
   

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 

L’AJUNTAMENT DEL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2005 

 

 

Sant Celoni, 30 de novembre 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, Ramon Segarra 
Montesó, Raül Casado Jiménez, Josep M. Pasqual i Arenas, Josep Capote 
Martín, Miquel Vega Vega, Francesc Garcia Mundet, Josep M. Bueno 
Martínez, Emili Bosch Oliveras, Carles Mas Lloveras, Miquel Negre 
Sánchez, Jordi Cuminal Roquet i Josep Alsina Lloreda, assistits pel 
secretari de la corporació José Luis González Leal. 

Excusa la seva assistència el regidor Francesc Deulofeu Fontanillas,. 

 

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 l’anterior sessió del Ple municipal, 
l’esborrany de la qual s'ha distribuït per correu electrònic a tots els 
regidors. En no formular-se cap objecció, per unanimitat, s'acorda 
l’aprovació de la referida acta. 

 

2.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DEL PLA DE MILLORA 
URBANA DE LA UASU 42, PROMOGUDA PER COPERFIL GROUP 
SA.  

Intervé el regidor Josep Capote i diu: Estem ja quasi al final d’això i es 
tracta d’un Pla de Millora per desenvolupar la modificació de la UASU 
42, en la qual s’especifica la normativa, el volum etc. i té els informes 
favorables del corresponents Departaments de Medi Ambient i 
Habitatge, de l’ACA i de Carreteres i és una mica en relació al conveni 
que es va aprovar i estem ja gairebé al final. 

 

Intervé el regidor Emili Bosch i diu: Només un comentari, dir que el 
Grup Municipal de CIU, com en totes les altres presentacions d’aquest 
projecte ens hi posicionem a favor, és un dels projectes que nosaltres ja 
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portàvem en el nostre programa i entenem que és molt important per a 
Sant Celoni, l’única cosa que volem és que consti que trobem a faltar el 
tema de protecció de riera i el tema dels accessos i la circulació per 
accedir a un polígon tan important com aquest. Si no recordo malament 
a les altres intervencions ja ho vam dir i almenys avui a l‘expedient no 
hem pogut constatar que això estigui resolt o hi hagi un projecte 
definitiu. Si que és força definitiu tal com ha dit el regidor responsable el 
projecte de la instal·lació, per tant sembla que haurien d’anar paral·lels 
ja que l’aglomeració de persones i de circulació que pot generar sembla 
que quedi en un segon pla i seria bo resoldre-ho abans. 

 

Intervé el Sr. alcalde i diu: De fet, quan ja portem el Pla de Millora 
Urbana és perquè ja s’ha arribat a la fi d’un camí que vam iniciar i que 
al de tenir el POEC redactat ho ha fet possible, sinó tots sabem que no 
s’hauria pogut portar a terme per molt que ho tinguéssim en els 
programes electorals, si no s’hagués engegat el POEC l’anterior 
legislatura, avui no seria possible tirar endavant aquest projecte, també 
la nostra preocupació hi és i per això ja es contempla la mobilitat, hi ha 
les indicacions de modificar la rotonda i fer una rotonda gran, hi ha 
també la possibilitat d’accedir-hi a peu, per un accés que es fa per sota 
la carretera, també de l’ACA hi ha els informes positius, es millora de la 
part del Tordera, la zona de ribera i hem tingut molta cura perquè  
entenem que és un espai a recuperar tota la zona de ribera i aquest 
serà, no un començament sinó que serà una continuïtat de la part del 
Pont Trencat, ja que la idea és que es vagin produint actuacions que 
facin realment el que tots pretenem que la zona de ribera de la Tordera 
sigui un lloc passejable a peu o en bicicleta i que recuperem una part 
del que era l’esquena del poble fins no fa gaires anys apart de les 
contaminacions que hi havia a les aigües, això està contemplat i a l’hora 
del projecte definitiu d’urbanització etc. estarem amatents a que ho 
puntualitzi. La rotonda és una obligació que es va imposar per part de 
Direcció General de Carreteres i que va inclosa en aquesta actuació que 
ha de portar a terme el grup promotor que tira endavant aquest 
projecte.  

 

Intervé el regidor Emili Bosch i diu: Gràcies i tal com he dit, el nostre 
Grup es posiciona favorablement en aquest punt.    

 

Després d’aquestes intervencions i, 

 

Vist de nou l’expedient instruït per a l’aprovació del pla de millora 
urbana promogut per l’entitat Coperfil Group SA, relatiu a la creació 
d’un parc comercial (clau 11) a la UASU 42, ubicada al sud de la vila de 
Sant Celoni, donant façana a la C-35 pel nord, a l’oest amb la carretera 
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d’Olzinelles, al sud limitant amb el riu Tordera i per la part est amb 
sector P-5 Can Caseta. 

 

Atès que l’esmentat expedient s’ha tramitat simultàniament amb la 
modificació del pla general d’ordenació relatiu a la UASU 42, de 
conformitat amb l’article 83.9 del decret legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme. 

 

Atès que per resolució de l’alcaldia de data 28 d’abril de 2005 es va 
aprovar inicialment el pla de millora urbana, promogut per Coperfil 
Group, S.A., relatiu a la UASU-42. 

 

Atès que l’expedient ha estat exposat al públic durant el període d’un 
mes, prèvia publicació de l’oportú anunci al tauler d’anuncis, al Butlletí 
Oficial de la Província núm. 124, de 25 de maig de 2005 i al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya núm. 4393, del dia 27 de maig de 2005 i 
al diari “El Periódico” del dia 20 de maig 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 de conformitat amb allò que disposa l’article 83.5 del decret 
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la llei 
d’urbanisme, es va sol·licitar informes als organismes afectats per raó 
de llurs competències sectorials, essent la Direcció General de Comerç, 
l’Agència Catalana de l’Aigua, la Direcció General de Carreteres i al 
Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

 

Atès que la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya 
ha emès amb data 15 de juny de 2005 un informe favorable sobre 
aquest pla de millora urbana, amb l’advertiment que caldrà tenir en 
compte l’acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 28 de 
desembre de 2004, publicat al DOGC 4300, de 13 de gener de 2005, pel 
qual se suspèn l’atorgament de llicències comercials de la Generalitat de 
Catalunya durant un termini màxim d’un any, atès que s’estan portant a 
terme els treballs de revisió del PTSEC 2001-2004, i que un cop 
s’extingeixi l’efecte de la suspensió de llicències comercials, caldrà 
atenir-se a allò que determini la nova normativa d’equipaments 
comercials. 
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Atès que l’Agència Catalana de l’Aigua ha emès amb data 18 d’agost de 
2005 un informe favorable sobre el pla de millora urbana, amb 
l’aclariment que el domini públic hidràulic no computarà a efectes de 
repartiment de càrregues i beneficis. 

 

Atès que la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de 
Catalunya ha emès amb data 21 de setembre de 2005 un informe 
favorable al pla de millora urbana, amb les següents prescripcions: 

- S’haurà de modificar la rotonda per tal que el seu disseny s’ajusti al 
projecte plantejat per part de la Direcció General de Carreteres. 

- S’hauran d’assumir els costos derivats de la construcció de la 
rotonda i dels accessos que es modifiquen situats al costat sud de la 
carretera, ja que la construcció d’aquesta rotonda és conseqüència 
de les necessitats d’accessibilitat del sector. 

- El planejament derivat que desenvolupi aquest sector haurà de 
recollir l’obligació per part del promotor del compliment de la llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica, així com del compliment de la llei 6/2001, de 31 de maig, 
d’ordenació ambiental d’enllumenat per la protecció del medi 
nocturn. 

- No es permetran activitats en les diferents zones adjacents a la 
carretera que generin fums, pols, vapors o qualsevol altre residu que 
afecti la seguretat viària. 

 

Atès que en el pacte tercer del conveni urbanístic que proposa la 
modificació de pla general i el present pla de millora s’estableix com a 
complement de la càrrega urbanitzadora que l’entitat Coperfil Group, 
S.A., com a promotor, executarà la rotonda del ramal de sortida de la 
C-35 necessària per a garantir la mobilitat d’uns majors fluxes 
circulatoris, en un termini màxim de dos anys a comptar des de 
l’aprovació definitiva del pla de millora urbana, amb harmonització amb 
el projecte de la Direcció General de Carreteres, i amb el benentès que 
no podrà posar en funcionament cap de les activitats sense que estigui 
executada les obres dels punts segon (es refereix a l’obra d’urbanització 
de l’àmbit del pla de millora) i tercer. 

 

Atès que el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya ha emès un informe favorable amb data 16 de novembre 
de 2005. 

 

Atès que per decret de l’alcaldia de data 14 d’octubre de 2005 es va 
acordar requerir a l’entitat Coperfil Group SA per tal que presentés a 
aquest ajuntament un text refós del pla de millora urbana que recollís 
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les prescripcions imposades per la Direcció General de Carreteres en el 
seu informe de data 21 de setembre de 2005. 

 

Atès que Coperfil Group SA ha aportat a aquest ajuntament el text refós 
del pla de millora urbana relatiu a la UASU-42, el qual incorpora totes 
les prescripcions contingudes en el referit informe de la Direcció General 
de Carreteres. 

 

Vist els informes obrants a l’expedient 

 

A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, el Ple 
Municipal per UNANIMITAT ACORDA: 

 

PRIMER.- Aprovar provisionalment el text refós del pla de millora 
urbana relatiu a la UASU-42. 

 

SEGON.- Trametre còpia de l’expedient a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, per la seva aprovació definitiva. 

 

TERCER.- L’executivitat de la tramitació del present pla de millora 
urbana queda supeditada a la de l’instrument o la figura superior, 
segons allò establert a l’article 83.9 del decret legislatiu 1/2005, de 26 
de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme. 

 

3.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA RELATIVA A 
L’AJUST DEL SISTEMA D’ESPAIS LLIURES PÚBLICS A LA UASU 
48 CAN SANS 1 I A LA UASU 58 CAN SANS 3. 

 

Intervé el regidor Josep Capote i diu: Avui es porta al Ple aquesta 
modificació consensuada amb tots els veïns implicats que el que fem és 
afavorir el pas dels vianants i la seguretat en cas d’incendi i la connexió 
futura, que és molt important amb Can Giralt i la zona de l’Institut, 
aquesta modificació no comporta ni una augment de sostre ni de 
densitat d’edificabilitat i està consensuada i avui es porta aquí per a la 
seva aprovació. 

 

Intervé el regidor Emili Bosch i diu: Estem totalment d’acord en aquest 
punt perquè entenem que millora el projecte, sobre tot en un possible 
cas d’incendi que quedava molt tancada i ara tindrà una possibilitat 
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d’evacuació, per tant si els veïns hi estan d’acord i millora el projecte, 
nosaltres també. 

 

     Després d’aquestes intervencions i, 

 

Vista la proposta de modificació puntual del pla general d’ordenació de 
Sant Celoni, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona en sessió de 18 de juny de 1997, del sistema d’espais lliures 
a la zona de Can Sans, promoguda per l’Ajuntament de Sant Celoni, i 
que es configura com un ajust del sistema d’espais lliures públics.  

 

Atès que la present proposta de modificació puntual consisteix en dos 
ajustos de la zonificació de dos espais lliures que s’emplacen en les 
unitats d’actuació en sòl urbà que el pla general identifica com a la 
UASU-48 Can Sans-1 i la UASU-58 Can Sans-3. 

 

Atès que l’objectiu dels esmentats ajustos és doble, ja que per una 
banda es busca major seguretat dels veïns que habiten la zona, degut a 
que l’actuació suposa una intervenció en la prevenció d’incendis 
consistent en obrir nous passos verds que donen sortida a culs de sac i 
que suposen una comunicació i mobilitat transversal més ràpida i eficaç 
al llarg de la urbanització, i per altra banda, es busca una millora en 
l’accessibilitat per part de la col·lectivitat a les zones verdes i espais 
lliures, de manera que aquests assoleixin major funcionalitat i obeeixin 
més a les finalitats d’esbarjo i lleure dels ciutadans. 

 

Atès que la present modificació es porta a terme de manera 
consensuada amb els propietaris afectats, amb els quals s’han subscrit 
convenis urbanístics que facilitaran la gestió i execució de la nova 
ordenació proposada. 

  

Atès que la proposta defineix dos àmbits on s’altera la zonificació 
prevista pels espais lliures, sense delimitar cap polígon d’actuació ja que 
en aquest cas l’execució es considera puntual o aïllada, no essent 
necessari que es reparteixin equitativament els beneficis i càrregues que 
en deriven entre els propietaris afectats. 

 

Atès que a conseqüència de l’ajust de la zona verda, es modifica la 
configuració de parcel·les que són titularitat del mateix propietari, el 
qual veu compensada la reducció que pateix la superfície del seu 
terreny a través de l’increment equivalent. 
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Atès que amb aquesta proposta s’assoleix la directriu establerta a 
l’article 9.7 del decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme, relativa a l’obligació del 
planificador a vetllar per una distribució en el territori dels àmbits 
destinats a espais lliures i equipaments que s’ajusti a criteris que en 
garanteixin la funcionalitat en benefici de la col·lectivitat. 

 

Atès que de conformitat amb l’article 95.6 del decret legislatiu 1/2005, 
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme, la 
memòria de la proposta de modificació justifica el manteniment de 
superfície i funcionalitat dels sistemes objecte d’actuació. 

 

Atès que de conformitat amb l’article 95.5 del decret legislatiu 1/2005, 
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme, la 
proposta es pot tramitar mitjançant el mecanisme de l’ajust entre 
sistemes, prescindint del procediment específic que per aquests casos 
regula l’apartat segon de l’esmentat precepte, atès que no s’altera ni la 
funcionalitat, ni la superfície ni tampoc la localització en el territori 
d’ambdós sistemes. 

 

Atès que d’acord amb l’article 94 del decret legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme, la modificació 
de qualsevol dels elements d’una figura de planejament urbanístic se 
subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació. 

 

Atès que la present modificació no comporta ni un increment de sostre, 
ni un augment de la densitat de l’ús residencial, ni tampoc la 
transformació global dels usos previstos pel planejament, i per tant, no 
li són aplicables les cessions proporcionals de sòl per zones verdes i 
espais lliures ni per equipaments que determina l’article 94 apartats 
segon, tercer i quart del decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme. 

 

Atès que tal i com disposa l’article 94.5 del decret legislatiu 1/2005, de 
26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme, la 
proposta de modificació raona i justifica adequadament la necessitat de 
la iniciativa, i la oportunitat i la conveniència amb relació als interessos 
públics i privats concurrents. 

 

Atès que segons l’article 59.3 del decret legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme, la memòria 
descriptiva i justificativa del pla ha d’integrar el programa de 
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participació ciutadana per tal de garantir l’efectivitat dels drets 
d’iniciativa, d’informació i de participació dels ciutadans. 

 

Atès que el segon paràgraf de l’article 4.1 del Decret 287/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el reglament parcial de la llei d’urbanisme, 
estableix que el programa de participació ciutadana ha de preveure les 
mesures o actuacions a aplicar en el supòsit de modificació puntual de 
les figures de planejament general. 

 

Atès que segons l’article 83 del decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, 
pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme, correspon a 
l’ajuntament l’aprovació inicial i un cop s’ha acordat, s’ha de posar a 
informació pública pel termini d’un mes. 

 

Atès que la informació pública ha d’incloure els convenis que proposen 
la present modificació, tal i com determinen els articles 98.4 del decret 
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la llei 
d’urbanisme, i l’article 8 del decret 287/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el reglament de desenvolupament parcial de la llei 
d’urbanisme. 

 

Atès que simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha de 
sol·licitar un informe als organismes afectats per raó de llurs 
competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, 
llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg. 

 

Atès que als efectes d’allò que disposa la disposició transitòria vuitena 
del decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei d’urbanisme, es fa constar que la normativa del pla 
general d’ordenació de Sant Celoni ha estat publicada al DOGC núm. 
4459, de 31 d’agost de 2005. 

 

Atès allò que disposen els articles 71.2 del decret legislatiu 1/2005, de 
26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 
l'article 6.5 del decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el 
reglament parcial de la llei d'urbanisme. 

 

Atès que segons l’art. 52 del decret legislatiu 2/2.003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya, l’aprovació inicial del planejament general del municipi 
correspon al ple. 
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Vistos els informes obrants a l’expedient. 

 

A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, el Ple 
Municipal per UNANIMITAT ACORDA: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació puntual del pla general 
d’ordenació municipal, aprovat definitivament per la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 18 de juny de 1997, relativa a 
un ajust d’espais lliures púbics a la UASU-48, Can Sans-1 i a la UASU-
58, Can Sans-3, promoguda per l’Ajuntament de Sant Celoni. 

 

SEGON.- Disposar l’ inici del tràmit d'informació pública per un 

termini d’ un mes, el qual ha d’ incloure els convenis urbanístics que 
proposen la present modificació, amb publicació d'anuncis al Butlletí 
oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
a un dels diaris de més divulgació en l'àmbit municipal. 

  

Durant aquest termini, comptador a partir del dia següent al de la 
publicació de l'Edicte en l'última de les publicacions del Butlletí o Diari 
Oficial, l'expedient romandrà de manifest a l'Àrea d’Entorn d'aquest 
Ajuntament (c/ Bruc, nº 26 de Sant Celoni) i els interessats podran 
formular, per escrit, les reclamacions i suggeriments que considerin 
procedents.  

 

TERCER.- Sol·licitar de forma simultània a la informació pública l'emissió 
d'informes als organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un mes llevat que una 
disposició n'autoritzi un de més llarg. 

 

QUART.- Comunicar l’aprovació inicial als Ajuntaments dels municipis 
limítrofes als efectes d'audiència pel termini d'un mes. 

 

CINQUÈ.- D'acord amb el que disposa l'article 71.2 del decret legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la llei 
d’urbanisme, suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació, 
d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, 
d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, 
en els àmbits en què les noves determinacions comportin una 
modificació del règim urbanístic, pel termini d'un any, amb el benentès 
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que un cop assolida l’aprovació definitiva de la modificació puntual 
abans de l'esmentat termini la suspensió quedarà extingida. 

 

En documents annexos al present acord s'acompanyen els plànols on 
figuren grafiats els àmbits objecte de la suspensió. 

 

Atenent al que disposa l'article 6.5 del decret 287/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s'aprova el reglament parcial de la llei d'urbanisme, 
l'anterior acord de suspensió d'atorgament de llicències s'adopta amb la 
previsió de la possibilitat d'atorgar aquelles que siguin fonamentades en 
el règim vigent i que siguin compatibles amb les determinacions del nou 
planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels 
canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou planejament una 
vegada definitivament aprovat.  

 

4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DECLARACIÓ DE 
COMPATIBILITAT DE LA SRA. PILAR PUIG I CALVET, 
FUNCIONÀRIA D’AQUESTA CORPORACIÓ, PER A L’EXERCICI 
D’ACTIVITATS PRIVADES. 

 

Intervé el Sr. alcalde i diu: Qualsevol funcionari quan vol desenvolupar 
activitats fora de l’Ajuntament és obligatori portar-ho a l’aprovació del 
Ple de l’Ajuntament, i en aquest cas entenem que l’ajuntament no ha de 
privar que la gent pugui desenvolupar altres activitats. 

 

Intervé el regidor Emili Bosch i diu: També estem totalment a favor tot i 
que entenem que és un punt que s’ha de portar al ple però que depèn 
molt més de l’equip de govern que és el que té una relació directa amb 
els funcionaris i estem totalment d’acord en que no s’ha de perjudicar a 
ningú si es pot beneficiar per tant estem a favor. 

 

Després d’aquestes intervencions i, 

 

Atès que a la plantilla orgànica de personal de l’Ajuntament de Sant 
Celoni existeix una plaça d'advocat dels Serveis Tècnics, coberta en 
propietat per la funcionària Pilar Puig Calvet. 

 

Atès que la Sra. Pilar Puig Calvet, en data 3 de novembre de 2005, ha 
sol·licitat a l’Alcaldia que es declari la compatibilitat de l’exercici del seu 
lloc de treball a l’Ajuntament de Sant Celoni i de l’activitat privada de 
professional independent. 
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Atès allò que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions 
públiques, i el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, i d’altres normes 
concordants.  

 

Vistes les anteriors consideracions i d'acord amb l'article 50,2 K/ de la 
Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya. 

 

Vist l’informe emès pel secretari municipal. 

 

A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, el Ple 
Municipal per UNANIMITAT ACORDA: 

 

Primer.- Declarar la compatibilitat de la Sra. Pilar Puig Calvet, 
funcionària que ocupa una plaça d'advocat dels Serveis Tècnics a la 
plantilla orgànica de l’Ajuntament de Sant Celoni per tal que pugui 
realitzar tasques de caràcter privat que siguin compatibles amb les 
seves funcions dins l’Ajuntament, amb especial subjecció a les següents 
condicions, que han de mantenir-se durant tot el temps en què el 
funcionari comptabilitzi les seves tasques al sector públic i privat : 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Que el resultat de l’activitat professional no hagi de ser sotmès a 
autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l’ens local en 
el que el funcionari presti els seus serveis. 

Que l’activitat professional no hagi de requerir la coincidència 
d’horari o de presència física de l’interessat amb el que tingui establert 
l’Ajuntament. 

Que no pertanyi a òrgans de govern de societats, empreses o 
entitats que es relacionin directament amb el departament on el 
funcionari presta els seus serveis 

Que no pertanyi a òrgans de govern de societats, empreses o 
entitats que siguin concessionàries, contractistes d’obres, de serveis o 
de subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis o 
amb participació o aval de l’Ajuntament.  

Que no participi en més d’un 10 % en el capital de les societats 
referides al punt precedent. 

Que les tasques professionals a desenvolupar en el sector privat no 
es relacionin, s’hagin relacionat en els darrers dos anys o, es prevegi 
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que s’han de relacionar en el futur, amb les funcions que desenvolupa a 
l’Ajuntament. 

• 

• 

• 

• 

Que la tasca a realitzar fora del sector públic no requereixi una 
presència del funcionari superior al 50 % de la jornada setmanal 
desenvolupada a l’Ajuntament. 

Que no desenvolupi activitats de gestoria, mediació, representació i 
defensa d’interessos de particulars davant l’entitat local o dels seus 
organismes. 

Que al complement específic que percebi el funcionari no s’inclogui el 
factor d’incompatibilitat. 

Que no tingui declarada compatibilitat per al desenvolupament d’un 
segon lloc al sector públic, si entre tots dos es supera la jornada màxima 
establerta per l’Ajuntament.  

 

Segon.- Determinar que en cas de què no es compleixi alguna de les 
condicions abans esmentades, cessarà automàticament l’autorització de 
compatibilitat, amb les conseqüències jurídiques que per a aquests 
casos preveu l’ordenament jurídic. 

 

Tercer.- Comunicar aquest acord a la interessada en el termini de deu 
dies a comptar des de la seva adopció, per al seu coneixement i als 
efectes escaients, amb expressió dels recursos a que tingui dret. 

 

Quart.- Autoritzar el Sr. alcalde, o persona en qui delegui, per tal de 
què signi tota la documentació necessària per a l’efectivitat dels acords 
presos. 

 

5.- INFORMACIÓ AL PLE DE LA SIGNATURA DEL PACTE PER A 
LA SALUT AL BAIX MONTSENY. 

Intervé primer el Sr. alcalde i diu: Si us sembla donarem compte 
conjuntament d’aquest punt i del següent i els podem comentar 
conjuntament. 

 

Intervé el regidor Jordi Arenas i diu: Bona nit, donarem informació al 
ple de la signatura d’aquests dos pactes, dir que el passat dia 2 de 
novembre ens va visitar la Consellera de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, Marina Geli juntament amb el director del Servei Català de 
la Salut Sr. Carles Manté i el motiu de la visita era la signatura 
d’aquests dos pactes, un és el pacte de ciutat de Sant Celoni i l’altre 
és el pacte per a la salut del Baix Montseny, ja que un dels eixos 
centrals de l’actuació política del govern de la Generalitat és la 
col·laboració dels ajuntaments en aquest context que seria el de la 
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salut i apropar les decisions sobre tot en matèria de salut al territori, 
s’ha optat per anar fomentant aquests pactes territorials que es fan a 
tot Catalunya, nosaltres hem sigut dels primers i al Vallès Oriental 
concretament n’hi haurà tres, el del Baix Montseny, el del Baix Vallès 
que és el de la zona de Mollet i el de Granollers, el primer que s’ha 
signat del Vallès Oriental és el d’aquí del Baix Montseny. En el primer 
pacte, que és el pacte de ciutat es recullen dos punts molt importants 
com son la construcció del nou CAP a Sant Celoni i el projecte de  
remodelació i ampliació de l’Hospital de Sant Celoni. En el pacte de 
salut del Baix Montseny, hi han participat 12 municipis i aquí si que 
hem de fer esment a que donada la insistència tan de l’alcalde com de 
l’equip de govern s’ha aconseguit que de 8 municipis que inicialment 
formaven part d’aquest Consorci que serà el Govern Territorial de 
Salut del Baix Montseny, s’ha pogut arribar a ser 12 municipis 
comptant Llinars, Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor i Vilalba 
Sasserra, que aquests inicialment quedaven exclosos ja que se 
situaven en el Pacte de Salut de Granollers, és a dir que aquests 4 
municipis finalment s’han inclòs en el Pacte de Salut del Baix 
Montseny. Inicialment aquest pacte el que pretén també és la creació 
d’un Govern Territorial de Salut del Baix Montseny, en el qual hi haurà 
una Presidència, un Consell de Govern, una Comissió Coordinadora i 
un Consell d’alcaldes, a més per a la participació dels ciutadans i 
familiars de malalts, també hi haurà un Consell de Salut.  

 

Intervé novament el Sr. alcalde i diu: De fet ja ho ha comentat el 
regidor, és un salt qualitatiu pel fet que es dóna participació per 
primera vegada als Ens Locals i així s’ha entès per part dels diferents 
ajuntaments del que en diem el Baix Montseny. Hem de tenir en 
compte que això ja té un llarg camí ja que ja es va exposar la 
proposta de Governs Territorials per part de la Consellera el maig 
d’aquest mateix any a tots els alcaldes del Vallès Oriental i després 
s’han anat fent reunions amb aquests tres àmbits, Baix Montseny, 
Baix Vallès i Granollers i jo remarcaria el que deia el regidor que hem 
passat de 8 municipis a 12, que hem sigut capdavanters al Vallès 
Oriental a signar, que hi ha una obligació per part de la Conselleria de 
Salut, de la Consellera en persona d’aportar i fer unes inversions 
directes o indirectes a Sant Celoni en el pacte de Ciutat d’entre 8 i 9 
milions d’euros i que és molt important que els diferents municipis 
podrem dir la nostra en aquest Govern Territorial i serem els que a 
través de la nostra veu farem que es prioritzin actuacions i poder 
prioritzar a nivell del Baix Montseny, per part de la Generalitat està 
clar que volen escoltar i decidir conjuntament amb el Territori. El del 
Baix Vallès que és la zona de Mollet es signa aquest divendres, entre 
els diferents municipis, la Conselleria i el Consell Comarcal i el darrer 
serà el de Granollers i aquest és un camí que ja s’ha iniciat i que és 
molt positiu per a tothom i així els 12 ajuntaments del Baix Montseny 
vam estar tots aquí a la Sala de Plens menys un, que després va anar 
personalment a signar. Aquell dia es van posar sobre la taula també 
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les inversions que es preveien a la nostra zona i anirà fent camí. 
Aquesta explicació per remarcar el que ja deia en Jordi que també ho 
ha viscut de primera ma igual que tots els Ajuntaments de la nostra 
comarca n’hem sigut partícips i seguidament vindrà l’aprovació per 
part de la Generalitat d’un decret que donarà pas, via lliure als 
Governs Territorials i després s’hauran d’aprovar els estatuts per 
cadascun dels ajuntaments per entrar a formar part d’aquest Govern 
Territorial. 

 

Després d’aquestes intervencions es passa a informar dels dos punts 
següents: 

 

Vist l’expedient instruït per a l’aprovació d’un conveni de col·laboració 
entre els Ajuntaments de Sant Celoni, Campins, Fogars de Montclús, 
Gualba, Montseny, Sant Esteve de Palautordera, Santa Maria de 
Palautordera i de Vallgorguina, el Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya i el Servei Català de la Salut (CatSalut), per a 
la creació del Govern Territorial de Salut del Baix Montseny.  

 

Atès que la salut i el benestar de les persones constitueixen un objectiu 
de primer ordre que respon a un dret fonamental dels ciutadans i 
ciutadanes del nostre país, compartit per les administracions amb 
competència en aquestes matèries. 

 

Atès que les administracions abans referides consideren fonamental 
aprofundir en una comprensió integrada dels serveis públics i, en 
conseqüència, estimen imprescindible aprofitar les sinèrgies que tenen a 
l’abast, millorar les relacions entre les institucions proveïdores de 
serveis en el sector de la salut, amb l’objectiu d’assegurar la satisfacció 
de les necessitats presents i futures de la ciutadania mitjançant una 
adequada planificació i coordinació dels recursos disponibles a l’àmbit 
territorial del Baix Montseny, i contribuint a optimitzar l’experiència en 
la gestió de serveis públics de proximitat que els ens locals estan en 
condicions d’aportar. 

 

Atès que l’àmbit territorial del Baix Montseny, donada la seva 
configuració geogràfica, dimensió demogràfica, trajectòria dels 
municipis que la composen en el treball conjunt desenvolupat amb una 
visió global del territori i condicions objectives en quant a recursos i 
infraestructures, constitueix una base idònia sobre la qual projectar un 
acord estable de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i les 
diverses institucions del territori per a promoure un treballs conjunt en 
matèria de planificació de salut. 
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Atès que les parts volen articular la seva col·laboració mitjançant la 
creació d’una organització comuna amb personalitat jurídica pròpia i 
independent de la dels seus membres, que adoptarà la forma de 
consorci i denominarà Govern Territorial de Salut del Baix Montseny. 

 

Atès que l’objectiu d’aquest Govern serà contribuir a la millora de la 
salut i a l’ordenació dels recursos de la seva àrea d’influència a partir de 
les directrius d’abast general determinades pel Departament de Salut, 
amb el qual haurà de relacionar-se des d’una posició d’independència i 
voluntat de cooperació. 

 

Vist l’esborrany del conveni de col·laboració a signar, que figura a 
l’expedient, i en el que es descriuen les finalitats d’aquest Govern 
Territorial de Salut del Baix Montseny. 

  

A proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, l’Alcaldia, 
dóna compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en 
sessió del dia 27 d’octubre de 2005 que es transcriuen a continuació 
literalment: 

 

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre els 
l’Ajuntaments de Sant Celoni, Campins, Fogars de Montclús, Gualba, 
Montseny, Sant Esteve Palautordera, Santa Maria de Palautordera i de 
Vallgorguina, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i 
el Servei Català de la Salut (CatSalut), per a la creació del Govern 
Territorial de Salut del Baix Montseny.  

 

Segon.- Autoritzar el Sr. alcalde per a la signatura del referit conveni. 

I la Corporació se’n dona per assabentada. 

6 – INFORMACIÓ AL PLE DE LA SIGNATURA DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE SALUT, EL SERVEI 
CATALÀ DE LA SALUT I L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI PER A 
LA MILLORA DE LA QUALITAT DE LA XARXA SANITÀRIA DEL 
NOSTRE MUNICIPI. 
 

Vist l’expedient instruït per a l’aprovació d’un conveni de col·laboració 
entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de Sant Celoni per a la 
millora de la qualitat de la xarxa sanitària de la vila de Sant Celoni.  

 

Atès que la salut i el benestar de les persones constitueixen un objectiu 
de primer ordre que respon a un dret fonamental dels ciutadans i 
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ciutadanes del nostre país, compartit per les administracions amb 
competència en aquestes matèries. 

 

Atès que les administracions compareixents manifesten la voluntat de 
crear sinèrgies entre elles en l’àmbit de la salut i de l’assistència, a fi 
d’assegurar la satisfacció de les necessitats presents i futures de la 
ciutadania una adequada coordinació i col·laboració, aprofitant 
l’experiència en la gestió de serveis públics de proximitat que els ens 
locals poden aportar. 

 

Atès que la col·laboració dels Ajuntaments constitueix un dels eixos 
centrals de l’actuació política del Govern de la Generalitat, preveientse 
en el camp de la salut una decidida política de descentralització en favor 
dels ajuntaments amb la voluntat d’aportar l’àmbit de presa de 
decisions en matèria de salut a la població i de generar una dinàmica 
que promogui un coneixement real i immediat de la realitat vers al 
territori. 

 

Atès que el Departament de Salut impulsarà l’elaboració i redacció d’un 
Pla Sanitari del Baix Montseny que analitzi la situació actual i proposi les 
estratègies a emprendre en els propers anys; pla que haurà de comptar 
amb la participació i col·laboració dels municipis afectats, cara a la seva 
aprovació en el decurs d’aquest any. 

 

Atès sens perjudici del que s’estableixi en l’esmentat Pla Sanitari del 
Baix Montseny, l’adequació de les infrastructures i els serveis de salut 
de Sant Celoni requereixen d’una adequada revisió, especialment pel 
que fa a l’atenció primària i especialitzada. 

 

A proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, l’Alcaldia, 
dóna compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en 
sessió del dia 27 d’octubre de 2005 que es transcriuen a continuació 
literalment: 

 

“Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament de 
Salut de la Generalitat i l’Ajuntament de Sant Celoni per a la millora de 
la qualitat de la xarxa sanitària de la vila de Sant Celoni.  

 

Segon.- Autoritzar el Sr. alcalde per a la signatura del referit conveni”. 

 

I la Corporació se’n dóna per assabentada. 
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Seguidament el Sr. alcalde diu: Abans de passar al segon apartat de 
Control de l’Equip Municipal, hi ha una moció que s’ha consensuat per 
part dels diferents grups i entenc que s’entraria com si fos per part de 
tots els grups. Primer caldria votar la urgència. 

 

A continuació intervé el regidor Carles Mas i diu: Simplement per 
puntualitzar la urgència que votarem, aquest dissabte és el dia 
Internacional de les Persones amb Discapacitats i el nostre grup va 
creure oportú presentar una moció per reconfirmar el compromís de 
l’Ajuntament i crec que de tots els aquí presents a treballar pel 
desplegament del Pla d’Accessibilitat de Sant Celoni i en aquest sentit 
tal com s’ha dit ara, s’ha pactat una moció arrel de la moció que hem 
presentat i que en tot cas la urgència era perquè abans que sigui el Dia 
Internacional de la Discapacitat és un bon moment per agafar o 
reafirmar aquest compromís. 

 

Intervé novament el Sr. alcalde i diu: S’entén doncs que tots els grups 
creiem que hi ha la urgència per la coincidència d’estar a punt de 
recaure amb el Dia Internacional de la Discapacitat i seguidament per 
UNANIMITAT s’aprova la urgència de la Moció, el contingut de la qual 
diu textualment així: 

 

MOCIÓ PRESENTADA PER TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS DE 
L’AJUNTAMENT 

 

Donat que l’any 2003 va ser declarat pel Consell de la Unió Europea Any 
europeu de les persones amb discapacitat i el dia 3 de desembre és el 
Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. 

 

Donat que aquest col·lectiu tenen moltes vegades problemes per veure 
garantit: 

- El dret a la igualtat i al respecte per la diferència, ja que les persones 
discapacitades només poden gaudir d’igualtat completa de drets si 
els governs adopten un criteri d’igualtat estructural i basen les seves 
polítiques en el principi de la incorporació social. Les polítiques de 
discriminació positiva són un bon mitjà per fer efectiu aquest dret. 

- La llibertat d’expressió, perquè les persones discapacitades sovint 
són excloses de la corrent principal dels mitjans de comunicació. 

- Entre els drets econòmics, socials i culturals, (educació, treball, 
habitatge, oci....) es pot destacar que el dret de les persones 
discapacitades a la llibertat de moviments i informació és vulnerat 

 17



   

per l’existència de barreres arquitectòniques, de comunicació i 
d’actituds. 

Per aquests motius, el Ple Municipal, per UNANIMITAT, aprova els 
següents ACORDS: 

 

Primer – El compromís de l’Ajuntament de vetllar pel compliment de la 
legislació vigent relativa a les persones amb discapacitat  i de promoure 
una coordinació efectiva entre les persones amb discapacitats, les 
entitats representatives del sector i els diferents serveis de 
l’Ajuntament. 

 

Segon – Treballar conjuntament en el desplegament progressiu del Pla 
d’Accessibilitat de Sant Celoni. 

 

Intervé novament el Sr. alcalde i diu: Està en línia amb aquesta moció 
el que des de l’Ajuntament de Sant Celoni i tots els ajuntaments del 
Baix Montseny, estem cobrint una part d’aquesta problemàtica de les 
persones amb discapacitat, vam fer una aposta no fa masses anys al  
crear la Fundació Acció Baix Montseny, que és una manera d’integrar en 
el món laboral amb normalitat a persones amb discapacitat, va ser una 
aposta i una aposta que ha fet que en pocs anys s’hagi augmentat el 
60% de les persones ocupades amb discapacitat en aquesta Fundació,   
és una vessant molt important i fa pocs dies es feien unes jornades a 
nivell de la Comarca amb el Conseller de Treball perquè si que s’hauria 
de complir la llei, la llei d’integració maca l’ocupació a l’empresa d’un 
2% de persones amb discapacitat, entenem que avui no es compleix 
massa. Alguns municipis com en el Baix Montseny ho complim amb 
escreix ja que es dona feina a 19 persones amb discapacitat a la 
Fundació i a nivell municipal també hi ha persones amb discapacitat en 
els municipis. I l’altra part que es comenta a la moció i que entenem 
que podem anar fent passos positius és perquè tenim un Pla 
d’Accessibilat redactat en el que s’ha de fer un pla d’etapes i alguna 
d’elles ja s’han començat per part del l‘àrea d’Espai Públic i per part de 
l’àrea d’Entorn. No cal dir a les noves urbanitzacions on hi ha una llei 
que ja és obligatòria, però si en altres entorns i fa pocs dies podíem 
veure les obres que s’han fet al carrer Dr. Trueta i les que s’han portat a 
terme en un lloc molt problemàtic com és la cantonada del Mercat 
Municipal així com altres llocs on s’han anat incorporant llocs d’accés 
per a les persones amb discapacitat o persones grans o amb menys 
mobilitat o persones que van amb un cotxet o amb el carret de la 
compra, en voreres queda encara molta feina per fer i és normal que 
fem un pla d’etapes d’uns anys i a més el tenir el Pla d’Accessibilitat 
també podem aconseguir ajudes tan del Ministeri d’Assumptes Socials 
com de la ONCE, perquè és un pla que es va signar entre ajuntament, 
ONCE i el Ministeri i creiem que estem en el bon camí i aquesta moció 
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de tots els grups ve a ratificar un camí emprès que segurament haurem 
de ratificar i perseverar entre tots. 

 

7.- INFORMACIÓ DE LA CORRESPONDÈNCIA REBUDA DES 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: 

 

 Un escrit de la Cap del Gabinet de Presidència de la Generalitat de 
Catalunya acusant rebuda de l’acord pres pel Ple d’aquest 
ajuntament en relació a les Pensions de Viduïtat i el Sovi. 

 

 Un escrit de la Cap de Gabinet de Presidència de la Generalitat de 
Catalunya acusant rebuda de l’acord pres pel Ple d’aquest 
ajuntament en relació al Sàhara Occidental. 

 

 Un escrit de l’Associació de Veïns del Carrer Major de Dalt, agraint la 
col·laboració de l’Ajuntament, en especial a les àrees de Cultura, 
Espai Públic i Governació, en la celebració de la Festa de Santa Tecla 
el passat dia 23 de setembre. 

 

 Un escrit de la sotsinspectora de la comissaria de Mossos d’Esquadra 
de Sant Celoni, comunicant que comença una nova etapa 
professional com a Cap d’Unitat de Transports Públics a Barcelona i 
que el nou sotsinspector serà el Sr. Josep Pericas i Baldich.  

 

 Un escrit de la Regió Sanitària de Barcelona del Servei Català de la 
Salut convocant-nos a l’acte de signatura del Pacte per a la Salut del 
Baix Montseny el dia 2 de novembre de 2005 juntament amb la 
Consellera de Salut i el director del Servei Català de la Salut a la 
Sala de Plens d’aquest Ajuntament de Sant Celoni. 

 

 Un escrit del president del Grup Parlamentari de CIU agraint la 
tramesa de les mocions aprovades pel ple d’aquest ajuntament en 
sessió del dia 6 d’octubre de 2005. 

 

 Un escrit del President Delegat de l’àrea d’Esports de la Diputació de 
Barcelona comunicant que properament rebrem la notificació de 
l’atorgament d’un ajut de 12.000 euros per a l’actuació de “Reformes 
camp d’Esports” . 
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 Un escrit del director del Gabinet Portaveu del Grup Parlamentari 
Popular en el Congres acusant rebuda de l’acord pres pel Ple 
d’aquest Ajuntament en relació al recolzament al nou Estatut de 
Catalunya. 

 

 Un escrit de la directora del Gabinet del President de la Generalitat 
de Catalunya acusant rebuda de l’acord del Ple d’aquest Ajuntament 
del dia 6 d’octubre. 

 

 Un escrit del President de la Generalitat de Catalunya acusant 
rebuda de l’acord pres pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió el dia 6 
d’octubre en relació a l’aprovació de la reforma de l’Estatut. 

 

 Un escrit del president del Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans 
pel Canvi pel qual agraeixen per indicació de la Sra. Manuela de 
Madre la tramesa de l’acord pres pel Ple d’aquest Ajuntament en 
relació al recolzament del nou Estatut. 

 

 Un escrit del president del Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans 
pel Canvi pel qual agraeixen per indicació de la Sra. Manuela de 
Madre la tramesa de l’acord pres pel Ple d’aquest Ajuntament en 
relació al domini .CAT. 

 

8.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER 
L'ALCALDIA I PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA 
DURANT EL MES D’OCTUBRE D’ENGUANY. 

 

L’Alcaldia dóna compte al Ple municipal de les següents resolucions 
dictades durant el mes d’octubre de 2005, i la corporació se’n dóna per 
assabentada: 

 

Dia Descripció 

03 Acceptant al·legacions de l’empresa Eurona Wifi 

03 Aprovant estatuts de la Junta de Compensació de Can Caseta 

03 Contractació d’una monitora per a les activitats esportives de la Gent Gran 

03 Contractació d’una administrativa per a l’àrea de Comunitat 

03 Contractació d’una treballadora social  

03 Autorització a Enher 

03 Prenent coneixement d’un  informe d’Intervenció gestió econòmica àrea d’Esports 

03 Incoant expedient de R. Patrimonial A.M. Fonoll 
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03 Desestimant recurs d’alçada de A. Bueno 

03 Aprovant una despesa per a la instal·lació d’alarma del Safareig 

04 Autoritzant al Casal Quico Sabaté a arranjar el mural de l’entrada de Sant Celoni 

04 Autoritzant canvi de nom de drets funeraris a A. Arellano 

04 Aprovant una despesa per a l’ampliació del servei de neteja de l’escola Montnegre 

05 Contractació d’un Administratiu per a l’àrea de Presidència 

05 Autoritzant la instal·lació de mesures complementàries de senyalització als carrers 
Palautordera-Vallgorguina 

05 Facilitant una documentació a J. Icart 

05 Adjudicant a BC Sistemas de Comunicación SL el subministrament de l’equipament per a 
la construcció de la Xarxa Corporativa Municipal 

06 Aprovant una despesa per a l’assegurança de la moto Yamaha KT-600 

06 Aprovant una despesa per a l’assegurança del Nissan Micra 

06 Baixa del padró d’habitants 

06 Baixa del padró d’habitants 

06 Aprovant certificació 1 de Montajes Eléctricos Pamplona per l’equipament escènic del 
Teatre de l’Ateneu 

06 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris a R. Olivé 

06 Acordant la compareixença en un Contenciós interposat per Obres i Serveis Roig SA 

06 Concessió llicència primera ocupació a J. Puchol 

06 Prenent coneixement informe Intervenció sobre el curs de monitors  

06 Concessió llicència d’obres menors a Alorca Serveis Granollers SL 

06 Facilitant còpia de plànols a R. López 

06 Donant de baixa una parada del mercat de C. Ricart 

06 Aprovant la concessió d’una subvenció a la Fundació Esclerosi Múltiple 

06 Considerant justificada la subvenció de Fundació Humanitària pel tercer Món Dr. Trueta 

06 Concessió d’una subvenció a la Fundació Humanitària pel Tercer Món r. Trueta 

06 Aprovant liquidacions taxa tancament carrers mes de setembre i 2 de maig de 2005 

06 Aprovant relació despeses nòmina setembre 

06 Aprovant factures de repartir l’informatiu 2 i 3 

06 Aprovant dues factures de Gràfiques Arco d’impressió de l’informatiu 2 i 3 

06 Considerant justificada la subvenció concedida a la Salle 

07 Baixa padró d’habitants 

07 Baixa padró d’habitants 

07 Aprovant l’expedient de contractació per al subministrament i instal·lació de contenidors 
soterrats al carrer Torras i Bages 

07 Prenent coneixement informe Intervenció Escola d’Adults 

07 Concessió de drets funeraris a J. Martín 

07 Alta padró d’habitants 
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07 Aprovant liquidació taxa ocupació de via pública setembre 2005. 

07 Aprovant 2ª quota  d’urbanització sector P-2 Les Torres 

07 Desestimant recurs interposat per Direct Recursos SL 

10 Aprovant una despesa  

10 Baixa padró d’habitants 

10 Baixa padró d’habitants 

10 Autoritzant canvi de drets funeraris a G. Molina 

10 Autoritzant canvi de drets funeraris a J. Ruíz 

10 Autoritzant canvi de drets funeraris a M.. Simeón 

10 Concessió de llicència de gual a M. Vila 

10 Nomenant funcionari en pràctiques R. Coto 

10 Alta padró d’habitants 

10 Desestimant petició de R. Patrimonial a M. J. Lado 

10 Requerint documentació en exp. de R. Patrimonial de M. Pérez 

10 Anul·lant una liquidació de M. Jiménez 

10 Concessió llicència entrada vehicles a A. Rovira 

11 Aprovant una despesa cremador caldera Pavelló 

11 Aprovant expedient per a la contractació de la redacció de projecte d’adequació a 
l’entorn d’edifici per a Escola Bressol 

11 Concessió llicència entrada vehicles a . Salvador 

11 Aprovant una despesa reparació xapa vehicle Toyota 

11 Aprovant despesa adquisició 2 jocs de porteries per al camp de futbol de l.Batllòria  

13 Autorització a telefònica 

13 Concessió llicència d’activitats a F. Medina 

13 Aprovant expedient de contractació obres arranjament Dr. Trueta entre C.Vella i Mn. 
Cinto Verdaguer 

13 Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà 

14 Concessió de gratificacions a diferent personal 

14 Concessió de complement de productivitat a diferent personal 

14 Facilitant  a Technal Ibérica còpia d’un expedient 

14 Facilitant a Coperfil Group SA còpia d’informe emesos per l’ACA en relació a la UASU-42 

17 Encomanant la facultat d’acarament de còpies a Eva Ribot 

17 Atorgant una subvenció a Can Coll per a l’enllumenat públic 

17 Atorgant una subvenció a Boscos de Montnegre per a l’enllumenat públic 

17 Aprovant diferents contractes de publicitat de Radio  

17 Desestimant un recurs presentat per Forcimsa 

18 Aprovant una despesa per impressió programes Festa Major de Sant Martí 

18 Prenent coneixement informe Intervenció cursets de Natació 
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18 Aprovant una despesa adquisició papereres deposició gossos  

18 Aprovant una despesa per col·locació de parquet a l’aula de psicomotricitat de l’escola 
Montnegre de la Batllòria 

18 Desestimant al·legacions presentades pel Sr. S. Ros 

18 Concessió reducció de jornada a N. Lechón 

18 Notificant tràmit d’audiència en expedient de R. Patrimonial M. Gómez 

18 Aprovant una despesa adquisició de senyalització d’obres al c/Torras i Bages 

18 Aprovant una despesa adquisició de 5 noves senyals informació pels punts de recollida 
d’excrements de gossos 

18 Aprovant una despesa pels treballs fotogràfics de replanteig a Can Sans 

18 Aprovant factura Agost de la Depuradora 

18 Anul·lant una liquidació de Promocions les Torres Sant Celoni SL 

18 Aprovant la contractació del manteniment d’extintors a Estint-Maresme 

18 Aprovant una despesa treballs d’impermeabilització coberta de la casa del conserge de 
l’escola Pallerola 

19 Autorització a Gas Natural 

19 Autorització a Gas Natural 

19 Nomenament d’alcalde accidental per absència 

19 Aprovant una certificació de Tiferca, per obres de la 1ª Fase del Complex Esportiu 

19 Contractació d’una auxiliar administrativa 

19 Concessió de reducció de jornada a Eva Ribot 

19 Autorització de reserva de via pública per obres a E. Medalla 

19 Denegant una petició de X. Renau 

19 Aprovant la liquidació de cànon de Sorea 

19 Realitzant una aportació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

19 Aprovant la concessió d’una subvenció a AFANOC 

19 Aprovant una despesa per al subministrament i col·locació d’un rètol al Safareig 

20 Aprovant el retorn d’un dipòsit de runes efectuat per J. Pujadas 

20 Autoritzant a la CUP a organitzar diferents activitats a la Pl. de la Vila el 29-10 

20 Prenent coneixement informe Intervenció activitats àrea de Comunitat 

20 Autoritzant reserva de via pública per obres a Jocalm 

21 Concessió llicència de gual a J. Hernàndez 

21 Alta padró d’habitants 

21 Concessió d’ajornament per al pagament de contribucions especials a Teresa Illa 

24 Declarant la caducitat de la llicència d’activitat d’una sala de Bingo 

24 Baixa padró d’habitants 

24 Concessió llicència d’ocupació a Fincas la Batllòria SL 

24 Aprovant la valoració per a la compra-venda d’un nínxol  
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24 Aprovant la valoració per a la compra-venda d’un nínxol  

24 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris 

24 Facilitant fotocòpies d’un expedient a Josep Codina 

24 Donant de baixa de la comptabilitat municipal diferents factures de Tiferca 

24 Aprovant diferents factures de Motos Monrabà 

24 Incoant expedient de R. Patrimonial de A. Zurita 

25 Aprovant les bases per a la convocatòria de dues places d’auxiliar administratiu  

25 Aprovant les bases per a la convocatòria d’una plaça de peó jardiner 

25 Aprovant les bases per a la convocatòria de dues places de peons d’obres 

25 Aprovant les bases per a la convocatòria d’una plaça de peó d’esports 

25 Autorització a Gas Natural 

25 Autorització a Gas Natural 

25 Incoació d’expedient de restauració de legalitat urbanística a F. Macià 

26 Concessió llicència d’obres a F. Tort 

26 Concessió llicència d’ocupació a J. Peiris 

26 Concessió gratificacions a diferent personal 

26 Concessió complement de productivitat a diferent personal 

26 Aprovant diferents projectes 

26 Aprovant una despesa pels treballs de distribució dels programes de Festa Major  

26 Aprovant la concessió d’una subvenció al col·legi La Salle 

27 Comunicant un informe favorable a Alkor Draka 

27 Aprovant una despesa per una diagnosi ambiental 

27 Aprovant les quotes del mes d’octubre del CME 

27 Aprovant la certificació 1 de Construccions Deumal SA per obres d’adequació de vianants 
de la Porta de Llevant 

27 Contractació d’una tècnic mig 

27 Aprovant la certificació 1 de Catalana de Treballs Públics SA per obres d’enllumenat dels 
carrers Ponent, Alguesuari i Sant Jaume 

27 Concessió de reducció de jornada a Y. Garcia 

27 Aprovant la llista d’aspirants admesos i exclosos contractació d’un delineant 

27 Concessió subvenció per arranjament de façana a J.Hilario 

27 Aprovant canvi de nom d’una parada del mercat setmanal a A. Masnou 

27 Aprovant una despesa treballs estudi geotècnic al carrer Montnegre de la Batllòria 

27 Aprovant una despesa per a l’adquisició de 10 taules per al Safareig 

27 Aprovant una despesa per a l’adquisició de 8 ordinadors per al Safareig 

27 Aprovant una despesa per als treballs de tractament de la fusteria exterior de la 
Biblioteca 

27 Aprovant una relació de factures 
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27 Aprovant una despesa per a l’adquisició de 4 ordinadors per a l’OAC al Safareig 

27 Aprovant una despesa per als treballs de pintura de la façana de la Biblioteca 

27 Aprovant una despesa per al servei de transport dels alumnes de l’escola Montnegre i la 
Tordera 

27 Aprovant una despesa per a un equip de video-porter automàtic per al Safareig 

28 Concessió llicència d’obres a Provencia Creus Guardiola 

28 Contractació d’una tècnic mig 

28 Contractació d’una auxiliar administrativa per a l’àrea d’Espai Públic 

28 Contractació d’un peó 

28 Encomant la direcció d’obres del c/Torras i Bages a J. Pujals 

31 Canvis de domicili 

31 Alta padró d’habitants 

31 Aprovant na despesa subministrament i instal·lació d’un aparell d’aire condicionat per al 
laboratori fotogràfic situat a les golfes del Safareig 

 

LLISTA DE RESOLUCIONS DEL REGIDOR DE SEGURETAT 
CIUTADANA DEL MES D’OCTUBRE DE 2005 

  

18 Resolució d’arxiu de l’expedient 0500002673 

24 Revocació d’expedient sancionador 0400001634 

25 Resolució lot 507 

 

9.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE 
PERSONAL REALITZADES PER L'ALCALDIA DURANT EL MES 
D’OCTUBRE D’ENGUANY. 

 

Vist l'expedient instruït per a donar compte de les contractacions 
urgents de diferent personal realitzades durant el mes d’octubre de 
2005. 

  

Atès que durant el mes d’octubre de 2005 s'ha procedit a la contractació 
del següent personal:  

 

- Una monitora per realitzar tasques d’activitats esportives dirigides a la 
Gent Gran. 

- Una administrativa per substituir una persona a l’àrea de Comunitat 
mentre duri la IT. 

- Una treballadora social per substituir una persona mentre duri la IT. 
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- Un administratiu per realitzar les tasques de disseny gràfic i maquetació 
de cartells. Rètols, publicacions i altres elements d’aquest ajuntament. 

- Una auxiliar administrativa per a l’execució de tasques relacionades amb 
el negociat de sancions i altres competència generals de l’àrea de 
Seguretat Ciutadana. 

- Una tècnic mig per realitzar la coordinació dels mitjans de comunicació 
municipals. 

- Una tècnic mig per realitzar les tasques de sostenibilitat i ciutadania. 

- Una auxiliar administrativa per realitzar treballs de gestió administrativa 
vinculats a l’àrea d’Espai Públic. 

- Un peó per realitzar la campanya 2005-2006 de treballs de 
manteniment de parcs i jardins públics i serveis varis. 

 

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: 

 

Octubre 2005 

 

M. Dolors Reberté Ferran Monitora 

Immaculada Broncano Atencia Administrativa 

Purificación Martín Porro Garcia Treballadora social 

Josep Puigtió Ruíz Administratiu 

Ana Germà Gelonch Auxiliar administrativa 

Teresa Pou Busquet Tècnic mig 

Inés Balaguer Nadal Tècnic mig 

M. Àngels Pasquina Carmona Auxiliar administrativa 

Xavier Sadarangani Millet Peó 

 

Intervé el Sr. alcalde i diu: Tenim costum normalment, abans de 
començar el ple, i abans no hi he pensat, si us sembla ho faríem ara, 

 26



   

que si alguna persona del públic vol parlar abans de passar a Precs i 
Preguntes. 

 

En no intervenir ningú es passa al proper punt. 

 

10.- PRECS I PREGUNTES. 

 

El regidor Carles Mas formula la següent pregunta:  

 

Quina és la subvenció que ha donat la Generalitat per al carrer Torras i 
Bages i si podeu concretar la quantitat exacta o aproximada. 

 

Contesta el Sr. alcalde i diu: En aquest moment no tenim les dades 
aquí, ens agradaria que, encara que no es faci per escrit, abans es 
comentés que es farà aquesta pregunta per tal que ens donés temps de 
recollir-ho. El Departament de Comerç de la Generalitat ha donat una 
subvenció i com és normal, tal com va passar amb la carretera Vella i al 
carrer Sant Pere, això es resta de la quantitat global i després es 
descompta de les parts que s’han establert a les contribucions especials. 

 

Intervé novament el regidor Carles Mas i diu: Era per si ens ho podeu 
fer arribar per escrit, no hi ha cap problema, era més per confirmar-ho 
ja que hem vist el cartell de la Generalitat la qual cosa ens ha fet pensar 
que hi ha alguna subvenció i era per consultar-vos exactament si 
aquesta part que s’ha rebut com a subvenció disminueix la quantitat a 
pagar pels veïns com a contribucions especials ja que creiem que 
aquesta és la finalitat que hauria de destinar-se i no minorar la quantitat 
que hi destina l’Ajuntament. Si és així com sembla que s’ha dit ens 
sembla perfecte. 

 

Intervé novament el Sr. alcalde i diu: Pel que jo se, forces anys 
endarrera hi havia la costum que quan arribava una subvenció minorava 
la quantitat que pagava l’Ajuntament. Fa anys que el que es fa és el que 
s’ha de fer, una subvenció va a minorar el total i després del que queda 
es dedueix proporcionalment per veïns i l’Ajuntament, és el just i legal, 
reafirmo que es farà així. 

 

El regidor Emili Bosch formula la següent pregunta: 

 

Ens hem assabentat per la premsa d’un tema que preocupa, patim tots 
els celonins que és l’accés a l’autopista per les obres de la rotonda de la 
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C-35 amb l’entroncament amb la carretera de Vallgorguina i ens hem 
assabentat que s’han trobat unes restes arqueològiques i que poden 
afectar la ubicació de la rotonda i els terminis, és a dir les obres en sí, i 
voldríem saber si ens podria informar en que afecta, com està aquest 
tema, perquè realment tots els que entrem i sortim de Sant Celoni 
patim ara aquestes circumstàncies. 

 

Contesta el Sr. alcalde: Bé tots ho hem vist que d’una vegada per totes 
el govern de la Generalitat ha decidit tirar endavant un projecte 
important per Sant Celoni amb la signatura del pacte que es va fer amb 
ACESA fa uns mesos, s’ha tirat endavant, s’ha encarregat, i s’ha 
adjudicat el projecte i que al realitzar les obres s’ha trobat uns vestigis 
de molí de gra i ara estan fent feina els arqueòlegs i aquests han de fer 
un informe i passar-ho al Departament corresponent de la Generalitat 
per tal que avaluï que s’ha de fer amb aquesta troballa, si s’ha de 
deixar, depèn de l’estat en què estigui, s’ha de conservar o si es 
cataloga, es fan fotos i aleshores es treu, es tapa, es manté. Fa pocs 
dies ho vam anar a visitar, tot i que és terme de Santa Maria de 
Palautordera, i hi estaven treballant els arqueòlegs, hi havia una cap 
arqueòloga que ens va dir que estaven descobrint-ho i que passarien un 
informe, quan hi hagi aquest informe és quan s’avaluarà el que es fa i si 
es produeix un retard ja ho veurem. És una obra desitjada per tothom, 
la rotonda ara finalment hi ha hagut un projecte aprovat, una assignació 
econòmica als pressupostos de la Generalitat del 2005 i s’ha tirat 
endavant l’obra, això pot trigar potser dos mesos més, però ho 
necessitem. 

 

Intervé novament el regidor Emili Bosch i diu: Gràcies, realment ho 
necessitem i ara és urgent i com que tenim l’experiència tots plegats, 
l’equip de govern i oposició que es van trobar unes restes 
arqueològiques on hi havia d’anar la Llar d’Infants i encara s’estan fent 
els estudis, si aquí passa el mateix, és probable que no tinguem 
rotondes fins el 2025, per tant aquesta era la pregunta. Aquesta era 
una pregunta i l’altra, una cosa sorprenent i em va bé que el Sr. alcalde 
ho hagi dit que és terme també de Santa Maria de Palautordera i en 
canvi les inversions i els pressupostos de la Generalitat s’assignen 
totalment com a inversions a Sant Celoni, no és dolent, són diners, per 
un cantó o per un altre, però ens preguntem si això no resta inversions 
d’altra tipus a Sant Celoni, perquè com molt bé vostè ha dit, això és 
terme de Santa Maria de Palautordera. Si em pogués clarificar una mica 
si les inversions són a Sant Celoni o són a Santa Maria de Palautordera i 
esperar que el seguiment sigui per Santa Maria de Palautordera o sigui 
per l’equip de govern de Sant Celoni acceleri un problema greu, perquè 
quan no teníem rotonda anàvem malament, però ara amb les obres 
anem pitjor.  
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Intervé novament el Sr. alcalde i diu: No se si es pot introduir com a 
pregunta, era una mica un comentari, però perquè no quedi a l’aire, a 
l’antic quartel de la Guardia Civil que es va enderrocar el que es van 
trobar son uns vestigis, unes ruïnes que de moment s’ha fet un informe, 
ja que l’estudi complet que s’hauria de fer costa uns 25 o 30 milions de 
pessetes i això si que és difícilment suportable en un pressupost 
municipal en el que hi ha altres prioritats. D’entrada la idea és no fer-ho 
i aprofitar igualment el solar per un altre ús que no és el de l’Escola 
Bressol, que com se sap s’està reajustant el projecte de l’Escola Bressol 
per fer-la en un altre lloc. He dit que el que s’ha trobat al costat de la C-
35 és en terme de Santa Maria de Palautordera, però ja es veu que si 
l’altre dia ens hi estàvem passejant i estàvem mirant-ho és perquè ens 
preocupa ja que aquesta rotonda estigui tota o en part a Santa Maria de 
Palautordera del que es tracta és que és una rotonda totalment 
necessària per a Sant Celoni més que per Santa Maria de Palautordera 
que queda més lluny del nucli de la població i que ens afecta un seguit 
de cues a Sant Celoni i de perills que es produeixen a la C-35. Però això 
no distreu les inversions i els projectes que s’estan fent i que tiraran 
endavant esperem que en poc temps, però que aquestes inversions de 
la rotonda es posin a Sant Celoni, és com l’escola mancomunada La 
Tordera que encara que estigui en terme municipal de Santa Maria de 
Palautordera, s’ha posat a Santa Maria i en canvi és una escola que es 
fa per als dos municipis i els alumnes són dels dos municipis 
pràcticament a parts iguales i això són inversions que queden aquí i que 
necessitàvem que es fessin d’una vegada per totes i s’estan fent i això 
és el positiu. 

 

Intervé el regidor Carles Mas i diu: Intervinc perquè després de les 
preguntes el nostre grup de Convergència i Unió volíem fer un prec 
perquè avui ens hem posat d’acord sobre la base d’una moció 
presentada per nosaltres i hem arribat a un acord i és possible doncs 
per tant arribar a acords. El nostre grup va fer arribar al Grup 
Parlamentari del Parlament una sèrie de propostes que creiem 
interessants que s’incloguessin al pressupost de la Generalitat del 2005 
perquè com s’ha dit ara fa un moment, només hi ha una dotació per fer 
la rotonda a la sortida de l’autopista que podríem parlar si és terme 
nostre o de Santa Maria de Palautordera, però finalment avui al migdia 
han entrat deu esmenes que corresponen a Sant Celoni i a la Batllòria, 
no les diré totes però eren – Començar a dotar la construcció del nou 
CAP -  La variant o el desdoblament a la C-35 – El Pont sobre el Tordera 
a la Batllòria – La variant a la Batllòria per sobre la Comarcal que 
necessiten fer l’estudi per part de la Generalitat que ja s’ha fet a Sant 
Celoni. Coses que s’han comentat aquí com l’Escola Bressol, també s’ha 
demanat una dotació per començar-la l’any vinent, la Residència 
Geriàtrica i l’Alberg de Joventut, en total n’hi ha 10, no les he dit totes 
perquè no les he pogut portar, però el que us diem és que demà us les 
trametrem, quines són les esmenes i quins són els números de registre 
que se’ls ha assignat per tal que les feu arribar als vostres Grups 
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Parlamentaris per poder donar suport i incloure les partides de 
pressupostos de la Generalitat per a l’any 2006 i per tant que Sant 
Celoni pugui tenir més inversions de les que estan previstes inicialment. 

 

Intervé el regidor Ramon Segarra i diu: Gràcies Carles, en principi 
nosaltres ens hi adherim perfectament i el bo de tot això és que anem 
tots junts ja que tots junts fem més força i s’aconsegueixen més coses, 
però per tranquil·litzar als que ens estan escoltant podem dir que tan els 
passos a nivell, com el que és la C-35, la Porta de Ponent, Les Torres i 
també la variant de la Batllòria està tot en fase de construcció i pel que 
fa a passos a nivell també dir que farà unes 3 o 4 mesos ja el vostre 
Diputat a Madrid  va fer un prec respecte als passos  a nivell i ja li van 
contestar que s’estava redactant el projecte definitiu i que en el 
transcurs del 2006 ja es construirien els passos a nivell. Benvingut sigui, 
el bo és treballar conjuntament però pels que ens estan escoltant dir 
que tots aquests projectes estan ja en procés. Gràcies. 

 

Intervé el regidor Josep Capote i diu: Fer un aclariment seguint amb el 
que diu el company Ramon, hi ha un tema que em preocupa 
relativament, el tema de la variant de la Batllòria, és un tema que no és 
perquè surti aquí perquè ara ho demani el Diputat, és un tema que fa 
més de sis mesos que s’està treballant a Barcelona, que s’ha informat al 
Consell de Poble, jo mateix personalment vaig informar a la Comissió 
d’Urbanisme, es va dir més o menys per on passaria, sense voler dir res 
més perquè hi ha unes afectacions importants i per tant em sobta que 
ara es parli d’una moció o una esmena, tenint en compte que tan el 
Consell de Poble com tothom sap que el tema de la variant és un tema 
que s’hi està treballant, que ho té carreteres i que ara mateix, 
carreteres està mirant la possibilitat de que passi per la part de dalt de 
la Batllòria, repeteixo que em sobta que ara vingui com si fos un tema 
nou que algú ha descobert ara, és un tema antic i vell que tot el Consell 
de Poble de la Batllòria, sobretot els companys que estan amb mi a la 
Comissió d’Urbanisme ho saben i ara que vingui aquí com si fos un grup 
partidista, em sap greu. 

 

Intervé novament el regidor Carles Mas i diu: El Reglament de 
Funcionament de l’Ajuntament no permet fer diàlegs en aquesta part 
del ple, però simplement per aclarir. És molt bo que l’Ajuntament ha fet 
des de l’àrea d’Entorn un estudi d’un nou traçat de la variant de la 
Batllòria intentant que es pugui desafectar el Pla General de la variant 
per sota la comarcal però ja s’ha comentat i a l’últim ple de la Batllòria 
ja es va comentar, que això és un estudi que realitza l’ajuntament i que 
finalment el que haurà de fer la Generalitat és el conseqüent projecte 
constructiu i per tant dotació pressupostària per fer-ho i aleshores 
començar a mirar com es pot realitzar aquest projecte. Nosaltres el que 
proposàvem és que ja s’obrís una partida en el pressupost perquè es 
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comencés a assumir l’estudi final de l’ajuntament durant l’any 2006 per 
tal de començar a treballar, ja sabem que la maquinària de la 
Generalitat sovint és lenta, s’ha de començar a preparar aquests estudis 
per part de la Generalitat més exhaustius del que potser s’ha fet en un 
primer moment i després començar a preparar el projecte constructiu 
per posteriorment fer les obres i és un procés administratiu que s’ha de 
fer i és bo que la Generalitat obri una partida ni que sigui amb una 
dotació potser petita però que la tingui contemplada en els seus 
pressupostos. Era un simple aclariment del que s’ha comentat abans. 

 

Intervé novament el regidor Ramon Segarra i diu: Per clarificar-ho, amb 
el Director General de Carreteres, Sr. Jordi Follia, tot això s’ha anat 
desenvolupant, la variant de la Batllòria és una qüestió que es va 
presentar com a substitució d’una altra que hi havia. Això amb atenció, i 
entenem que ha d’ésser així, es va presentar al Consell de Poble per 
informar-los de per on aniria, es va redactar un estudi i aquest estudi es 
va presentar a la Generalitat ja fa uns mesos i ho estan estudiant i 
treballant perquè entenen ells que possiblement sigui més factible i 
viable de poder-ho fer, no obstant es troba en fase més endarrerida del 
que és la Porta de Ponent, o les Torres o la part de Llevant, tot això ja 
està finalitzat, almenys Ponent i Les Torres. Aleshores també s’han 
marcat prioritats conjuntament amb Carreteres per on s’ha de començar 
perquè entenem que també hi ha un treball conjuntament que és la 
qüestió ferroviària en el cas de Roger de Flor, per tant la prioritat 
número u seria i és Les Torres, la segona la Porta de Ponent que és el 
Dr. Trueta, tot això possiblement s’iniciï el 2006. 

 

Intervé el regidor Josep Alsina i diu: Només un petit comentari, cap dels 
que estem aquí em sembla que som perfectes coneixedors del tràmits 
parlamentaris, però el que si que els anys que portem ja treballant en 
aquest equip de govern, hem vist que el projecte de l’entrada del Dr. 
Trueta com el de les Torres no han estat mai en els pressupostos de la 
Generalitat i ja s’estan realitzant, el projecte de la variant de la Batllòria 
per dalt, projecte executiu i constructiu, no crec que faci falta que hi 
hagi una partida, la Generalitat té una partida que són projectes i en el 
moment que toqui hi anirà aquest. Nosaltres ja estem insistint per fer 
aquests projectes, no crec que hagi de sortir una partida concreta que 
digui estudi i projecte executiu de la variant de la Batllòria, tan el Dr. 
Trueta com Les Torres, ho estan fent dues enginyeries diferents i això 
mai ha sortit en els pressupostos en una partida única, jo entenc que la 
Generalitat deu tenir una partida que posa estudis i projectes. Això 
mateix passa amb la supressió dels passos a nivell i la construcció del 
túnel del Dr. Trueta, a Madrid no hi ha una partida que és: pas soterrani 
de Sant Celoni pel carrer Roger de Flor, hi ha una partida que posa 
millores ferroviàries a la línia de Barcelona a Portbou i allà hi ha un 
muntant econòmic mentre hi hagi projectes executius i aquesta partida 
estigui dotada doncs es van fent coses i el Grup Parlamentari d’Esquerra 
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a Madrid ens va dir que en aquella partida hi havia diners i en el 
moment que estigués el projecte constructiu, allò es començaria, 
aquestes són les consultes. Jo dic, desconeixent el tràmit parlamentari 
tan a Madrid com aquí, però el que tenim clar és que amb l’experiència 
tan de Dr. Trueta, amb l’experiència de les Torres això s’ha fet així i 
amb la Batllòria també es farà així igual com s’ha anat fent amb els 
altres, ja que a la Batllòria és desafectar una imposició en el Pla General 
que afectava greument i que aquest ajuntament ha pagat aquest estudi 
previ veient la realitat i la necessitat d’estudiar una alternativa. 

 

Intervé novament el regidor Carles Mas i diu: Realment és veritat que 
no hi ha hagut mai una partida per als passos soterrats de les vies 
simplement perquè no pertany a la Generalitat sinó al Ministeri de 
Foment a Madrid, i el Ministeri de Foment funciona per convenis, el que 
si existeix és un conveni que especifica quins són els passos soterrats i 
per tant no fa falta una partida específica. Aquí ja s’ha confirmat ara, la 
Generalitat no ha pagat res sobre l’estudi de la variant de la Batllòria, 
l’ha pagat l’ajuntament, aquí si alguna cosa s’ha de fer és començar a 
posar diners a Sant Celoni, és una mena de obrim partida perquè ja 
tinguis previst que el projecte costarà més diners i potser l’ajuntament 
no ho pot començar a assumir tot, perfecte haver fet aquest estudi, 
però a partir d’aquí la Generalitat que hi posi diners, perquè molt bona 
voluntat d’estudiar però finalment a l’hora de la veritat no hi posa 
diners. Només era una matització sobre el tràmit parlamentari perquè jo 
crec que això enriqueix una mica el coneixement del final on es 
discuteixen les coses que ens afecten el dia a dia com son els passos 
soterrats o la circulació per la comarcal i està be que en l’àmbit que ens 
movem i en aquest ple es parli de coses que semblen molt allunyades 
com és el Parlament o el Congrés a Madrid on s’estan fent coses que 
realment afecten a Sant Celoni i és curiós com en un Ple Municipal on no 
hauria de sortir res del Parlament o del Congrés , surti perquè realment 
hi ha coses interessant a fer en aquests llocs per a Sant Celoni. 

 

Intervé novament el regidor Ramon Segarra i diu: Només un aclariment 
que m’havia deixat, a l’AVUI de fa una setmana va sortir la informació 
dels pressupostos de la Generalitat pel que fa a Obres Públiques i la 
prioritat per a l’any 2006 és a la C-35 i la C-32. La C-35 és prioritat i 
està dins dels pressupostos. Ho dic perquè tinguem clar que en aquest 
cas el govern de la Generalitat prioritza la C-35 en els seus 
pressupostos de 2006. Pel que fa a les altres coses, i pels que ens estan 
escoltant, el que és important a la vida són els fets i fer volar coloms no 
ens aporta res, el que és important és que se’ns ajudi i per això us he 
donat les gràcies per totes aquestes esmenes perquè  tots junts fem 
més força a tots els llocs igual que el vostre Diputat fa dos mesos va fer 
la pregunta i des de Madrid i des de Foment se li va contestar el que 
s’anava a fer i li van dir els punts quilomètrics i amb això va sortir així, 
crec que amb això el 2006 es començaran aquestes obres tan 
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necessàries per al desenvolupament de Sant Celoni. És importantíssim 
no crear desil·lusió als ciutadans, els ciutadans se’ls ha de dir 
exactament el que s’està fent, fer volar coloms no aporta res, per això 
agraeixo que puguem treballar conjuntament, però no informant 
negativament a la població. 

 

Intervé novament el regidor Emili Bosch i diu: Entenc que el que s’està 
fent no és discutir de cap manera els projectes que entenem que són 
bons, que s’estan treballant i que són interessants i necessaris sinó que 
oferíem ajuda o col·laboració per recursos econòmics, que al cap i a la 
fi, el que no està als pressupostos de la Generalitat, quan pertany a la 
Generalitat, no es fa, això ho sabem tots, sapiguem els tràmits 
parlamentaris o no els sapiguem, l’altra cosa és la partida de projectes, 
és a dir dibuixar i fer coses maques, això és fer volar coloms, el dia que 
estiguin els passos fets, aleshores si, i això és una consigna tan als 
pressupostos de la Generalitat com els de Madrid que vol dir que aquell 
any es pot treure a concurs i es pot tirar endavant, però el que deia en 
Carles jo ho he entès perfectament, no sé perquè s’ha organitzat tanta 
problemàtica, senzillament estem disposats a col·laborar, ho hem fet ja 
amb la iniciativa de presentar unes mocions, però si podem treure ja 
més diners, si donaven 10 pessetes i gràcies a aquestes mocions en 
donen 11, meravellós no.... només esperàvem les gràcies i prou. 

 

Intervé novament el regidor Ramon Segarra i diu: La qüestió dels diners 
em sap greu dir-t’ho Emili, però els projectes s’avaluen i surten 4 o 6 
milions d’euros, això no ho discutim nosaltres, ho diuen els tècnics, ho 
dirà el Ministeri de Foment o ho dirà la Generalitat, per tant, dir treure 
més o menys euros, no és el cas, quan es liticia el projecte és aquest. 

 

Contesta el regidor Emili Bosch i diu: Realment el que estàvem dient és 
això, és a dir si podem col·laborar, si les mocions serveixen perquè l’any 
que ve a les consignes de la Generalitat o de Foment hi hagi més diners 
per a Sant Celoni benvingut sigui. 

 

Intervé novament el Sr. alcalde i diu:  Agrair l’oferiment i sobre tot 
trepitjar de peus a terra, perquè abans ho ha comentat en Carles, deia 
que la maquinària del l‘Administració, referint-se a la Generalitat, és 
lenta, i els fets ho demostren, la variant de la Batllòria ens la van 
imposar l’any 1997 i des d’aleshores no s’ha fet cap estudi. Ara 
l’ajuntament i la gent de la Batllòria enteníem que havíem de presentar 
com a mínim un pre estudi d’alguna alternativa perquè no trinxés tan el 
territori i no fes tan mal i de moment és el que s’està fent, això no vol 
dir que sigui definitiu, no hi ha la garantia que es pugui passar per on 
diem.  Però el que si que demanaria jo és que encara que s’hagi 
comentat a la Batllòria, al Consell de Poble, afecta a propietats etc. i 
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hem de ser curosos de no fer veure que  això ja és immediat, que això 
ja està decidit del tot,  hem d’actuar amb prudència ja que una cosa és 
la transparència, que si hem de passar una informació la passem i l’altra 
cosa és la prudència ja que fins que no estiguin ben lligades i sigui segur 
que passi una infrastructura per aquest lloc, cal anar en compte. El que 
s’ha comentat aquí és que si no hi ha projectes no es fan inversions, 
això està claríssim i aquests darrers temps ho hem vist, a l’escola 
mancomunada de la Tordera, el nou govern es va comprometre a fer-la 
en i la va fer en un any, va posar diners per primera vegada als 
pressupostos de la Generalitat. I ara estem en una fase de que s’està 
fent el projecte de la porta de ponent, l’entrada a Sant Celoni per un 
nou forat, i això és un projecte constructiu encarregat, no un pre estudi 
sinó que és un projecte encarregat i molt avançat i la rotonda de les 
Torres també és un projecte encarregat i molt avançat, aleshores és 
quan es podrà després dedicar diners en el pressupost de la Generalitat 
per tirar-ho endavant. Per més informació, tot i que la majoria ja la 
teniu, els passos a nivell tampoc hi havia un projecte constructiu, 
recordem que fa uns anys es va tirar endavant un projecte, va quedar 
parat, s’ha de dir que els governs del PP van aturar força tot el tema de 
l’eliminació de passos a nivell, no se’n van fer gaires i ara hi ha un 
conveni entre la Generalitat i el Govern de Madrid per eliminar aquests 
passos a nivell, jo avui mateix he estat reunit amb el Director General 
de Ferrocarrils, Luis de Santiago i és immediat, a primers de l’any que 
ve es licitarà ja l’obra dels passos  a nivell de Sant Celoni, és a dir que 
s’eliminarà el pas a nivell que tenim ara amb barreres a Sant Celoni i es 
farà un pas per a vehicles i vianants al carrer Roger de Flor i un de 
vianants al carrer Olzinelles i un altre també de vianants al carrer Sant 
Francesc. És a dir això tira endavant i hi ha el compromís per part del 
Director General de Ferrocarrils amb combinació amb el Conseller de 
Política Territorial i això per a mi és positiu. Carles, jo entenc que als 
Parlaments s’han de fer propostes però també hem de trepitjar de peus 
a terra perquè a vegades es fan propostes sense que hi hagi cap 
projecte al darrera i em sembla be que l’oposició les presenti però jo 
diria que hem de ser realistes i primer fer projectes com s’estan fent ara 
que ja estem a punt de tenir-los i després dotar econòmicament els 
pressupostos de la Generalitat o del Govern de Madrid i tirar-ho 
endavant i jo com a alcalde i tot l’equip de govern jo diria que ara tot 
l’ajuntament estem esperançats perquè ara és quan hem començat a 
fer feina en el territori i la rotonda de l’autopista que abans es 
comentava n’és una mostra de fer una adjudicació amb temps i forma i 
que tira endavant una obra d’aquesta importància per al nostre municipi 
i pels que passen per la carretera comarcal. Em sembla que estem en el 
bon camí i s’agraeix l’oferiment, entenc que si no fem volar coloms i 
sumem esforços i sempre hi hem estat disposats i tant de bo que anys 
enrera hi hagués hagut aquesta voluntat de fer projectes i de resoldre 
problemes que tenim i que ara amb el temps s’han anat agreujant 
aquests darrers anys. 
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Intervé el regidor Josep Capote i diu: Em sap greu, però abans no ho he 
volgut dir, però l’any 1997 la Generalitat que estava governada per CIU 
va imposar una variant que trinxava el territori de la Batllòria, ara quan 
hi ha hagut el canvi a la Generalitat estem intentant que aquesta 
variant no passi per allà, s’estan mantenint converses, són força 
positives, s’informa al Consell de Poble amb molta prudència perquè 
l’altre traçat que passaria per dalt afecta a propietats privades i ara 
resulta que amb l’oportunisme polític ve CIU i diu: el que vaig imposar 
l’any 1997 ja no val, això és una cosa que és la panacea. Això s’havia 
d’haver discutit l’any 1997, no imposar al nostre municipi i a la Batllòria, 
una variant sense consensuar, si es tracta de fer oportunisme polític, en 
parlem ja que hi ha moltes coses passades per parlar d’infrastructures, 
equipaments nostres que quan estan fets tots són molt bonics, però 
aquí ningú no recorda res, les votacions dels plens, qui va votar que sí 
al camp de futbol, qui va votar que sí a la piscina, ara bé fer aquests 
grans programes dient volem aquella piscina coberta i quan passa pel 
ple dir que no, això passa moltes vegades. Si és que un dia fem algun 
ple monogràfic ho fem, el que es diu oportunisme polític i això és el que 
em sap greu a mi, que l’any 1997 va ser el govern de CIU qui va 
imposar aquella variant i ara sembla que no, ara sembla que nosaltres 
pugem al carro i a sobre tirem del carro i d’això res. 

 

Intervé el regidor Emili Bosch i diu: Bé, no s’hauria d’entendre com 
vostè ho entén, però un dels primes, i en aquell moment no estava a 
l’oposició, que va venir a parlar amb el Sr. alcalde i dir que aquesta 
variant afectava molt seriosament, vaig ser jo i un altre regidor, però 
també és cert que quan es va presentar, per part de l’ajuntament no es 
van fer al·legacions, per tant reconec que aquella actuació no era 
correcta, felicito que s’hagi fet el canvi i no se per on, miri si sóc curós, 
no sé ni per on, perquè en principi fer un projecte si s’han de fer 
expropiacions és molt llarg, per tant no estem entrant en això, 
senzillament estàvem i estem oferint el que sempre hem fet en aquest 
ple col·laboració Sr. Capote, col·laboració i no protagonisme perquè el 
protagonisme només serveix per fer mal al poble i nosaltres intentem 
no fer-ho. 

 

Intervé novament el Sr. alcalde i diu: Només per puntualitzar a l’Emili, 
l’any 1997 es va aprovar la revisió del Pla General que era del 1983, i 
això ho hem de dir, hi va haver algunes afectacions que ens va imposar 
la Generalitat i tots sabem que en el Pla General de 1983 no havia 
permès aprovar cap pla industrial ni cap pla residencial i a mi em venien 
a veure gent de Sant Celoni, entre ells l’Emili Bosch com a persona de 
Sant Celoni i com a constructor i altres perquè Sant Celoni era un poble 
mort on no es podia edificar, no es podien regularitzar zones industrials, 
i el Pla de 1997 ens van imposar afectar terrenys per infrastructures 
que les vam haver d’acceptar perquè portàvem molt temps de retard en 
el nostre desenvolupament com a municipi, i enteníem que era un mal 
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menor perquè el fet de presentar al·legacions podia fer que passés un o 
dos anys més i que després ens tornessin el Pla General per tal que 
féssim un Text Refós, és a dir que penso que va ser una cosa positiva 
però que hi ha un parell de coses que se’ns van imposar i que ara hi 
som a temps de retocar-les i de corregir-les i em sembla que sense 
mirar enrera ja que val més mirar endavant però deu n’hi do des del 
1983 endavant els grans problemes que teníem a Sant Celoni, això ho 
sabem, però crec que estem pel bon camí i la idea és treballar si pot ser 
conjuntament, però entenent que hem de sumar i en el Parlament 
també es poden fer propostes engrescadores, però jo crec que les 
propostes engrescadores s’estan fent ara actualment per part de la 
Generalitat i si en dos, tres o quatre anys, Sant Celoni té aquests 
equipaments, aquestes infrastructures fetes, farà un canvi a millor i això 
és el que volem tots. 

 

I en no haver-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 
22:45 hores de la nit i s'estén la present acta de la que jo, el secretari 
municipal, en dono fe. 

 

     L’alcalde         El secretari 
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