 
perquè si ho sabien molt bé em faria por que el meu municipi estigués 
governat per gent d’aquest tipus. Per tant, voldria demanar als tres partits 
de l’equip de govern que votessin que no en aquesta resolució i que 
retiressin la moció que ells han presentat, perquè de fet nosaltres no som 
ningú per dir a Cuba què ha de fer o què no ha de fer. La ingerència en els 
assumptes, en la sobirania nacional d’un Estat és una vulneració del dret 
internacional i condemnar Cuba i no condemnar els altres 110 països del 
mon on hi ha pena de mort, als altres centenars de països on realment es 
vulneren els drets humans o tots els països d’Amèrica Llatina on hi ha 
taxes d’analfabetisme, d’explotació laboral, de caciquisme, em sembla que 
més que contribuir a una defensa dels drets humans és una actitud política 
que respon més a ser anti d’esquerres, anti socialista i que al cap i a la fi 
és el model econòmic i social que han decidit  aquesta gent i nosaltres no 
som ningú per dir-els-hi què han de fer i per tant des de la candidatura 
d’Unitat Popular demanem que es voti que no a la moció de Convergència i 
Unió i que es retiri la moció que presenta el tripartit i simplement això. 
Gràcies.     
 
Seguidament el Sr. alcalde pregunta si hi ha alguna altra paraula i en no 
parlar ningú més diu que quan arribi el punt 8 ja es posarà a debat aquest 
tema. 
 
A continuació es procedeix, doncs, a tractar els punts continguts a l’ordre 
del dia. 
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1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR. 
  
El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular 
alguna observació a l’acta de la sessió extraordinària del Ple anterior, 
l’esborrany de la qual s'ha distribuït per correu electrònic a tots els 
regidors. En no formular-se cap objecció, per unanimitat, s'acorda 
l’aprovació de la referida acta. 
 
2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DE LES 
AL·LEGACIONS PRESENTADES A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PLEC 
DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU 
MUNICIPAL DEL SOT DE LES GRANOTES: PISCINA COBERTA I 
SALES ANNEXES I A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE 
D’ESTABLIMENT DEL SERVEI, AIXÍ COM APROVACIÓ DEFINITIVA 
DELS MATEIXOS. 
 
Intervé el regidor Sr. Raül Casado i diu: Seré molt breu perquè hi ha 
diferents al·legacions a les quals des de l’Ajuntament es contesten i està 
tot fet pel secretari, una al·legació és sobre el projecte d’establiment on es 
considera que l’estudi econòmic no es correcte, hi ha una altra al·legació 
on es considera que es tracta d’una competència deslleial al sector i els 
tècnics acaben informant sobre aquestes al·legacions. 
 
Seguidament intervé el Sr. alcalde i diu: Tal com comentava el regidor les 
al·legacions són a diferents punts, tant al plec de clàusules com al projecte 
d’establiment del servei a les quals s’han fet unes al·legacions on els 
tècnics han contestat cadascun dels punts exhaustivament dient que no 
estan prou fonamentades i que no tenen raó de ser i es proposa 
desestimar-les i per tant aprovar definitivament tant el projecte 
d’establiment del servei com el plec de clàusules administratives. 
 
Intervé el regidor Sr. Francesc Deulofeu i diu: El nostre grup de 
Convergència i Unió en aquest punt ens abstindrem, entenem que la 
valoració de les al·legacions presentades és un aspecte molt tècnic que ja 
ha estat valorat pels tècnics, algun dels punts que es comenten ja van 
sortir en el ple municipal i algun d’ells coincideixen amb la valoració que 
nosaltres vam fer, i en aquest sentit entenem que desestimar l’al·legació 
és un aspecte tècnic del qual el nostre grup s’abstindrà. 
 
Després d’aquestes intervencions, 
 
Es procedeix a resoldre les al·legacions presentades per ESPORTIU MÈTRIC 
S.A. i la ASOCIACIÓN DE GIMNASIOS PRIVADOS a l’aprovació inicial del 
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plec de clàusules administratives particulars per a la contractació de la 
gestió del Complex Esportiu Municipal del Sot de les Granotes: Piscina 
coberta i sales annexes i a l’aprovació inicial del projecte d’establiment del 
servei, tot sobre la base dels següents 
 

ANTECEDENTS 
 
Primer. Per decret de l’alcaldia de data 25 de maig de 2005 es va incoar 
expedient per a la contractació de la gestió del Complex Esportiu Municipal 
del Sot de les Granotes: Piscina coberta i sales annexes. 
 
Segon. Redactat el plec de clàusules administratives particulars 
regulador del contracte i la licitació i instruït l’expedient es procedí a 
l’aprovació de l’expedient de contractació, que inclou el plec, per acord del 
Ple de la corporació de 2 de juny de 2005. 
 
Tercer. Aprovat el plec i l’expedient es procedí a la publicació dels 
edictes corresponents al Butlletí Oficial de la Província núm. 135 de 7 de 
juny de 2005 i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4407 de 
16 de juny de 2005, també es fixà el corresponent anunci al tauler 
d’edictes de la corporació. 
 
Quart. A l’anunci s’exposà al públic el plec i l’expedient administratiu del 
que forma part per un termini de 20 dies que finí el dia 11 de juliol de 
2005. 
 
Cinquè. Igualment, amb data 2 de maig de 2005, s’incoà expedient per a 
l’aprovació del projecte d’establiment del servei públic titulat: “Projecte 
d’implantació del servei esportiu municipal de piscina coberta i sala 
polivalent” 
 
Sisè. Amb data 2 de juny de 2005, el ple de la corporació va aprovar 
inicialment el projecte d’establiment del servei. 
 
Setè. Amb data 8 de juny de 2005, es va notificar l’acord precedent a 
les entitats Esportiu Mètric S.L., Bona Forma i GIM- GIM per considerar 
que poden ser directament afectats per l’aprovació de l’expedient. 
 
Vuitè. Amb data 8 de juny de 2005 es publicà al Butlletí Oficial de la 
Província núm. 136 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
4403 de 10 de juny de 2005 els anuncis pels quals s’exposà al públic el 
projecte d’establiment així com la resta de l’expedient per un termini de 
trenta dies hàbils a efecte d’al·legacions, igualment es procedí fixant el 
corresponent anunci al tauler d’edictes de la corporació.  
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Novè. El dia 11 de juliol de 2005 per ESPORTIU MÈTRIC S.A. i la 
ASOCIACIÓN DE GIMNASIOS PRIVADOS es presentaren al·legacions a 
l’aprovació inicial del plec de clàusules administratives particulars per a la 
contractació de la gestió del Complex Esportiu Municipal del Sot de les 
Granotes: Piscina coberta i sales annexes, i a l’aprovació inicial del projecte 
d’establiment del servei.  
 
A aquests antecedents els son d’aplicació els següents  
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Primer - Qüestió prèvia 
 
Malgrat que a l’escrit d’al·legacions s’afirma que les al·legacions 
s’interposen a l’aprovació inicial del plec de clàusules administratives 
particulars per a la contractació de la gestió del Complex Esportiu Municipal 
del Sot de les Granotes: Piscina coberta i sales annexes, dins el termini 
d’exposició pública preceptiu, observem que la primera, tercera i quarta de 
les clàusules es refereixen a aquest expedient, però no així la segona que 
es refereix a l’expedient d’aprovació del projecte d’establiment del servei, 
concretament sobre el seu estudi d’anàlisi i diagnòstic. 
 
De conformitat amb l’art 110,2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i el Procediment 
Administratiu Comú, aplicable analògicament, procedeix la tramitació dels 
escrits d’acord amb la seva natura, per la qual cosa es resolen les 
respectives al·legacions de conformitat amb la seva natura respectiva.  
 
Segon - A la primera al·legació 
 
Els al·legants consideren que la posada en funcionament del servei públic 
resulta contrari de Dret per la infracció de la lliure concurrència i per 
suposar una competència deslleial en el sector. Consideren que 
l’administració està col·locant un competidor en el mercat en condicions 
diferencials que el privilegien respecte de la resta de competidors del 
mercat, suposant que la gestió d’aquest negoci privat d’un servei de 
titularitat pública ve a tenir un cost i un risc econòmic molt inferior al que 
suportaria si fos de titularitat privada. Aquest fet, prossegueixen els 
al·legants, comporta el potencial transvasament de clients d’altres centres 
esportius cap al complex esportiu municipal que s’assegura a costa de la 
desigualtat en la lliure concurrència i del perjudici a la viabilitat dels 
centres esportius de titularitat privada que siguin propers a aquest, atès 
que no podrà competir amb els preus del servei.  
 

 8 



   

Com a única dada concreta aportada en justificació de la seva tesi, els 
recurrents esmenten l’obligació de satisfer un cànon fix de 75.000.-€ i un 
variable de 0,42.-€ sobre els ingressos bruts. 
 
L’art 25,1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local estableix que el municipi en l’àmbit dels seus interessos i en l’àmbit 
de les seves competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestar 
quants serveis públics contribueixin a satisfer les necessitats de la 
comunitat veïnal. L’art 25,2 de la llei estableix que el municipi exercirà, en 
tot cas, competències en diverses matèries, entre d’altres, les activitats o 
instal·lacions culturals i esportives. D’aquest dos precepte es desprèn 
clarament  la competència i la potestat de l’Ajuntament de Sant Celoni per 
a l’establiment del servei públic que ens ocupa. 
 
L’art 246 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya determina la 
plena potestat dels ens locals per a constituir, organitzar, modificar i 
suprimir els serveis de la seva competència, els arts 247 i següents 
determinen la forma i procediment d’establiment i gestió dels serveis 
públics.  
 
Per la seva part l’art 159 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals 
determina la forma i procediment per a l’establiment dels serveis públics 
locals i d’entre la documentació que s’hi contempla com a preceptiva la 
inclusió d’un estudi econòmic financer i les tarifes a percebre pels usuaris. 
 
A l’expedient d’establiment del servei es contempla un estudi econòmic i 
financer en que es justifica suficientment la viabilitat del servei públic a 
prestar, en el que es tenen en compte tota classe de variables 
econòmiques.  
 
Els al·legants consideren que el servei públic implica infracció a la lliure 
concurrència basant-se en un sol aspecte, que, al seu judici, consisteix en 
què el cost del servei no contempla el de les inversions necessàries en les 
infrastructures que suporten la prestació del servei, cosa que provoca la 
prestació del servei per sota del seu cost. 
 
Al plec de clàusules, i així ho esmenten també els al·legants, es contempla 
el pagament d’un cànon fix de 75.000.-€ anuals i un de variable de 0,42% 
sobre els ingressos bruts, que no respon més que a la recuperació de la 
inversió efectuada per la corporació municipal en la construcció de 
l’equipament. Es contemplen doncs els costos d’aquesta dins les tarifes del 
servei proposades.  
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Per un altre part, un dels al·legants, ESPORTIU MÈTRIC S.L., ha 
concorregut a la licitació presentant tota la documentació exigida pel plec i 
que ha estat admesa a valoració per la mesa de contractació, a la 
documentació esmentada s’ofereix a gestionar el servei ajustant-se a les 
clàusules del plec, sense que hagi posat de manifest el defecte que ara 
esmenta.  
 
No es considera que l’ajuntament de Sant Celoni incorri en infracció a la 
lliure concurrència atès que en els seus estudis econòmics hi contempla 
totes les variables necessàries, resultant d’aquestes unes tarifes que estan 
en consonància amb la resta de tarifes per a serveis de similars 
característiques. 
 
Tercer - A la segona de les al·legacions 
 
Atès l’al·legació segona que descriu específicament: “sobre la irrealidad del 
estudio de análisis y diagnóstico del proyecto de gestión del Complex 
Esportiu Municipal Sot de les Granotes” 
 
Atès que aquesta al·legació presenta  nou punts diferenciats d’acord amb 
el text exposat prèviament: “El estudio de Análisis y Diagnóstico del 
proyecto presenta lagunas o incorrecciones que invalidan los resultados del 
estudio inicial y las condiciones económicas resultantes del proyecto”.  
 
L’Ajuntament de Sant Celoni, seguint els criteris de procediment que 
considera més favorables per a la construcció d’una nova piscina coberta i 
sales esportives, elabora un projecte de gestió per determinar la viabilitat 
del projecte constructiu d’aquesta nova instal·lació i per definir quines 
seran les característiques generals de la mateixa tenint en compte el dèficit 
d’equipaments esportius que pateix el nostre municipi.  
 
D’aquesta manera, el projecte de gestió elaborat per l’Ajuntament de Sant 
Celoni i al qual fa referència el plec de clàusules administratives particulars 
regulador d’un contracte administratiu de gestió de servei públic esportiu, 
mitjançant concessió administrativa, “complex esportiu municipal sot de 
les granotes: piscina coberta i sales esportives”, constitueix un document 
de referència molt important per a les empreses que estiguin interessades 
en presentar-se al concurs en qüestió. Amb tot i això, segons el punt 63 
del plec de clàusules on s’especifiquen els documents a presentar pels 
licitadors, forma i contingut de les proposicions, i concretament fent 
referència al “sobre número 3”, es demana entre d’altres documents el 
projecte de gestió propi de cadascuna de les empreses que tinguin interès 
en presentar-se a aquest concurs. Evidentment, es pot discrepar del 
projecte de gestió elaborat per l’Ajuntament de Sant Celoni (tenint en 
compte lògicament les disposicions del plec de clàusules), fet que 
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distingeix dues consideracions fonamentals per a les empreses 
interessades: 
 
Primera, la pèrdua d’interès de les empreses que així ho considerin, per 

presentar-se a aquest concurs, donat que es considera “inviable” el 
projecte de gestió. 

 
Segona, la presentació d’un projecte de gestió amb les modificacions que 

s’estimin oportunes (d’acord amb els requeriments del plec de 
clàusules) configurant un document que especifiqui, raoni, justifiqui i 
fins i tot millori tots i cadascun dels apartats que es determinen dins el 
plec de clàusules, per obtenir la màxima puntuació dins els aspectes que 
es valoren per a la presentació del projecte de gestió en qüestió.   

 
Per tant, l’al·legació segona que forma part de l’escrit d’impugnació 
esmentat anteriorment no es pot considerar com a tal, tenint en compte 
els criteris exposats.   
 
Quart - A la tercera de les al·legacions 
 
Els al·legants consideren que existeix arbitrarietat en la valoració dels 
mèrits perquè en el barem de valoració s’introdueixen vaguetats i 
omissions en quan a la manera de donar la puntuació i dels criteris 
empleats en la valoració dels mèrits. Consideren els al·legants que la 
discrecionalitat tècnica no suposa un poder immune, atès que està 
sotmesa al procediment establert, als límits i criteris fixats a les bases de 
la convocatòria i a la competència de l’òrgan, procediment, fets 
determinants, adequació a la finalitat perseguida etc... 
 
De l’examen del plec de clàusules administratives particulars es desprèn 
clarament que els criteris de valoració continguts al seu art 67 en el que es 
contemplen fins a 6 variables amb l’assignació d’una puntuació a 
cadascuna d’elles, que a la seva vegada es desglossen en d’altres 
subvariables que tenen puntuacions detallades. La concreció del barem i la 
seva redacció no deixen gaire espai a la discrecionalitat, molt menys a 
l’arbitrarietat.  
 
No obstant, tota valoració dels diversos mèrits al·legats pels licitadors 
implica un cert grau de discrecionalitat, que no està proscrita per 
l’ordenament si en la seva aplicació es justifica l’atorgament de certs valors 
a cadascun dels mèrits que són al·legats i els criteris utilitzats són iguals 
per a totes les ofertes. 
 
En el cas que ens ocupa no ha estat encara emès l’informe de valoració, 
per la qual cosa no s’entén la part de l’al·legació que versa sobre aquest, el 
que no cal dubtar és que l’informe i la proposta de la mesa que d’ell es 

 11 



   

derivi aplicaran amb tot rigor i de manera justificada el barem, sense que 
en cap cas ni de l’un ni de l’altre es pugi predicar l’existència del més 
mínim indici d’arbitrarietat.  
 
Es considera que el barem de valoració inclòs al plec és prou ben ponderat 
i detallat, sense que en cap moment es pugui qualificar d’arbitrari.  
 
Cinquè - A la quarta de les al·legacions 
 
Els al·legants a la quarta de les seves al·legacions consideren que el criteri 
de l’experiència prèvia no pot ser utilitzada com a criteri de valoració, sinó 
únicament serveix la seva finalitat com a criteri de selecció de les 
empreses per a comprovar la solvència tècnica dels licitadors presentats  
en els concursos.  
 
L’Ajuntament de Sant Celoni està plenament d’acord amb aquesta 
al·legació i és per aquest motiu que el plec en cap dels seus articles, 
concretament l’art 67, no estableix com a criteri de valoració l’experiència 
prèvia de les empreses. 
 
L’acreditament d’experiència per les empreses s’exigeix per l’art 61 del 
plec, que precisament té la finalitat de comprovar la seva solvència tècnica 
de cara al compliment del contracte que sigui conclòs amb el licitador que 
en resulti adjudicatari. 
 
És, per tant, evident que el plec, en aquest punt, compleix plenament la 
legalitat vigent. 
 
Sisè - A la cinquena de les al·legacions 
 
El darrer apartat de l’escrit no és pròpiament una al·legació, sinó el 
plantejament d’una qüestió respecte de la interpretació d’un aspecte del 
plec o del projecte d’establiment en allò referit al nivell retributiu del 
personal i el seu caràcter de mínim.  
 
La resposta es troba a l’art 4,1,d) del plec en quan considera com a mínim 
a millorar pel contractista la política de recursos humans, apartat 4 del 
volum IV del projecte d’establiment (aspectes funcionals i econòmics), on 
es descriuen les necessitats mínimes de personal però on no es fa menció 
a cap nivell retributiu del personal, per tant, el nivell retributiu no és 
obligatori ni té caràcter de mínim. 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, el Ple 
municipal, per deu vots a favor els de la Sra. Donado i dels Srs. Arenas, 
Bueno, Capote, Casado, Garcia, Pasqual, Segarra, Vega i Castaño, i amb 5 
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abstencions de la Sra. Lechuga i dels Srs. Bosch, Deulofeu, Cuminal i 
Negre, el Ple municipal ACORDA: 
  
PRIMER - Resoldre les al·legacions presentades per ESPORTIU MÈTRIC 
S.A. i la ASOCIACIÓN DE GIMNASIOS PRIVADOS a l’aprovació inicial del 
plec de clàusules administratives particulars per a la contractació de la 
gestió del Complex Esportiu Municipal del Sot de les Granotes: Piscina 
coberta i sales annexes, desestimant-les en tots els seus termes per 
considerar que el plec és plenament conforme a Dret. 
 
SEGON - Aprovar definitivament el plec de clàusules administratives 
particulars per a la contractació de la gestió del Complex Esportiu Municipal 
del Sot de les Granotes: Piscina coberta i sales annexes. 
 
TERCER - Resoldre les al·legacions presentades per ESPORTIU MÈTRIC 
S.A. i la ASOCIACIÓN DE GIMNASIOS PRIVADOS a l’aprovació inicial del 
projecte d’establiment del servei esportiu municipal de piscina coberta i 
sala polivalent, desestimant-les en tots els seus termes per considerar que 
el projecte d’establiment és plenament conforme a Dret. 
 
QUART - Aprovar definitivament projecte d’establiment del servei esportiu 
municipal de piscina coberta i sala polivalent. 
 
CINQUÈ - Notificar aquesta resolució als interessats dins el termini de 10 
dies per al seu coneixement, als efectes escaients i amb expressió dels 
recursos a que tinguin dret.  
 
SISÈ - Habilitar el Sr. Alcalde o persona en qui delegui als efectes de què 
pugui signar quanta documentació sigui procedent als efectes de 
l’efectivitat dels acords presos. 
 
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL 
CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC “COMPLEX ESPORTIU 
MUNICIPAL SOT DE LES GRANOTES: PISCINA COBERTA I SALES 
ESPORTIVES”. 
 
Intervé el regidor Sr. Raül Casado i diu: Vistos els informes que es van 
portar a la Mesa de Contractació la passada setmana, aquesta proposa al 
Ple que s’adjudiqui a UFEC Gestió i Serveis SL, el contracte administratiu 
de gestió del servei públic municipal mitjançant concessió administrativa 
“Complex Esportiu Municipal Sot de les Granotes: Piscina coberta i sales 
annexes” d’acord amb l’oferta presentada per la referida empresa. 
 
Seguidament intervé el Sr. alcalde i diu: Tal com es va comentar a la Mesa 
de Contractació hi havia dues empreses que s’havien presentat, es va 
proposar una valoració, és el que la Mesa va aprovar i és el que es 
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presenta a l’aprovació del Ple per tal de poder començar el servei el més 
aviat possible. 
 
Intervé el regidor Sr. Francesc Deulofeu i diu: El nostre grup en aquest 
punt també ens abstindrem per diferents motius, un d’ells i també ja el 
vam comentar en el ple que es va tractar aquest tema, és que 
consideràvem que probablement l’Ajuntament podia haver optat per una 
altra opció, que és la de crear un patronat d’esports que fos qui el 
gestionés, el segon punt de fet considerem més important i que ens 
motiva més a abstenir-nos és perquè entenem que tres empreses 
presentades són poques i que una d’elles hagi estat desestimada per 
aspectes tècnics a l’hora de presentar la seva documentació fa que quedin 
exclusivament dues empreses per valorar i ens sembla aquest un número 
insuficient i petit per realment fer una valoració global i per aquest motiu el 
nostre posicionament serà el de l’abstenció. 
 
Intervé novament el Sr. alcalde i diu: És lamentable que amb una 
instal·lació de la qualitat i de la necessitat d’un municipi com Sant Celoni, 
no tan sols de Sant Celoni sinó del Baix Montseny, el grup de Convergència 
i Unió s’abstingui, quan a la Mesa de Contractació es va aprovar per 
unanimitat la proposta d’adjudicar a UFEC, és a dir per tots els membres 
que hi havia a la Mesa de Contractació, i també perquè la abstenció de CIU 
és la postura còmoda, si no es presenten més empreses amb tota la 
publicitat que es va fer, és perquè  segurament l’anàlisi del Plec de 
Clàusules que es va fer on l’Ajuntament vam ser molt curosos en que 
aquest plec de clàusules afavorís als habitants del municipi i que les 
empreses que es presentessin estiguessin acotades amb uns marges de 
beneficis i de condicions q ue creiem que són les idònies per a la nostra 
població, una empresa va quedar fora, però això va ser perquè de la 
valoració política i tècnica es va veure que no reunia les condicions i així ho 
heu pogut mirar si heu volgut i haver objectat alguna altra cosa, i de les 
dues empreses que van quedar finalistes, que tenien tots els documents 
en regla, la Mesa de Contractació va optar per una d’elles ja que hi havia 
força diferència entre una i l’altra i com és normal en un Ajuntament 
transparent, el que ha de fer és: una valorar equitativament i 
transparentment les ofertes d’uns i dels altres i dues portar-ho a la Mesa 
de Contractació on estan convidats tots els grups municipals a formar-ne 
part i també el grup de Convergència que hi era i que va votar a favor a 
l’hora de proposar al Ple l’empresa adjudicatària. 
 
Intervé novament el regidor Sr. Francesc Deulofeu i diu: Estem d’acord 
amb moltes de les coses que acaba de comentar, de no ser així hauríem 
votat negativament, a la Mesa de Contractació es fa la valoració de les 
diferents puntuacions, una valoració molt tècnica de valoració dels 
diferents documents que presenta cada empresa, quines puntuacions se li 
assignen, des d’aquest punt de vista no tenim res a dir, la persona del 
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nostre grup que estava a la Mesa va considerar que tot es va fer a la Llei i 
de forma absolutament correcta i des d’aquest punt de vista no tenia res 
més a dir que això. És avui que presentem l’aprovació definitiva en el ple i 
en el que nosaltres posem com a element de dubte que ens genera el que 
s’hagi presentat un número tant reduït d’empreses i que apart d’ésser 
realment poques, una d’elles quedi fora per aspectes tècnics que no posem 
en dubte ni molt menys, a la Comissió Informativa se’ns va explicar quins 
eren els motius, hi ha unes al·legacions presentades en aquest sentit i ja 
seran valorades si les persones interessades consideren que han de seguir 
algun tipus de procediment diferent del que hagin fet fins ara. En qualsevol 
cas dues empreses presentades en sembla poc, desitgem que la gestió de 
la piscina sigui la millor possible, si l’empresa adjudicatària compleix i dona 
uns bons resultats n’estarem contents i n’estarem satisfet, ara bé, tenim 
algun dubte que realment això acabi essent d’aquesta manera pels motius 
que hem argumentat i és aquest el motiu pel que el nostre posicionament 
és el de l’abstenció.   
 
Intervé novament el Sr. alcalde i diu: Potser s’hauria d’aclarir que les 
Meses de Contractació és un òrgan polític i els que voten són els polítics 
electes del municipi i la Mesa de Contractació és la que decideix i si és per 
unanimitat sempre és millor i així ho acostuma a ésser perquè tal i com és 
normal es posen sobre la taula tots els informes tècnics i s’opinen i es 
debaten i el que esperem l’equip de govern és que aquesta instal·lació que 
és potent i necessària per el Baix Montseny, nosaltres no tenim dubtes i 
per tant farem el seguiment exigint que l’empresa adjudicatària ho faci 
amb qualitat i si vostès s’han informat  és una empresa que gestiona ja 
diferents equipaments municipals, piscines municipals de diferents colors 
polítics, entre ells de Convergència i Unió i com qualsevol altre empresa 
que gestiona se’n farà un seguiment. Sapiguem que com comentava en 
Francesc Deulofeu lo de funcionar com a Patronat d’Esports això seria com 
tornar enrera ja que en el seu moment l’Ajuntament de Sant Celoni ja 
tenia un Patronat d’Esports i ara s’ha optat per un organigrama divers, 
diferent i que sapiguen que pertanyen a l’àrea de Cultura els temes 
d’Esports. 
 
Intervé el regidor Sr. Raül Casado i diu: L’única cosa que voldria dir és que 
tal i com comentaves que ho hauríeu fet a través d’un Patronat, d’una 
gestió diferent, directa, això ja va sortir en un altre ple i voldria reiterar el 
que ja vaig dir en aquell altre ple que hi va haver un treball molt important 
polític – tècnic en el qual tots plegats vam decidir que la millor manera era 
una gestió indirecta. 
 
Després d’aquestes intervencions i,    
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Atès que per decret de l’alcaldia de data 25 de maig de 2005 es va incoar 
expedient per a la contractació de la gestió del Complex Esportiu Municipal 
del Sot de les Granotes: Piscina coberta i sales annexes. 
 
Atès que redactat el plec de clàusules administratives particulars 
regulador del contracte i la licitació i instruït l’expedient es procedí a 
l’aprovació de l’expedient de contractació, que inclou el plec, per acord del 
Ple de la corporació de 2 de juny de 2005. 
 
Atès que aprovat el plec i l’expedient es procedí a la publicació dels edictes 
corresponents al Butlletí Oficial de la Província núm. 135 de 7 de juny de 
2005 i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4407 de 16 de 
juny de 2005, també es fixà el corresponent anunci al tauler d’edictes de la 
corporació. Tot anunciant la licitació. 
 
Atès que finalitzat el termini per a l’admissió de proposicions, es 
presentaren les subscrites per les empreses ESPORTIU MÈTRIC S.L., UFEC 
GESTIÓ I SERVEIS I SPORT VIDA & OCIO  
 
Atès que el dia 4 de juliol de 2005 es procedí a l’obertura dels sobres 
número 1 presentats per les diverses empreses, resultant de l’acte 
l’admissió de totes les proposicions presentades. 
 
Atès que el dia 5 de juliol es procedí a l’obertura dels sobres 2 de totes les 
proposicions presentades, resultant la proposició econòmica presentada 
per SPORT VIDA & OCIO irregular per no ajustar-se al model, per tant, la 
mesa així ho va declarar i també inicialment exclosa  la proposició.  
 
Atès que  notificat aquest extrem a SPORT VIDA & OCIO en data 11 de 
juliol de 2005, dita entitat presenta escrit d’al·legacions en defensa del seu 
dret.   
 
Atès que l’al·legant considera que la Mesa tenia l’obligació d’obrir el sobre 
número 3, tal i com ja va manifestar el seu mandatari a l’acte d’obertura 
de les proposicions, d’on resultava clara la proposició econòmica de SVO, si 
és que no ho resultava del sobre 2. Considera aquest que la proposició 
econòmica continguda al sobre 2 és coherent amb el demanat al plec i si 
cabia cap dubte en relació amb la proposició econòmica, s’esvairia en obrir 
el sobre 3. Insisteix sobre aquest extrem al darrer paràgraf de la seva 
al·legació. 
 
Atès que fonamenta l’al·legant l’obligatorietat de l’obertura del sobre 3 en 
la dicció de l’art 66 del plec, del que es desprèn al seu parer la necessitat 
d’obrir tant el sobre 2 com el sobre 3 abans de procedir a qualsevol tipus 
de qualificació.  
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Atès que la mesa de contractació, en compliment d’allò establert al plec, 
procedí a l’obertura de les proposicions presentades per les empreses, pel 
seu ordre de presentació i respectant l’ordre dels sobres. En detectar la 
irregularitat de la proposició presentada per SVO per variar 
substancialment del model establert fins el punt que la Mesa no va poder 
determinar amb claredat quina és l’oferta econòmica proposada pel 
licitador, va procedir a la exclusió de la proposició, tot de conformitat amb 
el que disposar l’art 83 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
Reglament General de la llei de contractes de les administracions 
públiques. 
 
Atès que rebutjada la proposició per irregular, perd tot sentit continuar 
l’examen de la resta de la documentació, perquè l’òrgan de contractació, a 
l’hora d’adjudicar el contracte ha de poder comparar ofertes homogènies 
no sotmeses a complements de documentació que sempre resten 
subjectes a interpretacions contràries al principi de seguretat jurídica. 
 
Atès que l’al·legant reconeix implícitament aquest fet amb la seva 
insistència en la necessitat d’obrir i examinar el sobre número 3, sostenint 
que de l’anàlisi conjunt de la proposició econòmica (sobre 2) i de la 
documentació continguda al sobre 3 (documentació tècnica) es dedueix 
quina és la seva proposició econòmica. Aquest fet per si sol corrobora la 
irregularitat de la proposició presentada i l’adequació de l’exclusió 
acordada per la mesa.  
 
Atès que l’al·legant considera que la mesa no ha motivat de manera 
suficient l’exclusió o rebuig de la seva proposició econòmica, infringint 
l’obligació imposada per l’art 84 del Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, Reglament General de la llei de contractes de les 
administracions públiques. L’al·legant transcriu la motivació que es conté 
respecte de l’exclusió de la seva oferta econòmica afirmant que és 
insuficient per a fonamentar l’exclusió de la seva oferta.  
 
Atès que els motius transcrits són dos, el primer, que l’oferta no s’ajusta 
al model contingut al plec de clàusules administratives particulars, cosa 
que és fàcil de comprovar i que no necessita d’excessives explicacions, no 
es tracta del canvi o omissió d’algunes paraules del model, sinó que a la 
proposició difereix radicalment del model, sense especificar en cap 
moment de manera clara i terminant quina és la inversió ofertada pel 
licitador, cosa que si fan els altres dos licitadors concurrents, sinó que 
s’adjunten una sèrie de quadres amb quantitats parcials que no es 
corresponen a allò requerit al plec i adjuntant una sèrie de fotocòpies de  
pressupostos d’empreses proveïdores de material esportiu que no tenen 
res a veure amb el model establert al plec, documentació de la que no es 
pot deduir de manera clara quina és l’oferta de l’empresa SVO.  
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Atès que el segon motiu transcrit, la inversió ofertada, aparentment, 
tampoc supera la demanada al plec. Es diu que la inversió proposada no 
arriba a la mínima exigida pel plec que és de 600.000.-€, perquè  sumant 
les quantitats parcials que als quadres de la proposició es contenen el 
resultat és de 369.116.-€. Es diu aparentment perquè la mesa no ha pogut 
determinar quina és l’oferta econòmica real de l’empresa atès que en ella, 
a més dels quadres, s’adjunten una sèrie de fotocòpies i pressupostos de 
diverses empreses, sense que en cap moment es pugui deduir clarament 
cap quantitat concreta. 
 
Atès que la motivació de la mesa per a declarar l’exclusió inicial de la 
proposició no acaba aquí. A l’oferiment del Sr. Sergio López Jordán 
d’explicacions del contingut de la proposició econòmica, la mesa li respon 
que no pot tenir-se en compte cap element del contingut de les 
proposicions que no es desprengui d’elles mateixes, en tractar-se d’un 
document essencial respecte de l’oferta d’allò a què es vincula l’empresa 
ofertant, i que el respecte als principis d’igualtat i concurrència obliga a 
considerar només ofertes que siguin homogènies en la seva comparació. 
 
Atès que la insistència del licitador respecte de què la veritable dimensió 
de l’oferta econòmica de la seva proposició no es dedueix exclusivament 
del sobre número 2 sinó de la interpretació conjunta d’aquest i del 
contingut del sobre 3, resta clar doncs que la proposició continguda al 
sobre número 2 no es correspon al model oficial.  
 
Atès que a la tercera de les al·legacions s’afirma que hi ha dificultat en 
determinar els conceptes que han de comprendre la inversió mínima de 
600.000.-€ exigida al plec de clàusules atesa la confusió terminològica que 
en ell es conté, aquest raonament porta a l’al·legant a afirmar que a la 
proposició econòmica del sobre número 2 es va incloure únicament el 
material esportiu i en el sobre 3, volum 2, la resta de la inversió proposada 
per SVO. 
 
Atès que després de consignar els arguments, l’al·legant insisteix en què 
la veritable oferta per ella presentada es dedueix de la interpretació 
conjunta del sobre 2 i 3 i no només de la proposició econòmica del sobre 2. 
 
Atès que de la pròpia al·legació es dedueix la irregularitat de la proposició, 
motiu de la seva exclusió, atès que queda encara més palès, si ja no ho 
estava, que aquesta difereix substancialment del model oficial, fent-la 
heterogènia respecte de la resta de proposicions presentades que si van 
complir amb els requeriments del plec.  
 
Atès que resta també palès que el licitador coneix que la inversió mínima 
requerida és de 600.000.-€ i que havia de superar-la, afirma que la 
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inversió proposada és de 720.353,67.-€ més l’IVA corresponent, però de la 
lectura de la proposició econòmica no es pot deduir de cap manera. 
 
Atès que l’al·legant considera que la proposició econòmica compren una 
menció a l’acceptació de les clàusules generals del plec, per tant, els 
requeriments obligatoris i mínims del plec es donen en acceptar aquest, 
amb excepció dels que expressament millorin les condicions. Considera 
també que no es pot deduir del plec que la inversió de 600.000.-€ fos 
mínima, per tant, de no considerar-se aquesta quantitat com mínima la 
proposició presentada seria admissible i de considerar-se com a tal, amb la 
declaració d’acceptació general i íntegra del plec ha d’entendre’s que 
l’empresa es compromet a la seva realització. 
 
Atès que l’art 12 del plec de clàusules administratives particulars 
determina, conforme a l’art 67,2,b) del Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, Reglament General de la llei de contractes de les 
administracions públiques, el pressupost de despeses de primer 
establiment és mínim donat que al projecte de gestió es considera aquesta 
inversió com a la mínima i imprescindible per a posada en funcionament 
del servei. 
 
Atès que tal i com s’ha reiterat al llarg d’aquesta proposta, tant de la 
lectura de la proposició,  com de la lectura de les al·legacions es desprèn 
clarament que l’oferta econòmica presentada per l’empresa SVO no es 
correspon amb el model i no guarda homogeneïtat respecte de la resta de 
les ofertes presentades, finalitat per la qual és important que es respecti el 
model contingut al plec de clàusules administratives particulars, atès que, 
d’acord amb les pròpies al·legacions presentades l’oferta no es podia 
deduir sinó és de la lectura conjunta d’ella i del sobre número 3, prèvia 
interpretació. 
 
Atès que la proposició econòmica del contractista és un element essencial 
en la formació del contracte administratiu que, com en el cas de la 
contractació civil, arts 1258 i 1262 C.c., es perfecciona pel consentiment, 
que es manifesta pel concurs entre l’oferta i l’acceptació sobre la cosa i la 
causa que han de constituir el contracte. En el cas de la contractació 
administrativa, per la seva peculiaritat pròpia, l’oferta la manifesta el 
contractista en la seva proposició i l’acceptació l’administració per 
l’adjudicació definitiva del contracte, art 53 del Reial Decret Legislatiu 
2/2000, de 16 de juny, Text Refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques.  
 
Atès que donat el paper absolutament nuclear que juga l’oferta del 
licitador en la formació del contracte, és absolutament necessari que 
aquesta sigui clara, que allò al que el licitador es compromet es dedueixi 
de les pròpies paraules de l’oferta i que es formuli en termes homogenis 
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respecte de les ofertes de la resta de concurrents a la licitació. Aquestes 
condicions són de vital importància per a determinar clarament a què es 
comprometen ambdues parts contractants, expressió del principi de 
seguretat jurídica, i també per respecte als principis d’igualtat i 
concurrència en relació amb la resta de licitadors.  
 
Atès que d’acord amb l’anterior, la mesa de contractació informà les 
al·legacions presentades per l’empresa SPORT, VIDA & OCIO a l’acord de 
la mesa de contractació declarant irregular la seva proposició i inicialment 
exclosa i formula a l’òrgan de contractació la proposta de resoldre les 
al·legacions presentades en el sentit de desestimar-les i declarar 
definitivament irregular la proposició econòmica presentada i, per tant, 
definitivament exclosa del procés de licitació la plica presentada per SPORT 
VIDA & OCIO. 
 
Atès que la Mesa de contractació, sobre la base dels informes emesos pels 
serveis tècnics municipals, ha valorat les proposicions fetes per les 
diverses empreses licitadores atorgant un total de 35 punts a ESPORTIU 
MÈTRIC S.L. i un total de 62 punts a UFEC GESTIÓ I SERVEIS S.L., i ha 
elevat proposta d’adjudicació en favor d’aquesta darrera. 
 
Atesa tota la documentació obrant a l’expedient. 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, el Ple 
municipal, per deu vots a favor els de la Sra. Donado i dels Srs. Arenas, 
Bueno, Capote, Casado, Garcia, Pasqual, Segarra, Vega i Castaño, i amb 5 
abstencions de la Sra. Lechuga i dels Srs. Bosch, Deulofeu, Cuminal i 
Negre, el Ple municipal ACORDA: 
 
PRIMER - Resoldre les al·legacions presentades per SPORT VIDA & 
OCIO a l’acord de la mesa de contractació declarant irregular la proposició 
econòmica presentada i inicialment exclosa del procés de licitació la plica 
per ella presentada, desestimant-les en tots els seus termes per considerar 
que l’acord és plenament conforme a Dret. Declarar definitivament 
irregular la proposició econòmica presentada i, per tant, definitivament 
exclosa del procés de licitació la plica per presentada per SPORT VIDA & 
OCIO. 
 
SEGON - Declarar definitivament irregular la proposició econòmica 
presentada i, per tant, definitivament exclosa del procés de licitació la plica 
presentada per SPORT VIDA & OCIO. 
 
TERCER - Adjudicar definitivament el contracte administratiu de  gestió 
per la modalitat de concessió administrativa, del servei públic: “COMPLEX 
ESPORTIU MUNICIPAL SOT DE LES GRANOTES: PISCINA COBERTA I 
SALES ESPORTIVES” a la mercantil UFEC GESTIÓ I SERVEIS S.L., tot de 
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conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars i la seva 
oferta.  
 
QUART - Notificar aquesta resolució als interessats dins el termini de 10 
dies per al seu coneixement, als efectes escaients i amb expressió dels 
recursos a que tinguin dret.  
 
CINQUÈ - Habilitar el Sr. Alcalde o persona en qui delegui als efectes de 
què pugui signar quanta documentació sigui procedent als efectes de 
l’efectivitat dels acords presos.  
 
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL NOMENAMENT D’UN REPRESNTANT 
MUNICIPAL AL CONSELL GENERAL DE LA XARXA DE MERCATS 
MUNICIPALS. 
 
Intervé el Sr. alcalde i diu: La proposta que es porta al Ple és nomenar al 
regidor Josep Alsina com a representant de l’Ajuntament en aquest Consell 
General de la Xarxa de Mercats Municipals, que és un organisme creat fa 
pocs dies per la Diputació de Barcelona, que farà des de campanyes de 
promoció, a línies de subvenció i suport als mercats municipals de la 
Província de Barcelona per tal que tinguin una empenta, un impuls, un 
suport i així es va aprovar per part de forces ajuntament que ens vam 
adherir a aquesta xarxa i per això es proposa de nomenar com a 
representant el regidor de desenvolupament. 
 
Intervé el regidor Sr. Francesc Deulofeu i diu: Entenem que aquesta és 
una decisió de l’equip de govern, les persones que el representen ho 
decidiu vosaltres, la concentració de poder que això genera i la poca 
diversificació al respecte fa que el nostre posicionament sigui abstenir-nos, 
no tenim massa res a dir aquí. 
 
Intervé novament el Sr. alcalde i diu: Són arguments que segurament 
s’haurien d’exposar en altres municipis, quan hi ha un equip de govern hi 
ha unes persones responsables de les àrees i de la seva responsabilitat i la 
xarxa de mercats municipals, en aquest cas el desenvolupament i mercats, 
depèn d’en Pep Alsina i per això es proposa. 
 
Després d’aquestes intervencions i, 
   
Atès que la Diputació de Barcelona en el Ple de 24 de febrer de 2005 va 
aprovar la creació de la Xarxa de Mercats Municipals, instrumentada a 
través d’una organització especial desconcentrada, per tal de donar suport 
a la gestió integral dels mercats i promoure la seva actuació conjunta. 
 
Atès el Reglament de funcionament de la Xarxa de Mercats Municipals, 
publicat al BOP núm. 26, de 22 d’abril de 2005. 
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Atès que la Junta de Govern Local en la sessió de 1 de juliol de 2005 va 
acordar l’adhesió d’aquest ajuntament a la Xarxa de Mercats Municipals i 
va aprovar el conveni a signar amb la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que segons l’article 6.1.c) del Reglament de funcionament de la Xarxa 
s’ha de designar un representant del municipi que actuarà com a membre 
al Consell General de la Xarxa de Mercats Municipals. 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, el Ple 
municipal, per deu vots a favor els de la Sra. Donado i dels Srs. Arenas, 
Bueno, Capote, Casado, Garcia, Pasqual, Segarra, Vega i Castaño, i amb 5 
abstencions de la Sra. Lechuga i dels Srs. Bosch, Deulofeu, Cuminal i 
Negre, el Ple municipal ACORDA: 
 
PRIMER.- Nomenar al Sr. Josep Alsina i Lloreda com a representant 
d’aquesta Corporació al Consell General de la Xarxa de Mercats Municipals. 
 
SEGON.- Notificar aquesta resolució a la Xarxa de Mercats Municipals de la 
Diputació de Barcelona per al seu coneixement, als efectes escaients. 
 
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES TARIFES DEL TAXI D’ACORD 
AMB LA LLEI 19/2003, DE 4 DE JULIOL, DEL TAXI. 
 
Intervé el regidor Sr. Josep Manuel Bueno i diu: El que es tracta és 
d’aprovar les tarifes del taxi per la qual cosa s’ha valorat el cost del servei 
aproximadament i també amb la valoració dels preus que tenen altres 
municipis colindants que tenen tarifes més o menys adequades a les 
característiques del nostre municipi com Polinyà, Sant Esteve de 
Sesrovires i altres poblacions. Aleshores n’hi ha de més altres i de més 
baixes i nosaltres hem trobat un terme mig que d’acord amb el cost del 
servei i d’acord amb les tarifes similars amb les mateixes circumstàncies 
hem cregut oportunes. Una qüestió important d’aquesta llei és que fixa 
que a partir d’aquest mes d’agost, tots els taxis han de tenir un taxímetre, 
aquesta és una qüestió important ja que per part del ciutadà que utilitza el 
servei pot controlar perfectament el que és el recorregut i la tarifa, per al 
taxista perquè també pot controlar el seu cost i per a l’Ajuntament perquè 
podem tenir aquesta informació. I a més també a l’exterior del taxi 
s’indicarà la disponibilitat del vehicle i també la tarifa que ha d’aplicar 
Simplement això es tracta d’adequar les tarifes de la nova llei, adaptar-les 
a les realitats més normals al servei de taxi i sobre tot  el taxímetre que no 
hi era fins ara i a partir d’ara hi serà, penso que són dues qüestions que 
afavoriran força el servei de taxi de la nostra població. 
 
Intervé el regidor Sr. Francesc Deulofeu per dir que el vot del seu grup 
serà favorable. 
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Després d’aquestes intervencions, 
 
A efectes del que disposa l’art 31,1 de la llei 19/2003, del taxi i l’art 4 del 
Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus 
autoritzats i comunicats, és necessari que l’Ajuntament de Sant Celoni fixi 
les tarifes que seran aplicades pel servei de taxi de la vila en la seva 
modalitat d’urbana.  
 
Atès que el Departament d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la 
Generalitat de Catalunya va comunicar la necessitat de procedir al 
compliment dels preceptes citats.  
 
Atès que, l’Ajuntament va posar en coneixement dels titulars de llicències 
de taxi la normativa a complir i els va convidar a proposar les tarifes que 
consideraren adients al servei. Cosa que van fer per escrit de data 30 de 
juny de 2005. 
 
Als efectes, per l’àrea de seguretat ciutadana ha estat informat l’expedient 
i elaborada una memòria i estudi econòmic del servei, proposant les tarifes 
del servei que difereixen mínimament de les proposades pels interessats, 
amb una major completud respecte de la seva estructura seguint l’exemple 
d’altres municipis. 
 
Vistos els informes de la Secretaria i de la Intervenció municipals i a la 
vista de l’expedient instruït a l’efecte. 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, el Ple 
municipal per UNANIMITAT ACORDA: 
 
PRIMER - Informar les tarifes per a la prestació del servei del taxi de tal 
manera que les que han de regir al municipi de Sant Celoni a partir de 
l’agost de 2005 han de ser les següents: 
 
  Preu unitari en € 
Tarifa 1 (21h a 7h)   
Baixada de bandera 3,28 
Km recorregut 1,05 
Hora d'espera 16,05 
Tarifa 2 (7h – 21 h)   
Baixada de bandera 2,74 
Km recorregut 0,95 
Hora d'espera 14,69 
Suplements   
Maletes 0,95 
Avis per telèfon 0,73 
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Animals domèstics 0,91 
 
 
SEGON - Sol·licitar a la Comissió de Preus de Catalunya l’autorització de 
les tarifes proposades. 
 
TERCER - Notificar aquesta acord als interessats dins el termini de 10 dies 
per al seu coneixement, als efectes escaients i amb expressió dels recursos 
a que tinguin dret.  
 
QUART - Habilitar el Sr. Alcalde o persona en qui delegui als efectes de 
què pugui signar quanta documentació sigui procedent als efectes de 
l’efectivitat dels acords presos. 
 
6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA 
COMPOSICIÓ DEL CONSELL PLENARI DEL CONSELL DE POBLE DE 
LA BATLLÒRIA. 
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Celoni, fent ús de les facultats que li 
confereix la legislació vigent, ha considerat adient la creació d’un canal de 
participació de les persones i entitats de La Batllòria, mitjançant la 
instauració d’un consell de caràcter consultiu que enriqueixi l’activitat 
municipal en la mesura que representi una via de diàleg permanent de 
l’Ajuntament amb els sectors implicats. 
 
Atès que el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya preveu 
expressament al seu article 61.1 la possibilitat que el Ple municipal acordi 
la creació d’òrgans territorials de gestió desconcentrada. 
  
Atesa la necessitat de disposar d’un reglament que possibiliti la constitució 
i posterior funcionament del Consell de Poble de La Batllòria, el Ple 
municipal en sessió del dia 17 de maig de 2004 va aprovar inicialment el 
Reglament Orgànic del Consell de Poble de La Batllòria, que ha estat 
participat pels veïns i pels diversos grups polítics amb representació 
municipal, reglament que es va declarar definitivament aprovat per 
resolució de l’Alcaldia de data 21 de juliol de 2004, ja que dins el termini 
d’exposició pública no es va presentar cap al·legació ni suggeriment al 
respecte. 
  
Atès que l’article 8 del Reglament Orgànic del Consell de Poble de La 
Batllòria estableix que, de conformitat amb l’article 65 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, els membres del Consell Plenari han de ser 
designats pel Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, i aquesta designació ha 
de recaure en: 
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- Les persones a títol individual, majors de 16 anys que hagin realitzat la 
seva inscripció com a voluntaris per a formar part del Consell de Poble de 
La Batllòria. 
 
- Un/a representant de cada una de les Associacions sectorials amb seu a 
La Batllòria designat pel seu màxim òrgan de govern. 
 
- Un/a representant de la Junta de Compensació de la urbanització Royal 
Park, designat per acord del seu màxim òrgan de govern, designació que 
haurà de recaure necessàriament sobre persones que pertanyin a l’àmbit 
territorial de La Batllória. 
 
- Un/a representant de l’Associació de Veïns de La Batllòria, designat per 
acord del seu màxim òrgan de govern. 
 
- Un regidor o regidora en representació de cada un dels partits polítics 
amb representació municipal, computant a aquests efectes el regidor o 
regidora que sigui nomenat/da president/a. Aquests mai no suposaran un 
número superior a un terç del total de membres del Consell Plenari. 
 
Atès que el Ple municipal, en sessió de data 29 de juliol de 2004, va 
designar les següents persones com a membres del Consell Plenari del 
Consell de Poble de La Batllòria: 
 

• PERSONES A TITOL INDIVIDUAL: 
 

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

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

 
• PER LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DE LA URBANITZACIÓ ROYAL 

PARK: 
 

Carme Rodríguez Zambrano 
 

• PER L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA BATLLORIA: 
 

Federico Fernández Chimeno AAVV Vall del Llor 
   

• PELS PARTITS AMB REPRESENTACIÓ MUNICIPAL: 
 

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

 
Atès que en posteriors sessions del Ple municipal (28 de desembre de 
2004, 17 de març de 2005 i 7 de juliol de 2005) s’han aprovat diverses 
modificacions en la composició del Consell Plenari del Consell de Poble de 
La Batllòria, arrel de les sol·licituds d’incorporació formulades per algunes 
persones, així com de les dimissions d’alguns dels membres del Consell. 
 
Atès que l’Associació de veïns “La Vall del Llor” ha comunicat que en reunió 
celebrada el passat dia 17 de juny de 2005 es va decidir que el 
representant de l’associació al Consell Plenari del Consell de Poble de La 
Batllòria fos el Sr. Joan Sánchez Duran, en substitució del Sr. Federico 
Fernández Chimeno. 
 
Atès que la secretària del Consell de Poble de La Batllòria ha presentat un 
escrit en aquest Ajuntament fent constar que el Sr. Federico Fernández 
Chimeno continua vinculat al Consell de Poble de La Batllòria a títol 
individual, malgrat no actuar ja en representació de l’Associació de veïns 
“La Vall del Llor”. 
 
A la vista d’aquests escrits. 
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A proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, el Ple 
municipal, per UNANIMITAT ACORDA: 
 
Designar al Sr. Joan Sánchez Duran membre del Consell Plenari del Consell 
de Poble de La Batllòria, com a representant de l’Associació de veïns “La 
Vall del Llor”, en substitució del Sr. Federico Fernández Chimeno, el qual 
continuarà formant part del Consell a títol individual. 
 
7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PER A LA SOLIDARITAT 
AMB EL SÀHARA OCCIDENTAL QUE PRESENTEN ELS GRUPS 
MUNICIPALS DEL PSC, ERC I IC-V.  
 
Intervé el Sr. alcalde per llegir els acords que es proposen prendre en 
aquesta moció. 
 
Intervé el regidor Sr. Jordi Cuminal i diu: Nosaltres donarem suport a 
aquesta moció i per tant si ho creieu oportú ens hi podem sumar per tal 
que tingui més força ja que crec que tots els representants que estem aquí 
hem tingut algun company de partit o fins i tot algun amic que quan van 
intentar fer aquesta visita es van trobar amb la impossibilitat d’anar a fer 
la feina que feien i si se’m permet fent una petita referència a l’actualitat i 
que ningú s’ho agafi malament, dir que és curiós que en el punt 3 el PSC 
reclami el dret a l’autodeterminació al Sàhara i en canvi quan estem 
redactant un Estatut per Catalunya posi moltes pegues a l’hora d’incloure-
ho encara que sigui en el preàmbul, però en tot cas això ho deixarem en el 
preàmbul i centrem-nos en el que toca i nosaltres donarem suport. 
 
Intervé el Sr. alcalde i diu: Com que qui llença la pedra també es pot 
esperar una resposta, quan s’està negociant l’Estatut només faltaria que 
entréssim aquí en la dinàmica de comentar el que diuen uns grups o deien 
fa algun temps, o diuen ara, etc. que no estem aquí per això i també dir 
que no oblidem que el Sàhara Occidental era una colònia espanyola i totes 
les colònies tenen el dret a l’autodeterminació com a colònies però perquè 
ells com a poble puguin decidir lliurement el que puguin ser, i així ha sigut 
en la majoria de casos i ho sabem perquè a l’Àfrica ja no queden colònies, 
són ex colònies i que cada poble ha optat per la independència. 
 
Després d’aquestes intervencions i, 
 
Davant els esdeveniments molt greus que venen succeint les darreres 
setmanes en les zones ocupades del Sàhara Occidental i que han causat 
més de 100 ferits, alguns molt greus, 30 detinguts i més de 20 
desapareguts. 
 
Davant el fet que diverses delegacions parlamentàries, institucionals i 
socials de Madrid, de Catalunya i d’Astúries que han intentat viatjar al 
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Sàhara Occidental per tal de comprovar in situ els efectes de la repressió 
de la policia i l’exercit ocupant del Regne de Marroc, no han pogut exercir 
la seva funció en haver-los impedit baixar de l’avió a l’aeroport d’El Aaiun, 
mostra de la manca de voluntat del Regne de Marroc de respectar els drets 
humans i el dret a la llibertat d’informació i d’expressió. 
 
Atès que, concretament, el dia 8 de juny una delegació parlamentària i 
social catalana que pretenia fer una visita a la zona ocupada del Sàhara 
Occidental per tal de verificar sobre el terreny la situació real dels drets 
humans de la població sahrauí, no va poder complir amb la seva missió. 
 
Atès que el Ministeri d’Afers Exteriors d’Espanya no ha estat en condicions 
de garantir els drets de la delegació catalana, com tampoc els drets de les 
altres delegacions de l’Estat a visitar l’antiga colònia espanyola per a 
observar la situació dels drets humans. 
 
Atès que aquests fets, impossibilitar l’entrada de delegacions 
parlamentàries i socials, així com les darreres informacions sobre la 
situació al territori del Sàhara Occidental constitueixen un motiu de 
preocupació sobre quina pot ser la situació real de la població sahrauí en 
les zones ocupades. 
 
Atès que el Consell de Seguretat de les Nacions Unides va adoptar per 
unanimitat el 31 de juliol de 2003 la resolució 1495, donant suport al Pla 
de Pau per a la lliure determinació del poble del Sàhara Occidental; 
resolució reiterada en diversos acords fins el present, per part de les 
Nacions Unides. 
 
Atès que aquest Ajuntament ha expressat en diverses moments la seva 
solidaritat amb el poble sahrauí i el seu suport al seu dret a la lliure 
autodeterminació. 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, el Ple 
municipal per UNANIMITAT ACORDA: 
 
PRIMER - Condemnar i exigir el cessament de la brutal repressió que la 
policia i l’exèrcit marroquí està exercint sobre la població civil sahrauí dels 
territoris ocupats del Sàhara Occidental 
 
SEGON - Demanar la intervenció urgent de la comunitat internacional 
(Nacions Unides, Unió Europea, Unió Africana, etc.), i la presència 
d’observadors internacionals i mitjans de comunicació que serveixin de 
protecció a la població civil que veu permanentment vulnerats els seus 
drets humans. 
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TERCER - Reclamar que es respecti la legalitat internacional i el dret a 
l’autodeterminació del poble sahrauí, reconegut a través de múltiples 
resolucions de l’ONU, la UE i la UA, mitjançant la celebració d’un 
referèndum lliure i democràtic, amb totes les garanties i sota els auspicis 
de les Nacions Unides. 
 
QUART - Instar el Govern de l’Estat a col·laborar en fer complir la 
resolució 1495, de 31 de juliol de 2003, aprovada per unanimitat pel 
Consell de Seguretat de les Nacions Unides, com a via per a trobar la 
solució definitiva que doni al poble sahrauí un futur amb llibertat. 
 
CINQUÈ - Traslladar al Ministeri d’Afers Exteriors de l’Estat la preocupació 
pel fet de no haver disposat de tots els recursos diplomàtics necessaris per 
tal de garantir plenament que les delegacions espanyoles que han intentat 
visitar el Sàhara ocupat podessin realitzar les seves funció de supervisió 
del respecte als drets humans. 
 
SISÈ - Traslladar aquest acord al Ministeri d’Afers Exteriors de l’Estat, al 
Consell Executiu de la Generalitat, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a 
l’intergrup parlamentari “Pau al Sàhara”, al Secretari General de les NNUU, 
al Consell de Seguretat de les NNUU, a l’ambaixada del Marroc, a 
l’ambaixada de França, a l’ambaixada d’Algèria, a l’ambaixada dels EEUU, 
a la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí, 
a l’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí, a la Federación Estatal 
de Instituciones Solidarias con el Pueblo Saharaui, a l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya 
 
8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP 
MUNICIPAL DE CIU RELATIVA AL SUPORT A LES BIBLIOTEQUES 
INDEPENDENTS DE CUBA.-  
 
Intervé el regidor Sr. Jordi Cuminal i diu: Si no hi ha cap inconvenient 
defensaré aquest punt. Nosaltres també serem molt respectuosos amb tots 
els ciutadans que vinguin a intervenir en el Ple i és evident i és molt 
democràtic que puguis diferir de les idees que qualsevol grup pugui 
plantejar, per tant tot el respecte quan l’Albert Noguera ha intervingut en 
aquest ple, però si no recordo malament quan has tancat la intervenció ho 
feies en nom d’un partit polític, en aquest cas de la CUP, per tant deixa’m 
que la resposta no sigui tan a un ciutadà de Sant Celoni sinó també 
enfocat a un altre grup polític de la nostra població. Jo crec que les 
acusacions que ens has fet són d’entrada injustes, quan parlaves de pors, 
de morts a l’esquena, de conspiracions de tota mena i que a més a més 
nosaltres anàvem de mans de determinats partits, la veritat a mi em 
recordaves molt a un ex ministre d’aquests partits quan parla del 
nacionalisme basc tant de Catalunya com d’Euskadi i sobretot del 
nacionalisme democràtic, doncs que també es fan determinades 
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acusacions que en tot cas jo les considero absolutament gratuïtes, però 
tampoc li donaré massa més importància, sobre tot quan també ens has 
dit que el que escrivíem eren mentides per tant ens deies mentiders, però 
bé ho deies mentre utilitzaves durant quinze minuts el dret a la paraula i 
començaves dient que en aquest Ajuntament els ciutadans no poden 
parlar, per tant en aquest sentit no m’agradaria més entrar en 
determinades provocacions que considero d’entrada que són injustes. 
Aquesta proposta no està feta per excitar a ningú i això ho dic molt 
sincerament i crec que respon una mica al motiu perquè prèviament ara 
mateix tots els quatre grups donàvem suport a una proposta de resolució 
en favor del Sàhara. És a dir, com tu dius no som ningú per dir que ha de 
fer Cuba o que no ha de fer, jo crec que la proposta que nosaltres 
presentem en cap cas diu res, simplement neix arrel d’una visita que es va 
fer per part d’alguns companys de la JNC, alguns membres del Partit 
Lliberal Europeu, en el qual pel simple fet de portar llibres que no estaven 
aprovats pel règim van ser durant tres dies retinguts pels Serveis Secrets 
de Cuba i sotmesos a bastants tipus de vexacions, com s’ha vist a la 
premsa, per tant la voluntat no és de donar suports ideològics determinats 
sinó que jo crec des d’un punt de vista d’un jove que es pot espantar més 
o menys de veure que si portes llibres a Cuba pots estar-te tres dies 
retingut i considerar que és una bona iniciativa que qualsevol ciutadà Cubà 
pugui tenir un lliure accés a qualsevol tipus de lectura i a qualsevol tipus 
de cultura i en aquest sentit jo crec que la proposta és més una declaració 
d’intencions que no res concret, si de cas com ha fet abans l’alcalde aniria 
directament als acords, nosaltres diem donar suport a aquest projecte, 
però les condicions que posem no son ideològiques sinó que diem com un 
espai de lectura, de debat, d’investigació i de llibertat per als cubans. Cada 
llibre que defensi el que vulgui, en tot cas el que demanem és un espai de 
llibertat perquè cadascú es pugui formar en el seu propi criteri i la seva 
pròpia personalitat. En aquest sentit diem materialitzar aquest suport i, 
aquí ve la referència dels diners, en les possibilitats del nostre municipi, és 
a dir no cal destinar ni un sol euro en aquesta campanya, simplement diem 
que es pugui apadrinar alguna biblioteca, si és que és així, de manera que 
es pugui facilitar l’enviament de llibres, de revistes o altres materials que 
els ciutadans de Catalunya puguin considerar que pot interessar a la gent 
que vagi en aquests llocs de lectura de l’illa de Cuba. I quan deies lo de 
facilitar la creació de grups de recolzament i després t’embolicaves una 
mica amb acusacions que no comparteixo com ja t’he dit, simplement 
dèiem que la manera de fer-ho seria poder distribuir en algun punt del 
nostre municipi informació sobre l’existència d’aquesta iniciativa i que si hi 
ha gent que ho considera interessant es puguin organitzar entorn 
d’aquesta proposta. Per tant, algunes en acusacions que no ens informem 
d’altres a dir que tot plegat entenc que no és la manera de dir-ho aquí al 
mig d’un ple, jo crec que si n’haguéssim parlat abans doncs segurament 
t’hauria pogut transmetre la meva indignació en què un company de partit 
de 23 anys quan va anar a una trobada de dissidents d’un règim totalitari 
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com és el cubà, doncs pel fet de portar unes revistes va estar retingut 
durant tres dies despullat i a més m’explica i jo me’l crec, doncs que anava 
amb la intenció de visitar famílies que tenen els seus familiars detinguts, 
en presons i que ells diuen que és perquè van intentar impulsar aquesta 
iniciativa, evidentment com a tot arreu i més en llocs on hi ha règims 
totalitaris, cada casa o cada persona és un món i jo no intentaré justificar-
te una veritat per sobre de l’altra ni molt menys et faltaré al respecte, però 
en tot cas si que m’agradaria que quedés molt clar que la nostra iniciativa 
es parteix des del respecte, des de la voluntat de no voler excitar a ningú i 
en tot cas si que crec que no atenta contra cap integritat i sobre cap 
ideologia, simplement el que demanem és que parlin del que parlin, a 
Cuba hi hagi espais perquè la gent pugui llegir, en aquest cas creiem que 
era una iniciativa si de l’Ajuntament però en tot cas de crear un espai que 
si a algú li pot interessar simplement disposi d’aquesta informació i que es 
pugui organitzar per fer-ho, per tant, ja et dic em sap greu aquesta 
excitació que ha produït en el vostre cas, perquè no era gens la nostra 
intenció de fer-ho ni molt menys. 
 
Intervé el Sr. alcalde i diu: Si us sembla, com que és una moció que 
després Iniciativa també volia comentar la possibilitat de portar una moció 
d’urgència i crec que seria bo entrar en el debat i posicionar-se. 
 
Intervé el regidor Sr. Josep Maria Pasqual i diu: Aprofitant això, dir que el 
grup d’Iniciativa quan va veure aquesta moció que presentava el grup de 
Convergència, entenem que amb tota la bona fe del món, reconeixent que 
tots els grups que estem aquí a la taula reconeixem que a Cuba no hi ha 
llibertat d'expressió, això ho tenim claríssim, que s’ha d’avançar cap a 
llibertats més democràtiques i cap a una pluralitat d’idees i això em sembla 
que ho compartim tots el grups, enteníem que aquesta moció que heu 
presentat, pecava, i ho comparteixo amb el company de la CUP, d’un 
desconeixement del que al meu entendre suposen les biblioteques 
independents, és a dir, no entenc que hi hagi un recolzament implícit, 
entenent el que són aquestes biblioteques, almenys per la informació de 
que disposem alguns de nosaltres, sinó que el que es pretenia era aquesta 
llibertat, però com a grup d’esquerres, si us sembla també us llegiré els 
quatre punts de la moció que Iniciativa presenta perquè són molt 
significatius, un és: 1r - Donar suport a les biblioteques públiques com a 
instruments de cohesió social i en defensa de l’educació pública per tota la 
ciutadania. I amb aquest punt no em refereixo a les de Cuba sinó a les de 
tot arreu, entenem que la biblioteca pública ha d’ésser la que ha de 
garantir la cohesió, la que ha de garantir l’educació de la ciutadania, no 
entenc que això es faci des d’unes biblioteques privades amb uns 
interessos determinats, penso que això ha de sortir de lo públic. L’altre és: 
2n – Recolzar la política que duen a terme per erradicar l’analfabetisme a 
Cuba tenint molt present que l’analfabetisme és la més important 
expressió de censura per a la ciutadania d’un país. I amb això vull dir que, 
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una cosa no treu l’altre, Cuba claríssimament és el país de l’Amèrica Llatina 
amb l’índex més alt d’alfabetització però de lluny. I l’altra és: 3r – Establir 
un programa d’intercanvi amb les biblioteques públiques de Cuba per 
dotar-les de llibres, revistes i ordinadors a fi que la ciutadania tingui lliure 
accés a la informació, la cultura i Internet. Aquí volem tornar a incidir que 
la lliure circulació d’idees és imprescindible, si volem avançar cap a una 
democratització de Cuba i per això la proposta d’intercanvi amb les 
biblioteques públiques cubanes ha d’anar condicionada a que el ciutadà 
cubà pugui accedir a la informació global. Per sort fins a hores d’ara 
Internet no ha pogut ser controlada pels estats, tot arribarà per desgràcia. 
I la darrera 4t – Condicionar el nostre recolzament a que des de les 
biblioteques públiques es garanteixi la llibertat de pensament i d’expressió 
mitjançant una cultura sense limitacions ideològiques. És a dir em sembla 
que està molt clara la proposta nostra bàsicament és sí llibertat 
d’expressió, si pluralitat d’idees, fora barreres ideològiques, però sempre 
exigint al govern cubà que ha d’ésser des del govern cubà i des de les 
biblioteques públiques des d’on han d’oferir a tota la població aquest 
ventall obert sense censures i no des d’una alternativa privada, que al meu 
entendre en aquest cas específic hi ha al darrera uns elements bastants 
indesitjables, però encara que no fos així jo entenc que si volem garantir 
democratitzar el govern cubà, el que no hem de potenciar són unes 
biblioteques privades, el que hem d’exigir és que el govern cubà avanci 
cap a aquesta democratització, i per tant el recolzament ha d’ésser a nivell 
estatal, a nivell de que tot el que depengui del govern sigui plural i sigui 
lliure. Per tant no se si hi ha possibilitat de fer una refosa o no se com ho 
veieu vosaltres. 
 
Intervé novament el regidor Sr. Jordi Cuminal i diu: Jo és que crec que 
m’haurà d’ajudar el Sr. secretari per veure si no ens ho saltem tot, perquè 
entenc que això no és una proposta de transacció perquè jo estic d’acord, 
menys en la part de disposició on dius que tot el que diem aquí és 
mentida, però en els acords, quan dius que el tema de les biblioteques 
independents no va amb la idea de lliure circulació, això és una part 
dispositiva que en tot cas no és important, aquí si que proposaria que si 
nosaltres hi podem donar suport almenys que es tregui aquest tros perquè 
és just el contrari del que hem presentat nosaltres per una altra banda, 
però en tot cas amb els acords que plantegeu jo ja hi estic d’acord, i és 
evident que qualsevol estat a través de la seva xarxa de biblioteques 
públiques ha de garantir la llibertat ideològica, amb això hi estem 
totalment d’acord i per tant jo crec que també va amb la línia del que deia 
l’Albert Noguera, va amb la línia que nosaltres no defensem una postura 
ideològica, sinó que nosaltres defensem que pugui haver-hi llibertat 
d’accés a la cultura, ara bé, dit això i que per tant si es treu aquest petit 
tros nosaltres d’entrada amb això ja hi donem suport, també dir que 
nosaltres sempre hem cregut amb la força de la societat civil i que per 
tant, evidentment que un govern ha de fer polítiques  públiques obertes de 
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mires i plurals però tampoc pel fet que hi hagi un règim totalitari s’ha 
d’excloure la iniciativa de la societat civil i a Catalunya precisament en 
tenim una llarga experiència que sort n’hem tingut de la capacitat 
organitzativa de la nostra societat civil quan hi havia llibertats denegades, 
doncs d’alguna manera el que és complementari, és a dir evidentment que 
el règim ha de fer això a través de les seves biblioteques públiques però 
per altra banda no exclou que la iniciativa privada es pugui fer amb total 
llibertat. Per tant jo entenc que són dues coses complementàries que per 
tant i per anar una mica al gra, nosaltres, si es treuen aquestes quatre 
línies, donaríem suport a la vostra proposta i demanaríem que es sotmetés 
a votació la que hem presentat nosaltres tal i com està. 
 
Intervé seguidament el regidor Sr. Ramon Segarra i diu: Des d’esquerra, 
nosaltres en aquesta moció ens l’hem llegit i ens l’hem mirat per davant i 
per darrera i la veritat no veiem res que contradigui sinó que es parla de la 
llibertat d’expressió i esquerra com a tal, i sempre ha sigut així, no ha 
estat mai alineada amb cap internacional i a vegades Albert no s’ha de 
confondre el poble cubà com no s’ha de confondre el poble català o el 
poble espanyol amb la dictadura de Franco o amb el règim de Fidel Castro, 
i ho dic perquè a vegades això ho barregem i per tant aleshores podem fer 
una anàlisi una mica confós. Jo si que et diria Albert que si et plau, la 
qüestió de mentides i tot això, doncs reflexionem i mirem quan diem una 
cosa d’aquest tipus perquè ho diem i si es diu, s’ha de dir d’una manera 
amb pes i que realment no sigui d’una forma fanàtica, nosaltres, en aquest 
cas, tal i com deia també en Josep Maria, entenem que les biblioteques 
han d’ésser públiques, la biblioteca és un instrument de cultura i que per 
tant ha d’estar oberta a tothom, vingui d’on vingui, una altra qüestió és 
quan ja es fan qüestions i es vol influenciar amb les idees o amb les 
llibertats del poble i per tant nosaltres estem en contra de la prohibició de 
totes les llibertats, podem estar d’acord o no però s’han de deixar 
expressar les llibertats, és importantíssim, això és la democràcia, lo altra 
tindrà tot el que vulguis, però a la fi és dictadura o feixisme, per tant, si 
s’arriba a una bona refosa en el que parlem de les biblioteques públiques, 
el nostre grup d’Esquerra Republicana votaríem a favor d’aquesta resolució 
si s’arriba a aquest acord. 
 
Intervé el Sr. alcalde i diu que segurament entre els regidors del grup 
municipal del PSC hi poden haver opinions molt diferents, però, al seu 
parer, portar segons quins temes al Ple pot representar una intromissió en 
la política d’altres països. Diferent és el conflicte del Sàhara, que pel fet de 
ser colònia espanyola fins no fa massa temps, hi mantenim uns llaços i uns 
vincles més forts. Tal com ha comentat l’Albert Noguera, ningú parla 
d’altres països del món, com és el cas de l’Aràbia Saudita, on es manté la 
pena de mort i on les dones no tenen cap mena de dret. Ben segur que 
tots condemnem la manca de llibertat d’expressió que hi pot haver a Cuba, 
però com s’ha comentat, cal també considerar els elevats índexs 
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d’alfabetització de la població cubana, l’alt percentatge de gent amb 
estudis, l’ajuda que Cuba dóna a molts països, la gran quantitat de metges 
cubans que voluntàriament presten servei a molts països africans... Si ho 
posem tot en una balança, tindrem opinions ben diferenciades. Un 
embargament com el que s’ha fet a Cuba, amb les implicacions que ha 
tingut de greus necessitats d’aliments i de recursos sanitaris, no s’ha 
produït en cap altre país del món. Hi ha molts països on hi imperen les 
dictadures, amb el vistiplau i el consentiment de les grans potències 
mundials, però per interessos estratègics aquests països no són embargats 
i ningú no en parla. Considero, però, –diu el Sr. alcalde- que entrar en 
aquestes dinàmiques en un Ple municipal és una qüestió complexa que 
s’escapa de les atribucions locals, i em consta que per aquest motiu alguns 
ajuntaments han articulat el tipus de temes que s’han de portar al Ple, que 
no és sinó un òrgan de gestió municipal, i no té competència per a prendre 
decisions de caràcter internacional. Em sembla que aquest tipus 
d’ingerència en la política d’un altre país  s’escapa a les potestats dels 
ajuntaments. És lamentable el que s’ha comentat que li va passar a algun 
representant parlamentari quan va voler entrar a Cuba, però més greu és 
el que està passant al Marroc quan no es permet l’entrada als grups 
d’ajuda al Sàhara ocupat. A mi em preocupen més les conseqüències de 
l’embargament a Cuba, sense el qual possiblement s’hauria produït una 
obertura del règim castrista i avui segurament ja hi hauria molta més 
llibertat d’expressió.  
 
Penso –continua el Sr. alcalde- que podem donar la paraula l’Albert 
Noguera tal com ha demanat, però només per dos minuts i amb el 
benentès que no serveixi de precedent.   
 
Seguidament doncs intervé el Sr. Albert Noguera i diu: Només dir quatre 
coses, en primer lloc contestar que em ratifico en el fet de qualificar part 
de la moció com a mentida. Aclarir novament que el comentari de que les 
biblioteques independents són una iniciativa popular no és veritat sinó que 
sorgeixen en aplicació de la secció 109 de la Llei de Helms-Burton i per 
tant, dir que és una iniciativa cívica i sense ideologia al darrera és mentida, 
és un dels tants instruments que el EEUU usa per inmiscuir-se en els 
assumptes de l’illa i proporcionar la transició del govern socialista cap a un 
altre govern que, com els de la majoria dels existents en els altres països 
d’Amèrica llatina actuïn sense tenir en compte els drets i la dignitat dels 
seus ciutadans i en pro dels interessos econòmics nordamericans, per tant, 
tampoc és una iniciativa desideologitzada, darrera seu i a les revistes i 
butlletins que dins les biblioteques hi pots trobar ho demostren clarament, 
hi ha una ideologia molt clara, la de la dreta més rància i l’odi cap a tot allò 
que sigui d’esquerres. 
 
Continua parlant el Sr. Albert Noguera i diu: Respecte a que CIU digués 
que l’objectiu d’aquesta moció no perseguia cap fi ideològic sinó només 
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impulsar la societat civil a Cuba, repeteixo que nosaltres no som ningú per 
anar posant el nas en els assumptes dels altres països, la intromissió en la 
sobirania nacional de qualsevol país viola clarament un dels principis més 
bàsics del dret internacional, el del dret a l’autodeterminació i a més, si la 
voluntat de CIU fos realment impulsar la societat civil cubana, a Cuba, 
segons l’últim cens d’associacions, fet per una associació independent del 
govern, el Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan 
Marinello, l’any 2000, existeixen en el país 2.225 associacions civils 
inscrites en el registre d’associacions que abarquen una gran quantitat de 
camps d’actuació, a més a més existeixen també en diferents barris de 
ciutat de L’Havana i de la resta del país, moviments veïnals assemblearis i 
autogestionats , recolzats pel govern, i que realitzen diferents projectes 
d’economia popular com poden ser cooperatives veïnals  de producció i 
consum, és el cas del denominat “Movimiento de los horticultores de Santa 
Fe de La Habana”, o de construcció pels veïns dels seus propis habitatges 
amb material que els proporciona el govern, el cas del movimiento de 
microbrigadas, etc., cap d’aquestes associacions i moviments comunitaris 
que configuren realment la societat civil cubana són anomenats en aquesta 
moció, si el que es volgués fos impulsar la societat civil, són aquestes 
iniciatives a les que s’ha de donar suport, no a les impulsades pel govern 
del EEUU. 
 
Intervé novament el Sr. alcalde i diu: Segurament el poder parlar el que fa 
és veure que hi ha idees diferents, que hi ha expressions diferents i que hi 
ha concepcions diferents del món i totes són respectables. 
 
Intervé novament el regidor Sr. Ramon Segarra i diu: Albert, mira, el 
parlar, el poder debatre les idees és important, tothom pot pensar el que 
sigui, en conseqüència diríem que això és la democràcia. Jo sempre dic 
una cosa és el poble cubà i l’altra cosa és el règim i no s’ha de confondre, 
el mateix que dèiem quan el règim franquista i el poble espanyol o el 
català, són dues coses diferents. I t’aporto una informació d’avui mateix on 
en el diari Avui diu: “Castro va per lliure, ......els experts comunitaris 
creuen que Castro desaprofita una ocasió d’or..., és cert que el futur de 
Cuba no es decideix ni a Wasington ni a Brusel.les, però Castro hauria 
d’aprofitar les ocasions que se li donen, és una llàstima que no valori que 
un país amb un bon sistema sanitari, educatiu, amb un bon sector agrícola 
i tecnològic avançat, no aprofiti el que se li ofereix i això no ho nega ningú, 
per això tampoc es pot negar que el règim de Fidel Castro és de tipus 
dictador i no dona llibertat a les persones que poden pensar diferent i no hi 
ha més. 
 
Intervé novament el regidor Sr. Jordi Cuminal i diu: Bé, està clar que el 
meu amic no anava amb Bush a Cuba, ho sento, però he d’insistir per dir-
te que no és així, hi ha algunes informacions que te les explicaré més 
clares, no em referia a ningú de CiU sinó que em referia a un company de 
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la JNC que resulta que és el president de les Joventuts Lliberals Europees 
que són 210.000 joves de tot Europa que creuen que el que tu estàs 
desqualificant, és una causa justa, crec que no m’he de justificar gens i no 
em vull justificar més respecte a aquest sentit, però ja et dic jo ara que de 
la ma d’un Bush no hi va anar-hi, però jo he demanat la paraula perquè no 
estic d’acord amb el que ha dit l’alcalde, perquè jo em vaig posar en 
política també per fer un món millor i entenc que no tenim manera de 
canviar-ho tot de cop i entenc que la política municipal, evidentment, es 
deu als ciutadans que viuen al nostre poble, però si no es divaga, si no es 
denuncien grans conspiracions mundials i tot això que fins ara sentíem, és 
a dir si es proposa enviar un grapat de llibres a gent que potser no se’ls 
pot comprar o a gent que no els hi deixen llegir, entenc que és la 
contribució del nostre poble en tot cas a fer un món més just i més lliure, 
per tant, en aquest sentit jo demanaria a l’Ajuntament que no ens posem 
barreres, que a l’hora de proclamar la llibertat i la democràcia siguem 
atrevits, siguem agosarats i també ho siguem a l’hora de debatre i em 
sabria greu que l’Albert s’agafés malament alguns arguments el que passa 
és que segons com es diuen saben més greu o en saben menys, però en 
tot cas si que demanaria a tots plegats, evidentment, no denunciar 
conspiracions d’aquestes estranyes, però en tot cas si són apostes 
concretes i crec que la d’Iniciativa proposa un intercanvi amb biblioteques, 
nosaltres proposem que es posi informació d’aquesta iniciativa i que si la 
gent hi està d’acord doncs que s’hi puguin enviar llibres, per tant són 
propostes molt concretes de tipus municipal, que sí, perquè no, molt 
modestament però crec que contribueixen a fer un món més just i més 
lliure i per tant crec que des de la política municipal no s’ha de renunciar a 
fer-ho. 
 
Intervé novament el Sr. alcalde i diu: El fet que discrepem en més d’una 
cosa es normal, hem de tenir en compte que com a Ajuntament, de llibres, 
des de l’apartat de Cooperació s’han enviat llibres d’escoles, etc. s’han 
enviat llibres a diferents països i es canalitza via l’àrea de Cooperació i 
directament quan s’ha anat a fer el seguiment de projectes s’han dut 
llibres per escoles,  a part d’això es obvi i tots sabem que a  segons quins 
països segons quins llibres no te’ls deixen entrar, això està claríssim. 
 
Seguidament intervé el regidor Sr. Josep Capote i diu: Jo volia fer una 
declaració meva personal, fora dels grups polítics, el tema de Cuba és un 
tema del que si treus qualsevol cosa del context d’una societat tan 
complexa com és la cubana obviant la pressió que té aquests quaranta 
anys de l’amic Bush i d’altres, a mi em sembla que no seríem justos. Jo el 
que demano per no tenir de votar en contra de les dues, que tan el grup 
municipal de CIU com el grup municipal d'Iniciativa Verds, retiri les dues 
mocions ja que em penso que el ple de l’Ajuntament no ha de decidir si el 
poble cubà, que porta metges al tercer món, hàgim de dir-li ara nosaltres 
que li falten llibres, per això demano que si pot ser que es retirin les dues 
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mocions, la de CIU i la d’Iniciativa, sinó, jo personalment votaré en contra 
de les dues. 
 
Intervé novament el regidor Sr. Josep Maria Pasqual i diu: És una mica 
complicat perquè crec que encara s’ha de votar la urgència de la moció, 
però jo no pas en la línia d’en Capote però si que penso que aniria bé 
deixar-les sobre la taula i fer una refosa i fer una moció conjunta on ens 
poséssim els quatre grups d’acord perquè realment Cuba és un tema prou 
delicat però també és innegable que tots els passos que fem per afavorir 
una lliure circulació d’idees a Cuba seran enriquidores per als Cubans, això 
no ho defujo, sense retreure el mèrit del govern cubà de cara a oferir 
l’alfabetisme de la societat cubana. Una cosa no treu l’altra. Jo entenc, si 
us sembla, tot i que estic molt en fals perquè no s’ha votat la urgència, si 
us sembla es podria deixar sobre la taula i preparar-ne una conjunta. 
 
Intervé el Sr. alcalde i diu: Una que està a l’ordre del dia, crec que es 
podria deixar a sobre la taula i l’altra deixar-la com a no presentada. 
 
Intervé el regidor Sr. Jordi Cuminal i diu: Jo crec que serà la manera més 
divertida de poder continuar aquest debat sense avorrir, si encara queda 
algú que ens està escoltant, i bé jo també convidaria a la gent de la CUP 
que si hi volen participar que segurament ens entendrem millor parlant en 
una taula que no pas insultant en mig del ple tot i que esta clar que si el 
vostre punt de partida és dir que nosaltres no som ningú per decidir que 
passa a Cuba, aleshores ja d’entrada ens limita una mica. Però per part 
nostra insistim en que no podem imposar res a ningú que és un exercici 
molt interessat i sobre tot de cara als companys d’Iniciativa que han 
presentat també una alternativa però també a la resta de grups, doncs per 
part nostra, evidentment, no ens discutirem per això ara. 
 
Per tant, per UNANIMITAT , el Ple municipal ACORDA deixar la moció 
sobre la taula. 
 
9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP 
MUNICIPAL DE CIU RELATIVA A LA CAMPANYA D’INFORMACIÓ 
ENVERS LA COMPATIBILITAT DEL SOVI I LES PENSIONS DE 
VIDUÏTAT.-  
 
Intervé el regidor Sr. Francesc Deulofeu i diu: Si us sembla faig un petit 
resum i llegeixo els acords per poder entrar en debat, el motiu de 
presentar aquesta moció és bàsicament per endagar un sistema de 
comunicació a les persones possibles beneficiàries de la compatibilització 
de dues pensions com són el SOVI i la de viduïtat i perquè s’entengui què 
vol dir això, el SOVI és un tipus de pensió que ve d’abans de la 
democràcia, a la qual tenen dret aquelles persones que havien cotitzat un 
mínim de 1800 hores abans de l’any 1967, el problema és que quan una 
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persona que està cobrant aquesta pensió, aquesta assegurança obligatòria 
de l’envelliment i de la viduïtat i una d’aquestes persones, i això sol afectar 
majorment a les dones, queda vídua, fins ara havia de decidir entre 
aquesta pensió del SOVI o bé la pensió de viduïtat que venia a ser 
aproximadament el 52% de la pensió del seu marit difunt, la qual cosa 
posava realment en una situació econòmica molt complexa a moltes vídues 
que quedaven amb pensions realment molt baixes. Aquest és un tema que 
en aquests moments s’ha aprovat una llei que ho modifica i que fa per tant 
que les persones vídues que tinguin dret al SOVI el puguin compatibilitzar i 
puguin sumar les dues pensions fins a un límit màxim d’uns 800 i escaig 
d’euros, per tant el que proposem el nostre grup és sol·licitar a 
l’Ajuntament que iniciï una campanya informativa per als seus ciutadans, 
en especial per al col·lectiu de la gent gran, que és a qui més afecten 
aquestes mesures, per tal de deixar clar quins són els seus drets i deures 
per tal que es puguin beneficiar d’aquesta mesura adoptada, jo crec que 
aquest és el punt més important d’acord de tots. El segon és demanar al 
govern de la Generalitat en la línia de cercar millores socials i econòmiques 
dels catalans i catalanes aprovi la nova llei d’ajuts socials que busca 
equiparar les pensions més baixes al salari mínim interprofessional. El 
tercer acord seria sol·licitar al govern de l’Estat que adopti les mesures 
oportunes i treballi perquè les pensions s’equiparin al salari mínim 
interprofessional i quart comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament 
de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al Govern de l’Estat, al Congrés 
dels Diputats i al Senat, a l’Associació Catalana de Municipis i a la 
Federació de Municipis de Catalunya. 
 
Seguidament intervé el Sr. alcalde i diu: En aquesta moció es va avisar per 
part del govern municipal que es plantejava una esmena amb el seu 
anunciat, una bona part d’ella no es modificava però si que es 
puntualitzava alguna cosa i es proposaven ampliar els acords que 
comentava en Francesc ara fa un moment, el regidor Jordi Arenas llegirà 
una mica els grans trets de l’esmena. 
 
Seguidament intervé el regidor Sr. Jordi Arenas i diu: Des del grup 
municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya formularem el següent 
comentari respecte de la moció presentada pel grup de Convergència i 
Unió, tot parlant i pensant que és una moció que parla d’un tema molt 
important i del qual creiem que bàsicament amb el que són els acords hi 
estem totalment d’acord, però creiem que tal i com s’ha presentat aquesta 
moció sobre tot la part primera, la part dispositiva, no la veiem bé de la 
manera com s’enfoca, i el fet de presentar una moció paral·lela a la moció 
presentada pel grup municipal de Convergència i Unió es deu a que tot i 
que no volem restar mèrits a aquesta formació per l’entrada en vigor de la 
nova llei per compatibilitzar les pensions de l’assegurança obligatòria 
vellesa invalidesa, el SOVI, amb les pensions de viduïtat del sistema de 
Seguretat Social, el cert és que tampoc els podem donar tots aquests 
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mèrits ni de bon tros. Durant el govern del Partit Popular, Convergència i 
Unió tan quan era decisiva com quan no ho era, no va fer que fos una 
realitat la compatibilitat del SOVI i la pensió de viduïtat, fins i tot va 
rebutjar conjuntament amb el PP iniciatives d’altres partits amb aquesta 
finalitat, ha estat un govern socialista que té com a prioritat la millora de 
les pensions, sobretot les més baixes, el que ha fet que persones 
perceptores d’una pensió SOVI no hi hagin de renunciar al quedar-se 
vídues, a partir de l’1 de setembre seran compatibles les pensions SOVI i 
les de viduïtat i aquelles persones que hi van haver de renunciar podran 
sol·licitar la compatibilitat de les dues pensions. Ha sigut un govern 
socialista el que ha derogat la Llei 52/2003 del PP destinada a impedir que 
les Comunitats Autònomes poguessin complementar les pensions. Ha sigut 
un govern socialista el que ha apujat totes les pensions mínimes per 
damunt de l’IPC i s’ha compromès a mantenir aquesta pujada cada any 
durant tota la legislatura. En els acords del Pacte del Tinell, el govern de 
Catalunya en matèria de gent gran a l’apartat 5.2 indica: Garantir 
ingressos econòmics dignes per a totes les persones beneficiàries de 
pensions, el nou govern impulsarà l’increment general de les pensions en 
l’àmbit estatal i complementarà transitòriament les pensions baixes 
impulsant la llei de complement de les pensions. Aquesta llei diu que 
establirà un ajut econòmic anual tendint a assolir entre el 80 i el 100% del 
salari mínim interprofessional a favor dels titulars de pensions de jubilació i 
invalidesa en la seva modalitat no contributiva i dels de pensions del Fons 
d’Assistència Social i del Subsidi de Garantia d’Ingressos Mínims, així com 
les pensions contributives més baixes, amb la finalitat que aquests puguin 
pal·liar llur situació d’insuficiència econòmica, cobrir les seves necessitats 
bàsiques i garantir la mateixa capacitat adquisitiva en relació a la mitjana 
estatal compensant el cost de la vida diferencial de Catalunya. El punt b) 
diu: Regularà anualment la quantitat a percebre regularment per les 
persones beneficiàries, en cas que el cost derivat de la gestió del 
pagament ho faci aconsellable, es podrà establir un pagament únic de 
caràcter anual. El punt c) diu: Un cop passat aquest període i sempre que 
s’hagi assolit l’objectiu fixat, l’increment de l’ajut tindrà com a mínim 
l’import que resulti de considerar la diferència de l’IPC entre Catalunya i el 
conjunt de l’Estat, any a any, per tal de compensar la pèrdua de la 
capacitat adquisitiva dels beneficiaris d’aquest ajut. Finalment durant el 
2005 el govern i les organitzacions sindicals i empresarials estudiaran la 
situació de les pensions vigents a Catalunya amb l’objectiu d’acordar 
aquelles mesures tendents a complementar les pensions mínimes per tal 
de situar-les si més no al 80% d’un indicador de rendes propi de Catalunya 
per garantir que les pensions assoleixin aquest nivell de rendes al llarg de 
la legislatura. 
 
Continua el regidor Sr. Jordi Arenas amb la seva intervenció i diu: Abans 
ho hem comentat, previ al ple que el tema aquest de fer compatible el 
SOVI amb la viduïtat i fer-ho avinent a totes les persones que puguin 
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beneficiar-se i ho hem parlat conjuntament tots els tres grups de l’equip de 
govern juntament amb Convergència i Unió, per tant ho farem mitjançant 
l’informatiu i també enviant una carta individualitzada a aquelles persones 
que se’n puguin beneficiar. És per aquest motiu que hem presentat 
aquesta moció paral·lela degut a que pensàvem que tot i que en la part 
pròpia dels acords si que hi estàvem d’acord, en canvi amb la part primera 
part expositiva no hi estàvem d’acord. 
 
Intervé novament el regidor Sr. Francesc Deulofeu i diu: Exactament en 
quins aspectes és en els que no estàveu d’acord en la part dispositiva? 
 
Contesta el regidor Sr. Jordi Arenas i diu: En la part dispositiva, de cara a 
la gent que no ho ha pogut llegir, si llegeixes aquesta part dispositiva, 
sembla que exclusivament el Grup de Convergència i Unió sigui el que hagi 
aportat el tema de la compatibilització d’aquesta llei, quan és un tema que 
ja ve d’anys, en els quals altres grups polítics entre els quals estem 
representants aquí també hi hem participat, és aquest el motiu. 
 
Intervé novament el regidor Sr. Francesc Deulofeu i diu: Sembla ésser que 
en el punt principal hi estem tots d’acord, que és que s’ha aprovat una llei, 
l’ha aprovat l’actual govern a proposta de Convergència i Unió, per tal de 
fer compatibles el SOVI amb la pensió de viduïtat, això és una cosa que és 
molt clara, es diu d’aquesta manera tan senzilla i tan simple a la proposta 
de la moció, és a dir no veig jo que aquí hi hagi massa coses a modificar. 
Que tots estem d’acord que fem arribar a les persones que se’n puguin 
beneficiar per tal que no quedin persones a casa seva sense tenir aquesta 
informació, que poguessin cobrar el SOVI i que per manca d’informació no 
ho fessin, i aquest és el punt més important i en aquest no tenim cap tipus 
de discussió i hi estem tots d’acord. L’altre punt, s’han dit algunes coses 
que no són certes, com que no ho són m’agradaria clarificar-les, hi ha 
hagut molts grups que des de fa molts anys han fet diferents propostes en 
aquesta línia. No hem sigut nosaltres els únics, de fet no ho diem a la 
proposta que haguem sigut els únics, fem constar que aquesta llei s’ha 
aprovat a proposta del nostre grup, si un mira l’històric i busca la 
informació trobarà que ja l’any 1989, tots recordarem qui governava en 
aquells anys, ja va ser un diputat del nostre grup que va preguntar al 
ministre responsable del tema sobre que en pensava de fer compatibles les 
dues pensions i el ministre en qüestió, el Sr. Chaves, va contestar 
literalment el que deia la llei, que eren incompatibles i es va quedar tan 
ample en aquesta situació i el grup socialista que vosaltres afegiu a la 
proposta que l’any 1998 defensa per primera vegada al Congrés de 
Diputats una proposta que la primera vegada va ser rebutjada pel PP i per 
CIU, això no és cert. El grup Socialista presenta una proposició de llei a la 
qual s’hi presenta una esmena que és discutida en comissió, que és 
acceptada pel grup socialista i és aprovada per unanimitat la modificació 
de la proposta de llei en aquesta línia, i això és tan així com que la pròpia 
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persona que va presentar la proposició de llei al cap d’un temps ho va 
discutir a l’octubre de l’any 2000, la Sra. López i Chamosa, que és la que 
havia fet la proposició de llei, comenta sobre la presentació d’aquesta llei i 
diu: En ocasión anterior el PP i Convergència i Unió presentaron una 
enmienda para ser compatible porqué no sabíamos de lo que estabamos 
hablando y que lo razonable era hacer un estudio para saber realment de 
lo que hablábamos, cuantas personas, como són, és decir cómo afectaría, 
a mi me pareció realmente razonable aquella propuesta y la acepté y la 
aprobamos por unanimidad. Per tant, no és cert que es bloquegés, el grup 
de Convergència i Unió va fer una esmena dient, seria bo que féssim un 
anàlisi tècnic de conèixer el número de persones, costos, abans de tirar-ho 
endavant, i a partir d’aquell moment en diferents moments s’han proposat 
diferents proposicions de llei, diferents grups, ho ha fet Convergència i 
Unió de forma molt insistent en els últims anys, ho havia fet Iniciativa l’any 
1992, vull recordar qui governava també l’any 1992 que no es va acceptar 
la proposició de llei i per tant aquí segurament el grup Socialista que ha 
estat en el govern no recordo si 10 o 12 anys governant i amb possibilitat 
de modificar això, no ho va fer, per tant potser que ens deixem de 
l’aspecte polític de la moció, si voleu que traiem algun aspecte del que diu 
de Convergència perquè us sembla que ens volem donar protagonisme, 
traiem-lo, deixem el que posa al principi que us ha semblat correcte, que 
s’aprova aquesta llei a proposició de Convergència i Unió, traiem si us 
sembla algun altre petit punt en que nosaltres haguem posat, perquè està 
clar en un altre moment nosaltres posem que s’ha fet una modificació, és a 
dir la proposició de llei que fa Convergència i Unió no s’aprova tal qual, es 
fan una sèrie d’esmenes, es fan unes modificacions i de fet Convergència i 
Unió demanava que no hi hagués límit, ja que són pensions molt petites, 
que es puguin sumar totes dues, si el SOVI d’una persona són 300 euros i 
la pensió de viduïtat son 500 o bé 400 i 500, sumen 900 euros, doncs que 
siguin 900, estem parlant de quanties petites, però les modificacions que 
s’han posat va ser que no superés el doble de la pensió mínima que suma 
aproximadament uns 800 euros. És a dir, tots els grups, qui està en el 
govern en certs moments, fa els seus números i probablement doncs 
considera que ha de marcar uns certs límits per crear modificacions, em 
sembla que la vostra proposta està més carregada de contingut polític 
dirigit que la que presentàvem nosaltres. En qualsevol cas no hauria 
d’ésser aquest un motiu perquè no aprovéssim una moció que té com a 
objectiu fonamental informar a les persones que se’n puguin beneficiar i si 
ha de sortir a l’informatiu, fantàstic i com més gran millor perquè poden 
haver-hi forces persones que realment se’n beneficiïn perquè aquests 280 
o 300 euros a ells els poden representar molt, i per poques persones que 
siguin crec que val la pena i si a més hem de fer una carta dirigida 
personalment a totes les persones de més de 65 anys, fem-la, fem-la 
aviat, no ens entretinguem perquè quan abans ho puguin començar a 
cobra millor i no crec que sigui massa complicat per a l’Ajuntament de 
Sant Celoni, editar una carta senzilla, que deixi clar, donant unes 
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referències de com informar-se per tal de que les persones que puguin 
tenir el dret a cobrar aquesta pensió ho puguin fer. 
 
Intervé novament el Sr. alcalde i diu: Tots estem d’acord en el fons, com 
s’ha comentat, si al de revisar l’emeroteca, el diari de sessions del 
Parlament i de les Comissions, hi ha hagut algun error, es corregeix. El que 
si que és important és que tots els grups tenim clar que hi ha unes 
pensions molt baixes i que quan ha sigut l’hora al ésser decisius 
politicament al Congreso de los Diputados segurament no ho hem 
aprofitat, tan per part d’uns com per part dels altres i ara es fa un pas 
endavant amb al compatibilitat d’aquestes dues pensions i també es fa un 
pas endavant en derogar la llei que feia que les Comunitats Autònomes no 
poguessin complementar les pensions, que era una llei que tots ho sabem 
que va imposar el PP quan diverses comunitats autònomes com Catalunya, 
Andalusia, etc. havien aprovat aquests complement a les pensions més 
baixes  i fins i tot a nivell de tribunals s’havien guanyat quan encara no hi 
havia una llei que ho prohibia i el PP va voler ser molt taxatiu i ho va 
prohibir per Llei. També s’ha de dir i abans s’ha comentat que a nivell del 
Pacte del Tinell i a nivell estratègic hi ha la intenció i la voluntat del govern 
de la Generalitat de fer un salt endavant amb els ajuts, amb la PIRMI, amb 
tot un seguit de col·lectius que tenen uns ingressos molt reduïts i que cal 
fer un esforç econòmic per part de Catalunya per tal que els seus habitants 
tinguin uns recursos mínims per poder afrontar la societat que avui vivim. 
Per tant, a l’acord que es proposava i que parla del Govern de la 
Generalitat del Pacte del Tinell, l’acord estratègic, etc. creiem que quan es 
parla del salari mínim interpofressional és millor parlar de l’indicador de 
rendes propi de Catalunya que és al que es tendeix perquè sabem tots que 
quan es parla d’IPC, és diferent el cost de la vida a Catalunya que a la 
resta de l’Estat, sabem que hi ha un decalatge que fa que minvin les 
pensions, minvi la manera de calcular si es fa com es calcula a l’Estat i 
creiem que és un pas endavant que això també es produeixi. S’ha dit que 
per part de l’Ajuntament a l’informatiu que està a punt de sortir ja estava 
previst que hi hagués una informació de la possibilitat que les persones 
que poden optar a aquesta pensió complementària es puguin dirigir als 
Serveis Socials Municipals, és a dir que aquesta informació sortirà, segons 
el previst a l’informatiu que sortirà la setmana que ve, és a dir que això 
serà una cosa totalment positiva ja que hem d’intentar que amb les 
necessitats que normalment tenen aquestes persones puguin gaudir-ne 
des d’un bon començament. 
 
Intervé novament el regidor Sr. Francesc Deulofeu i diu: Si us sembla 
doncs aprovem la moció que presentem nosaltres i si us sembla que 
traiem algunes referències explícita a alguna acció del nostre grup. 
 
Contesta el Sr. alcalde i diu: Fins i tot, això ho hem de tenir molt clar que 
l’esmena a la moció ho deia, aquesta llei és fruït d’una proposició de llei 
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presentada per Convergència i Unió al Congrés de Diputats, això no es vol 
treure, que permetrà la compatibilitat, però una cosa és que es presenti 
una proposició de llei i l’altra que la voti el Parlament per majoria que ho 
faci possible, i en aquest cas, els grups tan d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds, etc. la van aprovar amb el Partit 
Socialista, sinó no hauria sortit, al Congrés de Diputats, perquè la voluntat 
hi va ser, perquè sinó, si el grup majoritari del Congrés, el Socialista, 
hagués votat en contra no hauria sortit, això tothom ho té clar, si des de fa 
anys i panys que en alguns moments uns, o els altres ho reclamàvem, 
benvinguda l’hora en que això s’ha fet possible. Tots ho sabem, en alguns 
moments el Partit Socialista no tenia majoria i si s’hagués portat no 
hagués prosperat i en altres moments el Partit Popular no tenia majoria i si 
s’hagués portat també hauria sortit aprovada, però és important que la 
gent de Sant Celoni en tingui coneixement via Informatiu i via carta, si us 
sembla que a la nostra moció cal treure-hi alguna cosa, ho fem i ja està. 
 
Intervé novament el regidor Sr. Francesc Deulofeu i diu: Jo entenc que 
l’única diferència entre les dues mocions en tot el que és la primera part és 
el primer paràgraf, crec que l’afegit que feu al primer paràgraf, que no és 
cert, i per tant que no hi pot anar perquè no és cert, no s’ajusta a la 
realitat, l’afegit que feu inicialment, el fer específica la llei, em sembla be 
que s’escrigui el text exacte de la llei no hi veig cap problema, i a la part 
dels acords, crec que al segon acord s’intenta introduir elements polític, 
crec que l’acord que nosaltres presentem com a segon.... 
 
Intervé novament el Sr. alcalde i diu: Segurament els compromisos són 
molt semblants i com que hi ha coses que ja es tira endavant la informació 
podríem fer-ne una fusió. 
 
Intervé novament el regidor Francesc Deulofeu i diu: Estàvem comentant 
que a l’ordre del dia el que especifica és “aprovació, si escau, de la moció 
presentada pel grup municipal de CIU, relativa a la campanya d’informació 
envers la compatibilitat del SOVI i les pensions de viduïtat, això és el que 
hem de votar. 
 
Intervé el Sr. secretari i diu: Aquesta és la moció que es va presentar, la 
que s’ha inclòs a l’ordre del dia, la que va anar a la Comissió Informativa, a 
la qual es va afegir una esmena, aleshores, la mecànica, si s’ha de seguir 
el procediment és que el ple es pronunciï primer sobre la moció i en segon 
lloc es pronunciï sobre l’esmena, les votacions poden ser positives o 
negatives en qualsevol dels dos aspectes, aquest seria el procediment a 
seguir. 
 
Intervé novament el Sr. alcalde i diu: L’esmena es va presentar en temps i 
forma dins de la Comissió Informativa, jo crec que si hi ha la voluntat 
d’arribar a un acord, i no és exacte el que s’ha posat, a la primera part 

 43 



   

pràcticament no hi ha modificació, el que si que s’afegia és la voluntat de 
l’actual govern de l’Estat i dels grups progressistes ha sigut d’aconseguir 
resoldre aquesta manca que hi havia de compatibilitzar les dues pensions. 
 
Intervé novament el regidor Sr. Francesc Deulofeu i diu: Esta clar que 
arribat aquest punt, ara és una mica complicat, si us sembla intentem 
arribar a un acord. 
 
Intervé el regidor Sr. Ramon Segarra i diu: En Francesc ha dit una cosa, 
en la que hi estic totalment d’acord, ja que el que ha dit el Sr. secretari de 
votar una cosa i l’altra, aleshores són dues coses. Aquí lo important és el 
primer punt de la proposta, és la informació a la gent major de 65 anys 
que tenen dret al SOVI i que aquest SOVI l’any 2005 no pot ser superior a 
12.238 euros, a la vegada es comença a partir de l’1 de setembre de 2005 
però es pot demanar fins a l’1 de desembre de 2005 amb caràcter 
retroactiu, per tant lo important d’això, en tot el que hi ha hagut fins ara, 
jo com a representant del grup municipal d’ERC igual com el d’Iniciativa, 
no hi hem entrat, l’única cosa que vam dir va ser cridar l’atenció ja que hi 
havia alguna paraula que podia ferir susceptibilitats, només n’hi ha una, la 
resta és assumible perfectament, perquè l’única cosa que s’ha fet és anar 
afegint coses, és una proposta de CIU, presentada pel Sr. Xucla i que al 
final s’ha votat amb els vots de qui?.... ja ho hem dit i amb els vots en 
contra de qui?... d’un partit que es diu Popular, per tant no perdem 
l’oportunitat de votar això tots plegats i que l’objectiu és que a partir d’aquí 
s’informi a les persones més grans de 65 anys i facilitar-els-hi aquesta 
informació que tal i com s’ha dit ja sortirà a l’Informatiu i que durant el 
mes d’agost ja s’enviaran les cartes pertinents per tal que ho sàpiguen. 
 
Seguidament intervé el Sr. alcalde després d’una petita pausa on s’ha 
arribat a un acord i diu: S’ha fet una transaccional i un refós de la moció i 
de l’esmena i si sembla be a tots els grups serà el que primarà, entenent 
que des de l’Ajuntament s’intentarà que prioritàriament es faci la 
informació via carta, nominal, ja que és la millor manera que arribi a 
tothom, fins i tot revisaríem l’Informatiu que creiem que és més efectiu i 
que es faci el més ràpid possible, tot i que en Ramon diu que hi ha temps 
per demanar-ho fins al mes de desembre que ja dona un marge, però el 
fet de fer un seguiment de les cartes a través del padró per tal que arribi a 
tots els interessats i fer un redactat entenedor, per tal que passin pels 
Serveis Socials on se’ls acabarà d’informar de tot el que han de fer. 
 
Intervé novament el regidor Sr. Francesc Deulofeu i pregunta: Teniu a 
través del padró la informació de les persones que siguin vídues? Ja que és 
una dada essencial per poder fer una selecció de les persones que es 
poden beneficiar, ja que les persones que més es beneficien d’això són les 
que siguin vídues i que a més a més tinguin dret al SOVI, ja que ara poden 
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sumar quan en el seu moment van haver de decidir per una de les dues 
pensions. 
 
Intervé el regidor Sr. Jordi Arenas i diu: Ho trobo bé però crec que lo ideal 
és que ho rebi tothom ja que hi pot haver alguna persona que en aquest 
moment no se’n pugui beneficiar però que en un futur si. Crec que és bo 
que la gent n’estigui assabentada. 
 
Intervé novament el Sr. alcalde i diu: Podria ser un dret que també tingui 
tothom ja que si no es reclama no es te. Per tant si us sembla be ho farem 
via carta enviant-ho a totes les persones d’aquestes edats.  
 
Després d’aquestes intervencions,  
  
El proper 1 de setembre de 2005 entrarà en vigor la “Ley para 
compatibilizar las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e 
Invalidez (SOVI) con las pensiones de viudedad del Sistema de la 
Seguridad Social. “. Aquesta llei és fruit d’una proposició de Llei 
presentada per CiU al Congrés de Diputats que permetrà la compatibilitat 
del SOVI amb les pensions de viduïtat. Aquesta és una vella reivindicació, 
que ja es va plantejar per primera vegada a l’any 1989. Finalment, ara, 
amb aquesta iniciativa s’ha aconseguit resoldre. En concret, s’ha 
aconseguit que la pensió del SOVI sigui compatible amb la pensió de 
viduïtat. 
 
Durant la tramitació parlamentària dita proposta va ser modificada, 
introduint-se determinats límits en aquesta compatibilitat. En concret, la 
compatibilitat entre les dues pensions es farà sense que es pugui superar 
la quantia del doble de la pensió mínima de viduïtat 
 
Per altra banda, diversos estudis actuals mostren que s’està configurant en 
el nostre país una important bossa de pobresa formada per persones 
grans. Aquesta és una situació que cal combatre per tal de que cap ciutadà 
quedi exclòs del Sistema de protecció social. En aquest sentit, el debat 
sobre la pensió del SOVI és també un debat sobre la pobresa a Espanya. 
Així, tots els estudis publicats en els últims temps a Catalunya i en el 
conjunt de l'Estat sobre la pobresa, l'últim d'ells “La pobresa a Catalunya”, 
de la Fundació Un sol món, de Caixa de Catalunya, posen en evidència que 
una part de les persones que podem considerar pobres són dones soles, 
majors i vídues, que tenen pensions baixes, pensions de viduïtat baixes o 
pensions del SOVI baixes, extremadament baixes.  
 
Concretament, la pensió del SOVI afecta unes 350.000 persones en el 
conjunt de l’Estat, d’aquestes el 26% corresponen a Catalunya, és la 
pensió més baixa del nostre sistema de protecció social contributiva, 268 
euros de pensió mitjana. 
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Fins al moment, la pensió del SOVI tenia un duríssim règim 
d’incompatibilitats: era una pensió que no podia ser concurrent amb cap 
altra pensió del nostre sistema de protecció social.  
 
En efecte, les pensions del SOVI estaven subjectes a un règim 
d’incompatibilitats molt estricte. D’aquesta manera les pensions del SOVI 
són incompatibles entre sí i amb qualsevol altra pensió dels règims que 
integren el Sistema de la Seguretat Social o el Règim de Classes Passives. 
Aquest fet significava que, quan en una mateixa persona concorria el dret 
a més d’una de les esmentades pensions, havia d’optar per la que 
considerés més beneficiosa.  
 
Per exemple, en una llar on conviuen dues persones, un home pensionista 
que cobra la seva pensió de jubilació, 691 euros de pensió mitjana, i una 
dona que cobra la seva pensió SOVI com a resultat del seu període de 
cotització, 268 euros, a la mort del marit, l’esposa havia d’escollir entre 
aquella pensió SOVI que cobrava fins al moment, o el 52% de la seva 
pensió de viduïtat. En aquesta llar, evidentment la situació es feia 
insostenible.  
 
En aquesta línia de millora de les pensions del sistema de protecció social, 
també s’ha aprovat al Congrés de Diputats la “Ley sobre efectos en 
las pensiones no contributivas de los complementos otorgados por 
las Comunidades Autónomas”, amb el vot a favor de tots els grups 
excepte el Partit Popular, per tal de que les Comunitats Autònomes 
puguin complementar les pensions dels seus ciutadans i ciutadanes.  
 
Aquestes lleis i la Llei de pressupostos de d’Estat  de 2005 han 
suposat doncs:   
 

 Compatibilització de la percepció del SOVI amb la pensió de viduïtat. 
La decisió beneficiarà les persones que van haver de renunciar al 
SOVI quan es van quedar vídues.  

 
 Que les Comunitats Autònomes puguin complementar les pensions. 

El sistema de revalorització de pensions utilitza la inflació mitjana de 
l’Estat. Això provocava que els pensionistes d’algunes comunitats 
autònomes, entre elles Catalunya, tinguessin una pèrdua de poder 
adquisitiu com a conseqüència de tenir taxes d’inflació superiors a la 
mitjana de l’Estat. 

 
 Que la totalitat de les pensions mínimes hagin pujat per 

damunt de la inflació. 
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Ara bé, el canvi del règim de compatibilitats del SOVI en el cas de les 
persones que en el seu dia van renunciar a una de les seves dues pensions 
no s’aplicarà d’ofici. Caldrà que les persones afectades així ho sol·licitin. 
S’imposa doncs una activa política d’informació sobre aquest nou règim 
legal per tal de garantir que totes les persones afectades es puguin 
beneficiar de la nova situació.  
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, el Ple 
Municipal per UNANIMITAT ACORDA: 

 
Primer.- Prendre les mesures necessàries per tal de que des dels 
serveis socials municipals es tingui coneixement ple d’aquesta 
mesura i s’endeguin les accions necessàries per tal d’informar a la 
ciutadania, en especial, al col·lectiu de la gent gran que és a qui més 
afecta aquestes mesures, per tal de deixar clars quins són els seus drets i 
deures, per tal que es puguin beneficiar d’aquesta mesura adoptada. 
 
SEGON – Demanar al Govern de la Generalitat, que en la línia de cercar 
millores socials i econòmiques dels catalans i catalanes, aprovi una llei 
d’ajuts socials que busca equiparar les pensions més baixes al Salari 
Mínim Interprofessional. 
 
TERCER – Sol·licitar al Govern de l’Estat que adopti les mesures 
oportunes i treballi perquè les pensions s’equiparin al Salari Mínim 
Interprofessional. 
 
QUART – Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de 
Catalunya, al Govern de la Generalitat, al Govern de l’Estat, al Congrés 
dels Diputats i al Senat, a l’Associació Catalana de Municipis i a la 
Federació de Municipis de Catalunya.     
 
Seguidament el Sr. alcalde pregunta si algun regidor té algun punt per 
sotmetre a consideració del Ple per urgència que no estigués inclòs a 
l’ordre del dia. 
 
Intervé el Sr. alcalde per dir que s’haurien de tractar dos assumptes per 
urgència que són: 1 - l’aprovació provisional de la modificació puntual del 
Pla Parcial sector P-2 Les Torres relativa a l’increment de densitat en 6 
habitatges més a la parcel·la A-12, integrada dins la zona A del mencionat 
sector, per a la construcció d’un edifici plurifamiliar d’habitatges de 
protecció oficial en règim d’arrendament i 2 – Informar favorablement el 
projecte bàsic de la Línia Tarragona-Barcelona-França. Supressió dels 
passos a nivell dels punts quilomètrics 157/530 i 157/630 mitjançant dos 
passos inferiors de vianants en els punts quilomètrics 157/495 i 157/630 i 
un pas inferior per a vehicles en el punt quilomètric 157/921, del terme 
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municipal de Sant Celoni, realitzat per l’empresa Consultora Peyco, SA, 
presentat per la Direcció General de Ferrocarrils del Ministeri de Foment. 
 
Seguidament per UNANIMITAT s’acorda declarar els dos assumptes 
d’urgència i es passen a debatre. 
 
APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
PARCIAL DEL SECTOR P-2 LES TORRES, RELATIVA A L’INCREMENT 
DE DENSITAT EN SIS HABITATGES MÉS A LA PARCEL·LA A-12, 
INTEGRADA DINS LA ZONA A DEL MENCIONAT SECTOR, PER A LA 
CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR D’HABITATGES DE 
PROTECCIÓ OFICIAL EN RÈGIM D’ARRENDAMENT. 
 
Intervé el Sr. alcalde i diu: Es tracta d’aprovar provisionalment el Pla 
Parcial Les Torres, recordem que això ja es va portar al Ple almenys dues 
vegades que era quan es feia la modificació puntual del Pla General en 
aquest àmbit i això és un pas més per tal de fer possible començar com 
més aviat millor les 36 vivendes de lloguer. 
 
Intervé el regidor Emili Bosch i diu: Tal com hem comentat mentre hi havia 
tot aquest enrenou, evidentment estem d’acord, hem votat sempre que si, 
no volem entorpir aquesta actuació perquè entenem que aquest tipus 
d’habitatge és necessari, amb el que tenim seriosos dubtes és en si el 
procediment, i evidentment no vull fer esmenar la plana a ningú i aquí hi 
ha persones que hi entenen molt més que jo i que nosaltres de temes 
legals, és que la modificació d’un Pla Parcial que no està tancat, ja pot 
generar que qualsevol tingui dret a presentar al·legacions a les seves 
parcel·les ja que el que si és un aprofitament amb més habitatges que els 
demés en queden exempts, aleshores, si qualsevol persona o promotor vol 
fer habitatges socials tindrà els mateixos drets? si, no, això obre tota una 
sèrie d’incògnites i evidentment no volem posar pals a les rodes, hem 
votat que si les dues últimes vegades però ens sorprèn aquesta tercera, 
perquè, repeteixo, intervé en un àmbit molt concret i en un pla parcial que 
està en execució. 
 
Seguidament intervé el regidor Sr. Josep Capote i diu: Això que diu el 
company Emili, ho havíem parlat altres vegades, si qualsevol promotor 
privat vol fer vivenda protegida se li ha d’aplicar la mateixa norma per tal 
que tingui més densitat, això està clar, si ho fa l’Administració, qualsevol 
iniciativa privada que vulgui fer vivenda protegida, se li donarà el màxim 
de facilitats, quantes més millor. 
 
Contesta el regidor Sr. Emili Bosch i diu: Totalment d’acord. 
  
Intervé el Sr. alcalde i diu: Recordem que és una costum que el mateix 
Incasol feia, primer per tenir més habitatges de tipus de protecció oficial i 
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també perquè els mòduls són els que són i a nivell dels constructors és 
difícil a vegades amb la densitat que s’aplica poder fer que surtin els 
números i si això incentiva que algú més ho pugui fer, ben segur que serà 
millor.  
 
Després d’aquestes intervencions i, 
 
Vist de nou l’expedient instruït per a l’aprovació de la modificació del pla 
parcial del sector P-2 Les Torres de Sant Celoni, promoguda per 
l’Ajuntament de Sant Celoni, relativa a l’increment de la densitat màxima 
permesa a la parcel·la A-12 del sector P-2 Les Torres de Sant Celoni, per 
tal d’obtenir sis habitatges més que es destinaran al règim de protecció 
oficial. 
 
Atès que per resolució de l’alcaldia de data 3 de juny de 2005 es va 
aprovar inicialment la referida modificació del pla parcial del sector P-2 Les 
Torres. 
 
Atès que l’expedient ha estat exposat al públic, prèvia publicació de 
l’oportú anunci al tauler d’anuncis, al Butlletí Oficial de la Província núm. 
141, de 14 de juny de 2005 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
núm. 4406, del dia 15 de juny de 2005 i al diari “El Periódico” del dia 16 de 
juny de 2005. 
 
Atès que obra certificat de secretaria a l’expedient conforme no s’ha 
presentat en aquest Ajuntament cap mena d’al·legació ni reclamació a 
l’expedient. 
 
Atès que l’article 94 de la llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, 
estableix que la modificació de planejament es subjecta a les mateixes 
disposicions que en regeixen la seva formació. 
 
Atès que segons l’article 94.5 de la llei 2/2002, de 14 de març, 
d’urbanisme, la proposta de modificació ha de raonar i justificar la 
necessitat de la iniciativa, l’oportunitat i la conveniència en relació amb els 
interessos públics i privats concurrents. 
 
Atès que el programa de participació ciutadana, que forma part de la 
memòria, abasta la convocatòria d’informació pública, amb la finalitat de 
facilitar tant la divulgació i la comprensió dels objectius i del contingut del 
treball com la formulació d’al·legacions o suggeriments i propostes 
alternatives. 
 
Atès que l’article 83.9 de la llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, 
admet la possibilitat de tramitar simultàniament diverses figures de 
planejament, essent necessari que es configurin en expedients separats, i 
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establint que l’executivitat de cadascuna quedarà supeditada a la de 
l’instrument o figura superior. 
 
Atès que en sessió del dia 15 de juny de 2005 la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona va aprovar definitivament la modificació 
puntual de la revisió del Pla general d’ordenació relativa a l’increment de 
densitat de sis habitatges més al sector P-2 Les Torres. 
 
Atès allò establert a l’article 22.2.c) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 
 
A proposta del regidor de l’àrea d’Entorn, el Ple Municipal per UNANIMITAT 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del pla parcial del 
sector P-2 Les Torres, relativa a l’increment de densitat en sis habitatges 
més a la parcel.la A-12, integrada dins la zona A del mencionat sector, per 
la construcció d’un edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial en 
règim d’arrendament. 
 
Segon.- Trametre còpia de l’expedient i de la modificació del pla parcial 
aprovat provisionalment, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 
 
 
INFORME FAVORABLE DEL PROJECTE BÀSIC DE LA LÍNIA 
TARRAGONA-BARCELONA-FRANÇA, SUPRESSIÓ DELS PASSOS A 
NIVELL DELS PUNTS QUILOMÈTRICS 157/530 I 147/630 
MITJANÇANT DOS PASSOS INFERIORS DE VIANANTS EN ELS 
PUNTS QUILOMÈTRICS 157/495 I 157/630 I UN PAS INFERIOR 
PER A VEHICLES EN EL PUNT QUILOMÈTRIC 157/921, DEL TERME 
MUNICIPAL DE SANT CELONI PRESENTAT PER LA DIRECCIÓ 
GENERAL DE FERROCARRILS DEL MINISTERI DE FOMENT  
 
Intervé el Sr. alcalde i diu: Aquest projecte bàsic presentat pel Ministeri de 
Foment és per a la supressió dels passos a nivell mitjançant dos passos 
inferiors de vianants i un altre pas pel carrer Roger de Flor que seria de 
vianants i de vehicles, cal tenir en compte que això ha entrat avui mateix a 
l’Ajuntament i s’ha cregut que era important fer l’informe favorable per 
poder reduir els terminis d’execució d’una obra tan important per a Sant 
Celoni com seria aquesta el fet de fer possible passar d’una manera segura 
en els punts del carrer Olzinelles i Sant Francesc que seria de vianants i al 
carrer Roger de Flor que com deia abans seria de vehicles i vianants, ja 
que sempre es bo fer la permeabilitat de la línia fèrria.  
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Intervé el regidor Sr. Emili Bosch i diu: Cal remarcar que la informació és 
molt calenta, no tenim suficient informació com per poder valorar, 
repeteixo, no volem entorpir aquesta acció que és vital per a la 
permeabilitat de la via fèrria que ens talla el poble, però si no recordo 
malament deu fer 3 o 4 mesos es va votar la proposta d’enviar uns 
avantprojectes que havien passat per les ponències i amb els que s’estava 
evidentment d’acord i desconeixem si això modifica aquelles propostes que 
feia l’Ajuntament de Sant Celoni que es van aprovar per Ple, si hi ha 
dotació pressupostària o n’hi haurà immediata, si hi ha un timing per 
execució i alguna cosa que justifiqui realment aquesta urgència ja que són 
obres que realment són obres que no estem parlant d’ahir ni d’abans 
d’ahir, estem parlant de fa 3, 4 i 5 anys que les estem esperant, per tant 
ens agradaria saber si els tècnics han informat, si són els mateixos 
projectes que es van enviar i es van informar en aquest mateix ple i si no 
és així quines són les modificacions i perquè? El motiu de la urgència és 
per dotació pressupostària? És per immediata execució? O passarà igual 
que les rotondes de la sortida de l’autopista que el mes de febrer havien de 
començar, ens agradaria que se’ns justifiqués perquè no veiem de cap 
manera justificada la urgència en aquest cas. 
 
Intervé el regidor Sr. Ramon Segarra i diu: El que es porta avui és un 
projecte bàsic, en sí és conseqüència del que es va treballar en ponència ja 
fa uns 3 mesos que va passar ja pel Ple en el que també es va afegir una 
variació que va fer el nostre enginyer a la part de la Forestal i el que ens 
envien ara és el projecte ja des del Ministeri de Foment per tal que hi 
donem el vist i plau nosaltres i a partir d’aquí, si ho aprovem avui, demà 
s’envia cap a Madrid i comença a comptar el termini d’exposició pública 
que és d’un mes. La urgència d’això ve donada per poder intentar que el 
setembre, nosaltres ja puguem pressionar al Ministeri de Foment per tal 
que entri en els pressupostos del 2006 o bé a la Gerència de Ferrocarrils 
que hi puguin haver dotacions que es podrien destinar a aquest projecte. 
Aquesta és la raó de portar-ho avui al Ple d’urgència, primer perquè estem 
al mes de juliol i això ha entrat en aquest Ajuntament avui a les 13,35 i és 
un tema que no ve de fa tres anys com deies tu, sinó que ve de l’any 1998 
que va navegant això, crec que en aquests moments la cosa està molt 
avançada i que aquest és el darrer pas per pressionar perquè dotin de 
pressupost per fer-ho, ja que el projecte és el que va sortir de la Ponència. 
 
Intervé novament el regidor Sr. Emili Bosch i diu: Si el que es fa és 
respectar un projecte que aquest Ple ja va aprovar en el seu dia, 
evidentment hi estem totalment d’acord, jo no he tingut temps de llegir el 
document, tot i que he estat escoltant el que deies i a la vegada intentava 
llegir però no sóc prou intel·ligent per fer les dues coses alhora per la qual 
cosa demano disculpes, però si que el que no veig és que hi hagi cap 
informe tècnic que doni validesa al que s’està dient aquí, és a dir, ha entrat 
avui, evidentment suposo que no hi ha hagut temps, però que realment el 
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plànol que està grafiat aquí, desconec si és el que es va proposar, 
s’assembla força, no ho sé, jo penso que hem de guanyar aquest mes, 
hem de guanyar unes hores, evidentment que sí, el que passa és que a 
vegades per guanyar temps, es perden mesos, insisteixo, no entenem ben 
bé, o jo no entenc perfectament què és el que es demana que aprovem, 
perquè això ja està passat pel Ple, el projecte està aprovat, és un 
problema de Foment que el doti pressupostàriament i l’executi, no sé què 
estem votant, la proposta concreta que es fa quina és? 
 
Contesta el Sr. alcalde i diu: La proposta concreta és informar 
favorablement el projecte bàsic, abans hi havia un estudi, ara hi ha un 
projecte bàsic ja redactat i es proposa d’informar-lo favorablement perquè 
el Ministeri ens ho demana i si no s’aprovarà per silenci administratiu, al 
cap d’un més, però com tots sabem, això fa que s’allarguin els terminis i és 
el mateix projecte que es va aprovar aquí i la única variació que hi ha és 
que una rampa d’on hi ha la fàbrica de la Forestal, en ser una fàbrica que 
encara està en funcionament, en lloc d’estar dins del recinte de l’empresa, 
la rampa queda fora, és a dir que pràcticament no hi ha variació i amb el 
compromís per part del Ministeri de Foment que si es pot aconseguir la 
cessió del terreny i/o si quan es faci l’obra, la fàbrica ja estigui tancada o 
en un procés de tancament, aquesta rampa es traslladaria al que ara és el 
recinte de la fàbrica, la variació només és aquesta. 
 
Intervé novament el regidor Sr. Emili Bosch i diu: Vull que s’entengui la 
precarietat d’aquesta afirmació que vaig a fer ara, no n’hem parlat amb el 
grup, per la qual cosa no m’agrada gens prendre aquestes decisions i 
tampoc voldria que el poble i aquest equip de govern pensi que posem pals 
a les rodes en coses molt importants, des de l’inici d’aquesta legislatura 
estem dient que això és vital per al desenvolupament de la població per 
una normalització d’uns barris que estan a l’altre costat de la via i per tant 
no posarem inconvenient, aprovar una cosa que ja està aprovada, dons la 
reaprovem, perquè és el que sembla que es demana, ja que és una cosa 
que en el seu dia jo, en aquest ple, i suposo que consta a l’acta, vaig dir 
que aprovar un estudi era perdre el temps perquè després hauríem 
d’aprovar el projecte, jo difereixo del Sr. alcalde, això no és un projecte, 
torna a ser un avantprojecte, encara no hi ha ni estudis de càlcul, ni 
desenvolupament real de pendents, ni justificació, però tot i així, si és una 
forma de fer-ho caminar i no hi ha ningú del meu grup que s’hi oposi, 
votarem a favor, perquè ja ho hem fet sempre, però que quedi clar que no 
són les maneres de prendre decisions que afecten a tot el poble perquè 
realment sorprenen a l’oposició amb una manca total d’informació. 
 
Intervé novament el Sr. alcalde i diu: No comparteixo ni molt menys 
aquestes afirmacions, quan és un projecte bàsic que ha entrat avui i s’han 
fet unes fotocòpies per tenir sobre la taula aquesta informació, hi ha un 
informe favorable que ha estat elaborant per l’enginyer de l’Ajuntament 
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entre aquest migdia i aquesta tarda que proposa informar favorablement 
per tot un seguit de requisits i el que jo he comentat, hi ha un petit canvi 
que és el d’una rampa d’accessibilitat que és la variació condicionada a que 
si és possible fer-ho de l’altra manera en que quedaria una mica més 
ampla, s’hi farà. Sabem que és bàsic, també hem de tenir en compte que 
s’ha treballat intensament des de la ponència i això és molt important 
perquè s’han traslladat millores tècniques i s’ha escoltat a tots els regidors 
que han participat a la ponència i no oblidem que anys enrera si que s’hi 
havia començat a treballar però no amb la mateixa intensitat quan 
governava el Partit Popular, ni es tenia en compte que hi hauria un pas de 
vianants al carrer Olzinelles, és a dir que es guanyarà amb permeabilitat i 
si això fa possible que entrem en els pressupostos del 2006 a nivell de 
l’Estat millor que millor, almenys s’ha d’intentar, aquesta és la idea i així 
crec que es compartit pel grup de Convergència i Unió. 
 
Intervé novament el regidor Sr. Emili Bosch i diu: Totalment d’acord i 
torno a rellegir l’informe i l’única cosa que fa el tècnic és constatar el que 
he dit jo, és a dir no pot dir res més el tècnic perquè és el que hi ha, 
evidentment aprovem una cosa que ja es va aprovar, que ara està molt 
més reflexada i si podem entrar dins dels pressupostos doncs endavant, 
però no és el projecte definitiu, el tornarem a veure segurament aquí 
sobre, tant de bo sigui d’aquí a un mes. 
 
Després d’aquestes intervencions i,  
 
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació del projecte bàsic de la Línia 
Tarragona-Barcelona-França, supressió dels passos a nivell dels punts 
quilomètrics 157/530 i 157/630 mitjançant dos passos inferiors de 
vianants en els punts quilomètrics 157/495 i 157/630 i un pas inferior per 
a vehicles en el punt quilomètric 157/921, terme municipal de Sant Celoni 
presentat per la Direcció General de Ferrocarrils del Ministeri de Foment. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 17 de desembre de 2002 
va aprovar el pre-acord amb Renfe i el Ministeri de Foment per al 
tractament integral dels passos a nivell de la línia Tarragona-Barcelona-
França existents al terme municipal de Sant Celoni per a la integració 
urbana del ferrocarril en el nucli urbà de la localitat, en relació a la 
supressió dels passos a nivell situats als punts quilomètrics 157/530 i 
157/630. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 17 de març de 2005 va 
aprovar l’estudi per a la supressió dels passos a nivell als punts 
quilomètrics 157/530 i 157/630 de la línia del ferrocarril Tarragona-
Barcelona-França, realitzat per Peyco, SA, amb data febrer de 2005, amb 
la salvetat que, pel que fa a l’accés al pas del carrer Olzinelles, es proposa 
reduir l’àmbit del seu emplaçament, disposant d’una sola superfície en 
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rampa, en sentit paral.lel al carrer Comerç, d’acord amb la modificació 
puntual del pla general en aquest sector, per tal d’adequar l’emplaçament 
del pas amb l’equipament i a la vegada no interferir en la seva ordenació 
posterior, segons plànol que s’adjuntava. 
 
Atès que el dia 26 de juliol de 2005 la Direcció General de Ferrocarrils del 
Ministeri de Foment ha presentat en aquest Ajuntament el projecte bàsic 
objecte d’aprovació.  
 
Vist l’informe de l’enginyer municipal pel qual informa favorablement 
l’aprovació del projecte bàsic presentat. 
 
Atès que segons l’enginyer municipal fa constar en el seu informe la 
disponibilitat per realitzar les actuacions oportunes per facilitar la cessió 
gratuïta i lliure de càrregues dels terrenys necessaris per a la construcció 
dels passos a diferent nivell projectats.  
 
Atès que en el mateix informe s’indica que la sortida del pas d’Olzinelles 
pel costat sud (Derivados Forestales) proposada en el projecte bàsic, cal 
donar-li  caràcter de provisional, ja que hi ha la possibilitat d’executar les 
obres amb anterioritat a la cessió dels terrenys, actualment ocupats per 
l’empresa Derivados, si en el moment de l’execució del pas ja es tingués la 
disponibilitat dels terrenys de Derivados Forestales, l’execució es realitzaria 
segons els condicionants establerts en l’aprovació de l’estudi pel ple 
municipal en sessió de 17 de març de 2005. 
 
A proposta de l’Alcaldia, el Ple Municipal per UNANIMITAT, ACORDA: 
 
Primer.- Informar favorablement el projecte bàsic de la Línia Tarragona-
Barcelona-França. Supressió dels passos a nivell dels punts quilomètrics 
157/530 i 157/630 mitjançant dos passos inferiors de vianants en els 
punts quilomètrics 157/495 i 157/630 i un pas inferior per a vehicles en el 
punt quilomètric 157/921, terme municipal de Sant Celoni, realitzat per 
l’empresa Consultora Peyco, SA, presentat per la Direcció General de 
Ferrocarrils del Ministeri de Foment. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la Direcció General de Ferrocarrils del 
Ministeri de Foment. 
 

----------------------------------- 
 
10.- INFORMACIÓ DE LA CORRESPONDÈNCIA REBUDA DES DE LA 
CELEBRACIÓ DEL DARRER PLE ORDINARI. 
 
L'Alcaldia proposa que es doni compte al Ple municipal de la següent  
correspondència rebuda darrerament a l'Ajuntament de Sant Celoni: 
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- Un escrit del President de l’Associació Pont Romà 2000 comunicant la 

dissolució de l’esmentada Associació per haver assolit ja l’objectiu de la 
seva fundació i agraint l’ajut i el suport rebut per part de la Corporació. 

 
- Un escrit de l’alcalde de l’Ajuntament de Cardedeu anunciant la seva 

dimissió com a alcalde i com a regidor que es feia efectiva el dia 16 de 
juny d’acord amb el pacte de govern amb el que van arribar ERC, PSC i 
ICV. 

 
- Un escrit del President Delegat de l’àrea d’Esports de la Diputació de 

Barcelona que diu que han iniciat els tràmits per a l’atorgament d’un 
ajut gestionat des de l’esmentada àrea per a l’actuació “Arranjament 
coberta vestidors pista atletisme” per import de 12.000 €.  

 
- Un escrit de la Sindicatura de Comptes enviant un exemplar de 

l’informe de fiscalització 2/2003, relatiu al Compte General de les 
Corporacions Locals, exercici 2002, amb comptes individualitzats amb 
CD-ROM aprovat pel Ple de la Sindicatura. 

 
- Un escrit de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la 

Informació convocant a una reunió relacionada amb la instal·lació d’una 
sonda per mesurar i controlar els nivells de camps electromagnètics de 
les estacions base de telefonia mòbil a Sant Celoni.  

 
- Un escrit de l’Ajuntament de Campins informant que acollint-se al 

conveni signat amb el nostre Ajuntament per al subministrament 
d’aigua en alta al seu municipi, comencen a disposar-ne transportant-la 
amb camions cisterna d’un empresa degudament autoritzada pel 
transport d’aigua de boca per part del Departament de Sanitat de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
11.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I DEL 
REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA DEL MES DE JUNY DE 2005. 
 
L’Alcaldia dóna compte al Ple municipal de les següents resolucions 
dictades durant el mes de JUNY de 2005, i la corporació se’n dóna per 
assabentada: 
 
LLISTA DE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DEL MES DE JUNY DE 
2005 
 
Dia Descripció 
01 Facilitant dades sol·licitades sobre la UASU 42 a Coperfil Group SA 
01 Autorització a Gas Natural 
01 Autorització a Gas Natural 
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01 Autorització a Gas Natural 
01 Concessió llicència d’obres menors a David Garcia 
01 Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà 
01 Concessió llicència obres menors a l’Associació d’Usuaris del S. E. B. 

Autònoms 
01 Aprovant liquidació per taxa de tancament de carrers 
01 Alta padró d’habitants 
01 Alta padró d’habitants 
01 Baixa padró d’habitants 
02 Denegant llicència de primera ocupació a A. Masó 
02 Contractació d’una treballadora social 
02 Aprovant una despesa 
02 Autoritzant a Pere Pou la reserva d’una plaça d’aparcament per 

minusval·lia 
02 Requerint presentació de documentació a Recuperació d’Espais Fluvials SL 
02 Autorització per posar taules i cadires a la terrassa al Bar 3JJJ 
02 Autorització per posar taules i cadires a la terrassa al Bar Musical Canela 
02 Aprovant pressupost actuació Teatre Ateneu 
02 Autoritzant canvi de nom en una parada del mercat setmanal 
02 Aprovant liquidació taxa reserva per càrrega i descàrrega a Eliecer López 
02 Alta per omissió al padró d’habitants 
03 Aprovant certificació 2 C. Deumal per obres de les Torres 
03 Aprovant certificació 4 Hormigones Proyectados per obres del Dipòsit del 

Turó 
03 Autorització a Enher 
03 Aprovant la despesa de la programació d’Estiu 
03 Aprovant una despesa per una barana per al Camp d’Esports 
03 Aprovant una despesa per un estudi valorat del nou enllaç amb la C-34 
03 Aprovant una despesa per al subministrament i instal·lació de material a 

l’escola Pallerola 
03 Aprovant una despesa per al lloguer d’un stand pel dia de Botigues al 

Carrer 
03 Aprovant una despesa per al servei de trasllat de la col·lecció de maquetes 

d’esglésies del Sr. Julià 
03 Aprovant una despesa per al subministrament d’un equip de video-porter 

autonàtic per al Centre Cívic de la Batllòria 
05 Alta padró d’habitants 
05 Aprovant pressupost estimatiu de les activitats del Dia Mundial del Medi 

Ambient 
05 Aprovant despesa nòmina mes de maig 
06 Aprovant una despesa per a la compra de cadires i taules  
06 Declarant definitivament aprovada la nomenclatura de diferents carrers de 

la Batllòria 
06 Autoritzant al Tortell Poltrona a instal·lar propaganda del Circ 
06 Contractació d’una treballadora social 
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06 Concessió de llicència d’obres menors a Inés Castillo 
06 Adjudicant a Jaevam les obres pendents de les pistes de petanca de les 

Torres 
06 Concessió de pròrroga en una llicència d’obres menors de Metacel 
06 Retornant dipòsit urbanístic a A. de Ros 
06 Autorització per posar taules i cadires a la terrassa del Cafetó 
06 Autorització per posar taules i cadires a la terrassa del Bar Plaça Estació 
06 Alta padró d’habitants 
06 Alta padró d’habitants 
06 Alta padró d’habitants 
06 Alta padró d’habitants 
06 Baixa padró d’habitants 
06 Aprovant una despesa pels treballs d’impressió del programa d’Estiu 2005 
07 Acordant l’arxiu d’un expedient de C. Méndez 
07 Incoant expedient de constrenyiment per impagat a N. Gonzàlez urb. Can 

Coll 
07 Incoant expedient de constrenyiment per impagat a T.Serrano urb. Can 

Coll 
07 Denegant un permís d’activitat 
07 Encomanant la direcció d’unes obres a un tècnic municipal 
07 Encomanant la direcció d’unes obres a un tècnic municipal 
07 Concessió llicència d’ocupació a Saupro Promocions SL 
07 Estimant un recurs de reposició de Xavier Vulart 
07 Aprovant llista d’admesos i exclosos en un concurs 
07 Baixa padró d’habitants 
07 Alta per omissió al padró d’habitants 
08 Autoritzant allargar l’horari de tancament la nit de Sant Joan al Bar Musical 

Berlin 
08 Encomanant la direcció d’una obra a un tècnic municipal 
08 Autorització a Enher 
08 Autoritzant a Pere Fuillerat la instal·lació d’una plaça d’aparcament per 

minusval·lia 
08 Autoritzant allargar l’horari de tancament la nit de Sant Joan al Bar Musical 

Pride 
08 Denegant allargar l’horari de terrassa al Bar Musical Berlin 
08 Alta padró d’habitants 
08 Alta padró d’habitants 
08 Alta per omissió al padró d’habitants 
09 Aprovant una liquidació del Mercat Setmanal a nom de Cristóbal Sànchez 
09 Aprovant una liquidació del Mercat Setmanal a nom de M. Rosa Corominas 
09 Aprovant contractes de publicitat de Radio Sant Celoni 
09 Alta padró d’habitants 
09 Alta padró d’habitants 
09 Aprovant una despesa pel muntatge d’una reixa a la sala de motors a 

l’Escorxador 
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09 Aprovant una certificació de Formsace per obres de les clavegueres de la 
cruïlla dels carrers Torras i Bages, Santa Fe, Barcelona i Ramis 

09 Alta per omissió al padró d’habitants 
09 Aprovant una despesa pels treballs de reorganització del mobiliari de 

l’espai de música de la Biblioteca 
10 Contractació d’una treballadora Social 
10 Contractació d’una auxiliar administrativa 
10 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris 
10 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris 
10 Facilitant còpia de la modificació de la UASUI 42 a Pareja i Asociados 
10 Autorització a Gas Natural 
10 Autorització a Gas Natural 
10 Desestimant una al·legació de Joan Cruz i concessió llicència d’activitats a 

C. Grau 
10 Facilitant al Sr. I. Fernandez dades sol·licitades sobre la UASU 42 
10 Notificant tràmit d’audiència en expedient de R.Patrimonial d’Andrea 

Alvarado 
10 Desestimant petició de R. Patrimonial del Pere Lleixà 
10 Aprovant una despesa per dues fonts per a l’escola Pallerola 
10 Aprovant una despesa pel lloguer d’un grup electrògen per a la Revetlla de 

S.Joan 
10 Aprovant una despesa pel lloguer de WC per a la Revetlla de S. Joan 
13 Contractació de 4 controladores de taula per a Futbol Sala 
13 Encomanant la direcció d’unes obres a un tècnic municipal 
13 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris 
13 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris 
13 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris 
13 Facilitant còpia d’un projecte a la C.Propietaris del C. Miquel Martí Pol 
13 Autoritzant canvi de titularitat d’una llicència d’activitats 
13 Aprovant la declaració de relació de valors incobrables 05028 
13 Alta padró d’habitants 
13 Alta padró d’habitants 
13 Alta padró d’habitants 
13 Baixa padró d’habitants 
13 Alta per omissió al padró d’habitants 
13 Alta per omissió al padró d’habitants 
13 Concessió de drets funeraris a Angelina Espinosa 
13 Concessió de drets funeraris a Concepciòn Domingo Sànchez 
14 Prenent coneixement de la celebració del Mercat de la Ganga per part dels 

veïns i comerciants del carrer Anselm Clavé 
14 Aprovant una relació de fallits per impost de circulació de vehicles 
14 Requerint a M. Codina en nom d’Hotel Sant Celoni aporti documentació 
14 Incoant expedient de R. Patrimonial a Josefa Lado 
14 Alta per omissió al padró d’habitants 
15 Denegant una sol·licitud de reserva de gual a Decka 
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15 Entregant una còpia de plànols d’un projecte a M.J.López 
15 Incoant expedient de R. Patrimonial de C.Propietaris Campins 18 
15 Concessió de reducció de jornada a una treballadora  
16  Aprovant la creació de diferents places d’aparcament reservades a 

persones amb minusval·lia 
16 Autorització a Comercial de Festes i Revetlles per instal·lar una caseta de 

venda de petards 
16 Atorgant una subvenció a Can Coll per enllumenat  
16 Adjudicant a Imrepol les obres d’impermeabilització de la coberta del 

Pavelló 
16 Denegant una llicència a Telefònica 
16 Autorització a Gas Natural 
16 Requerint documentació a EUTRASA 
16 Acordant concórrer a la convocatòria d’ajuts per projectes de prevenció de 

residus 
16 Denegant una llicència a Telefònica 
16 Aprovant factura despeses abril Depuradora 
16 Aprovant liquidació per ocupació de via pública a Daniel Peguero 
16 Aprovant la concessió d’una subvenció a CEIP Pallerola  
16 Alta padró d’habitants 
16 Alta padró d’habitants 
16 Baixa padró d’habitants 
16 Baixa padró d’habitants 
16 Aprovant una despesa per a la neteja d’edificis Puigdollers i Pallerola per a 

les activitats de Casal d’Estiu 
16 Aprovant una despesa pel subministrament de samarretes per al Casal 

d’Estiu 
17 Autoritzant el canvi de titularitat d’una parada del Mercat Municipal 
17 Alta padró d’habitants 
17 Alta padró d’habitants 
17 Aprovant una despesa d’un servidor d’aplicacions per a l’Ajuntament 
20 Incoació d’expedient de modificació de contracte amb la Fundació Acció B. 

Montseny 
20 Autorització a Enher 
20 Autorització per tancar el carrer Hostalric de la Batllòria per a la revetlla de 

S.Joan 
20 Suspenent una llicència d’obres de Juan Galera 
20 Nomenament de sots cap d’àrea per vacances 
20 Concessió llicència d’obres menors a Josep Catarineu 
20 Concessió llicència primera ocupació a Glòria Soms 
20 Autoritzant el tancament del carrer Olzinelles de la Batllòria per la revetlla 

de S.Joan 
20 Aprovant una transferència de crèdit 
20 Declarant un vehicle com residu sòlid urbà 
20 Aprovant concórrer a la convocatòria de subvencions per a la promoció 
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d’accions de sostenibilitat local 
20 Autorització de taules i cadires a terrassa en el Bar La Volta 
20 Autorització de taules i cadires a terrassa a la Pastisseria Lleonart 
20 Alta padró d’habitants 
20 Alta padró d’habitants 
20 Alta per omissió al padró d’habitants 
20 Aprovant una despesa lloguer so i llum revetlla S. Joan 
21 Denegant sol·licitud de col·locació de passos cebrejats al c/Bruc 
21 Autoritzant allargar horari de tancament Discoteca 4 la nit de Sant Joan 
21 Autoritzant allargar horari de tancament Llum de Lluna la nit de S. Joan 
21 Autoritzant als veïns del carrer Maties Roca a tancar el carrer la nit de Sant 

Joan 
21 Requerint presentació de documentació a X. Curto 
21 Concessió llicència de primera ocupació a Valca Promocions 
21 Aprovant relació liquidacions taxa per retirada de vehicles 
21 Alta padró d’habitants 
21 Alta per omissió al padró d’habitants 
21 Facilitant còpia de la modificació de la UASU 45 a FISA 
21 Aprovant la concessió i pagament d’una paga d’assistència al personal 
22 Aprovant l’aportació de 2050 € a l’ACMC 
22 Donant de baixa una quantitat d’una subvenció no justificada de la 

Diputació 
22 Atorgant beques de menjador a diferents alumnes 
22 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris 
22 Facilitant còpia del Pla Especial de Boscos del Montnegre a la Junta de 

Compensació 
22 Acceptant una subvenció de la Diputació 
22 Autoritzant la instal·lació d’una reserva d’aparcament a R. Arriaga per 

minusval·lia 
22 Retornant un dipòsit per no haver fet les obres a Juan Castro 
22 Concessió d’ajornament de pagament a D. Marín 
22 Alta padró d’habitants 
22 Alta padró d’habitants 
22 Alta padró d’habitants 
22 Alta padró d’habitants 
22 Aprovant quotes juny CME 
22 Alta padró d’habitants 
22 Alta per omissió al padró d’habitants 
22 Aprovant un Estudi de Detall al R. Esports 
22 Aprovant relació de justificants de bestretes 2005/1 
23 Aprovant una despesa assegurança R. Vella 
23 Comunicació a Garin Piñol en relació a una activitat 
23 Modificant un article del Plec de Clàusules  d’unes obres 
23 Comunicació a Mutual Ciclops relacionada amb una activitat  
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23 Concessió llicència d’obres menors a Hotel Suís 
23 Alta padró d’habitants 
23 Alta padró d’habitants 
23 Alta padró d’habitants 
23 Alta padró d’habitants 
23 Alta padró d’habitants 
23 Concessió de drets funeraris a M.Jesús Rabuñal 
27 Facilitant còpia de diferents unitats d’actuació a Landnetworks SL 
27 Concessió de gratificacions a diferent personal 
27 Concessió de complement de productivitat a diferent personal 
27 Aprovant llista d’admesos i exclosos en el concurs de places per a la 

Biblioteca 
27 Autorització d’ocupació de via pública per càrrega a Jocalm SL 
27 Aprovant liquidació de taxa per ocupació de terrenys durant el mes de 

maig 
27 Alta padró d’habitants 
27 Alta padró d’habitants 
27 Alta padró d’habitants 
27 Alta per omissió al padró d’habitants 
27 Alta per omissió al padró d’habitants 
27 Alta per omissió al padró d’habitants 
28 Concessió d’una bestreta a un treballador 
28 Contractació d’una vigilant d’incendis 
28 Aprovant la concessió d’una subvenció al Club d’Atletisme 
28 Alta padró d’habitants 
28 Alta padró d’habitants 
28 Alta padró d’habitants 
28 Alta padró d’habitants 
28 Alta padró d’habitants 
28 Alta per omissió al padró d’habitants 
29 Decretant la caducitat d’un expedient de Promotora Montsenyenca 
29 Contractació d’una auxiliar administrativa 
29 Contractació d’una tècnic mig 
29 Contractació d’una administrativa 
29 Contractació d’un tècnic mig 
29 Contractació d’una auxiliar administrativa 
29 Contractació d’un peó 
29 Autorització a Donato Rodríguez per instal·lar una plaça d’aparcament per 

minusval·lia 
29 Declarant aprovats definitivament els acords de Contr. Especials del carrer 

Torras i Bages 
29 Alta padró d’habitants 
29 Alta padró d’habitants 
29 Alta padró d’habitants 
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29 Baixa padró d’habitants 
30 Contractació d’un treballador familiar 
30 Contractació de tres peons 
30 Contractació d’una auxiliar administrativa 
30 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris 
30 Delegació per celebrar un casament en el regidor Manel Bueno 
30 Concessió de llicència d’activitats a El Diari de Santce 
30 Concessió de diferents subvencions per l’IBI 
30 Autoritzant el canvi de nom d’una activitat 
30 Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció sobre les activitats de 

gent gran 
30 Efectuant aportació a l’ACAPS 
30 Aprovant el plec de clàusules de la construcció de la Xarxa Corporativa 

Municipal 
30 Concessió de llicència per una parada del mercat setmanal a L.Moreno 
30 Anul·lant una liquidació del mercat setmanal i aprovant-ne una altra 
30 Alta padró d’habitants 
30 Aprovant una despesa assegurança activitats esportives 
30 Aprovant una despesa impermeabilització Pavelló d’Esports 
30 Canvis de domicili 
30 Aprovant una despesa instal·lació escomesa a la Zona de Can Sans 
30 Aprovant despesa nòmina juny 
30 Aprovant una despesa alarmes municipals 
30 Aprovant una despesa pels treballs de redacció projecte adequació 

Ajuntament 
30 Aprovant una despesa pels treballs de redacció projecte adequació edifici 

carrer Bruc 
30 Aprovant una despesa treballs de redacció del projecte de rehabilitació de 

Can Cabrera 
30 Aprovant una relació de factures 2005/4 
30 Aprovant una despesa pel subministrament de samarretes 
30 Provant una despesa pels treballs de senyalització horitzontal al Molí de les 

Planes 
 
LLISTA DE RESOLUCIONS DEL REGIDOR DE SEGURETAT 
CIUTADANA DEL MES DE JUNY DE 2005. 
 

28 Resolució relacionada amb la relació de multes de la Diputació del mes 
de març de 2005 

 
 
12.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE PERSONAL 
REALITZADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE JUNY DE 2005. 
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Vist l'expedient instruït per a donar compte de les contractacions urgents 
de diferent personal realitzades durant el mes de juny de 2005. 
  
Atès que durant el mes de juny de 2005 s'ha procedit a la contractació 
del següent personal:  
 
- Una treballadora social per realitzar el servei d’atenció a Serveis 

Socials, atenció al seguiment de la població immigrant i realitzar l’estudi 
de qualitat del SAD. 

 
- Una monitora per substituir una treballadora mentre duri el període 

d’IT. 
 
- Una treballadora social per organitzar el Servei a la Dona. 
 
- Una auxiliar administrativa per a l’àrea de Recursos Humans per 

realitzar suport a la revisió de l’elaboració de riscos laborals dels 
col·lectius amb més riscos. 

 
- Quatre controladores de taula per a la XXIV copa de futbol sala 2005 
 
- Una vigilant d’incendis per realitzar la vigilància de reforç del Parc 

Natural Montnegre-Corredor en el marc de la campanya de prevenció 
d’incendis per a l’any 2005, mitjançant conveni signat amb la Diputació 
de Barcelona. 

 
- Una auxiliar administrativa per substituir una treballadora de l’OAC 

mentre duri el període d’IT. 
 
- Una tècnic mig per realitzar tasques de millora de l’ocupació en l’àmbit 

local dins del pacte pel desenvolupament. 
 
- Una administrativa per donar continuïtat a la tasca de delineació 

iniciada a primers d’any. 
 
- Un tècnic mig per realitzar el servei d’adequació de l’àrea d’Espai Públic 

a les competències ambientals derivades del nou model organitzatiu de 
l’Ajuntament de Sant Celoni. 

 
- Una auxiliar administrativa per realitzar el recolzament estacional de les 

tasques administratives a l’àrea d’Espai Públic i de Comunitat. 
 
- Un peó per realitzar el suport estacional a l’àrea d’Espai Públic pel 

període vacacional. 
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- Un treballador familiar per realitzar la substitució dels treballadors 
familiars mentre duri el període vacacional dels mateixos.  

 
- Tres peons per realitzar les tasques de vigilància complementària per 

incendis forestals a l’àmbit del Parc Natural del Montnegre. 
 
- Una auxiliar administrativa per donar suport a l’organització i execució 

de la Festa Major de setembre. 
 

Atès que l'Alcaldia per raons de màxima urgència ha procedit a la 
contractació del personal descrit anteriorment. 
 
Atès allò establert a l'article 298.3 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, 
municipal i de règim local de Catalunya, sobre contractació urgent de 
personal. 
 
L'Alcaldia dóna compte al Ple de la contractació temporal del següent 
personal, i la corporació se’n dóna per assabentada: 
 
Juny 2005  
 
Sandra Ortigosa Trotter  Treballadora Social 
Montserrat Albarran Masobro Monitora 
Irene Linares Cid  Treballadora Social 
Montserrat Pérez Zamora  Auxiliar Administrativa 
Núria Moles Avariento  Controladora de Taula  
Anna Maria Martínez Guerrero Controladora de Taula 
Carolina Parada Atanes  Controladora de Taula 
Núria Peña Pio  Controladora de Taula 
Eva Muelas Lupien  Vigilant d’incendis 
Anna Maria Ayllo Mohino  Auxiliar Administrativa 
Boni Sande Corbacho  Tècnic Mig 
Eulalia Silvente Bach  Administrativa 
Jordi Viader Anfruns  Tècnic Mig  
M. Elena Asensio Hortelano Auxiliar Administrativa 
Xavier Sadarangani Millet  Peó 
José Manuel Navas Olalla  Treballador Familiar  
Salvador Colominas Carrión Peó 
Ivan López Martín  Peó 
Eduard Pascual Martín  Peó 
Sílvia Garcia Amadó  Auxiliar Administrativa 
 
 
12 - PRECS I PREGUNTES -  
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El Sr. Francesc Deulofeu formula la següent pregunta: Voldria fer una 
pregunta en relació a la reunió que vau tenir el mes de juny amb el Sr. 
Jordi Canyas, Director General de Sostenibilitat de la Generalitat, en 
referència a quins van ser els temes tractats en aquella reunió i quins van 
ser els posicionaments que aquest senyor va prendre en relació als temes 
tractats, si hi va haver algun compromís a partir d’aquella reunió i quins 
compromisos van ser i quina conclusió ha tret l’equip de govern d’aquesta 
reunió. 
 
Contesta el regidor Sr. Josep Maria Pasqual i diu: Donada la complexitat 
dels temes que vam tractar, si us sembla us ho donarem per escrit i us 
farem una relació dels temes tractats i dels acords presos. 
 
El Sr. Francesc Deulofeu formula la següent pregunta: Voldria fer una 
pregunta que reitero a tots els plens ordinaris que fa referència a Benestar 
Social, al compromís que la Sra. Anna Simó, Consellera de Benestar i 
Família, que sembla ser que a la reunió que vau tenir va comprometre’s a 
portar l’informe de la planificació de Benestar per saber com està aquest 
tema i la segona pregunta és com està el tema del Servei d’Atenció a 
Domicili, que hi havia un projecte que s’estava elaborant, en quina fase 
d’elaboració està el projecte i si hi ha alguna novetat. 
 
Contesta el regidor Sr. Jordi Arenas i diu: El dilluns dia 18 se’ns va 
convidar al Departament de Benestar i Família on la Consellera, juntament 
amb la Delegada Territorial de Benestar i Família, Sra. Matilde de las 
Heras, a qui ja havíem anat a veure una vegada, doncs van convidar als 
representants municipals dels ajuntaments de la província de Barcelona 
per oferir ja el desplegament de la cartera de serveis d’aquest període 
2004-2007 i ja ens el van donar i us en donarem una còpia, ja que el que 
ens van explicar és exactament el que hi ha en aquest document. Pel que 
fa al tema d’Atenció Domiciliària ja vam comentar que hi havia una 
treballadora familiar, en aquest cas la Sra. Sandra Ortigosa que hi està 
treballant i si no recordo malament, crec que el mes de setembre ens 
passarà l’estudi, del qual ja ens va presentar un avanç sobre la manera 
d’enfocar la realitat actual del servei d’atenció domiciliària i a partir d’aquí 
veure quins mitjans hem d’aportar per aconseguir el que vam comentar 
del 4%, és a dir que a finals de setembre tindrem aquest estudi, de totes 
maneres en farem una ponència. 
 
Intervé el regidor Sr. Francesc Deulofeu i diu: Donat que a la darrera 
ponència es va parlar d’aquest tema i es va assignar que aquesta persona 
faria un estudi, igual si ja hi ha alguns aspectes preliminars, estaria bé que 
ho poguéssim compartir. 
 
Contesta el regidor Sr. Jordi Arenas i diu: De fet a mi se m’ha passat un 
avanç molt preliminar, sense arribar a treure’ns gaire de dubtes en aquell 
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moment ja que ella preveia el període de sis mesos per tenir-lo fet, que 
crec que serà a finals de setembre, malgrat tot ja et passarem la 
documentació que tenim i el que si que està previst és que quan estigui 
elaborat tot el document fer una nova ponència de Salut en aquest tema. 
 
I en no haver-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 
24,03 hores de la nit i s'estén la present acta de la que jo, el secretari 
municipal, en dono fe. 
 

     L’alcalde         El secretari 
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