ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DEL DIA 3 DE NOVEMBRE DE 2005

Sant Celoni, 3 de novembre de 2005.
Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 21:00 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 extraordinària 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, 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 Ramon Segarra Montesó.
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.
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.- NOMENAMENT, SI ESCAU, DEL SR. JOSEP MARIA PASQUAL I
ARENAS COM A REPRESENTANT MUNICIPAL EN EL SI DEL CONSELL
COORDINADOR DEL PARC DEL MONTNEGRE I CORREDOR.
Intervé el Sr. alcalde i diu: Tal com diu el punt es proposa nomenar en
Josep Maria Pasqual com a regidor que és de Sostenibilitat i per tant de
temes de Patrimoni Natural, especialment, en aquest òrgan que té el
Consell Coordinador del Parc Montnegre – Corredor que cal recordar tal
com diu a la proposta es va constituir el dia 19 e setembre de 1990 aquí
mateix en aquesta mateixa sala de l’Ajuntament de Sant Celoni i que tal
com diu la norma de funcionament que hi haurà un representant per
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cadascun dels Ajuntament i que ha de tenir la condició d’electe, ja ha
assistit a alguna reunió, dir també que és un òrgan obert, on si hi va més
d‘un representant no passa res, ja que a vegades es toquen temes de
prevenció d’incendis forestals i també la idea és que hi vagi més d’un
regidor.
Després d’aquesta intervenció i,
Atès que el Pla especial de protecció i millora del medi físic i del paisatge de
les serres del Montnegre-Corredor, aprovat definitivament en data 20 de
juliol de 1989, defineix en el seu article 73 quins han de ser els òrgans de
gestió del pla.
Atès que el referit Pla especial proposa que sigui el Consell Coordinador del
Parc Natural Montnegre-Corredor l’òrgan que ha de garantir la participació i
la col·laboració en la gestió de l’espai protegit de les diferents
administracions públiques amb competències específiques dins d’aquest
àmbit territorial.
Atès que en data 19 de setembre de 1990 va tenir lloc la constitució del
Consell Coordinador del Parc Natural del Montnegre-Corredor
Atès que, d’acord amb les seves normes de funcionament, el Consell
Coordinador està integrat pels membres següents:
•

Dos representants de la Diputació de Barcelona.

•

Un representant del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques i un representant del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.

•

Un representant designat per cadascun dels Ajuntaments que tenen
part del seus municipis en l’àmbit territorial del Parc natural, i que
necessàriament hauran de tenir la condició d’electes.

Atès que els membres del Consell hauran de ser nomenats i separats
lliurement per les respectives Corporacions o Departaments que
representen.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
UNANIMITAT, el Ple municipal ACORDA:
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Primer.- Nomenar al Sr. Josep M. Pasqual i Arenas, regidor i primer tinent
d’alcalde de l’Ajuntament de Sant Celoni, com a representant d’aquesta
Corporació al Consell Coordinador del Parc Natural del Montnegre-Corredor
Segon.- Notificar aquesta resolució al Servei de Parcs Naturals de la
Diputació de Barcelona, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI
SUBSCRIT AMB L’EMPRESA SOREA SA ALS EFECTES DEL
FINANÇAMENT DEL NOU DIPÒSIT DE LA SALLE.
Intervé el Sr. alcalde i diu: Una breu explicació per dir que com ja se sap es
va signar un conveni amb l’empresa Sorea per tal de finançar el dipòsit del
Turó, que ja està pràcticament acabat, un dipòsit de 4 milions i mig de
litres i que aviat es posarà en funcionament i a resultes de les gestions
fetes per l’ajuntament, una bona part d‘aquest dipòsit, més del 85%, en
aquest moment està subvencionat i per tant hi ha un sobrant d’aquests
diners que posava Sorea en el finançament, la idea és reservar-ho per a
finançar el nou dipòsit a la Salle que com ja sabem hi ha un dipòsit dels
anys 30 o més antic i la idea és canviar-lo per un dipòsit modern i que
reuneixi millors condicions.
Intervé el regidor Francesc Deulofeu i diu: En aquest punt en el que es
proposa l’aprovació de la modificació d‘aquest conveni subscrit per
l’empresa Sorea, als efectes del finançament del nou dipòsit de la Salle. Ens
consta que existeix un conveni de l’any 1993 amb l’empresa Sorea en el
qual obligava a fer un Pla Director que analitzés l’abastament d’aigua, això
es va fer l’any 1995 i entre diferents aspectes que valorava aquest Pla
Director contemplava la necessitat de la construcció d‘un dipòsit al Turó
d‘un volum, que en aquell document parlava de 3 milions i mig de metres
cúbics d’aigua i l’anul·lació del dipòsit més petit de la Guàrdia Civil. De totes
maneres, ens crida l’atenció quan hem revisat l’expedient que no hem
trobat cap estudi a l’expedient del punt que estem discutim en aquests
moments en el que s’expliciti, es justifiqui quina és la necessitat de la
construcció d‘aquest nou dipòsit en el terreny on hi ha el dipòsit actual
darrera la Salle, no només no hi ha cap informe tècnic de la pròpia empresa
concessionària, tampoc hem trobat a l’expedient cap informe tècnic dels
propis tècnics de l’Ajuntament en el que facin una anàlisi de quines són les
necessitats del perquè o fins i tot que valorin altres possibilitats i altres
alternatives per tal que tot aquell espai pogués ser utilitzat pel que
nosaltres creiem que hauria d’ésser que és un espai d‘ús per al CAP, que
dignifiqués la zona, que permetés la creació d’un pàrquing que considerem
que serà molt necessari en aquest àmbit sanitari que quedarà definitiu
entre l’hospital i el CAP. També ens ha cridat l’atenció, no tenim
coneixement que existeixi, a l’informe no hi consta, un estudi de les
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necessitats de cabals, tenint en compte el creixement del poble de Sant
Celoni. Em crida l’atenció de tota manera que es comenta que Sorea
posava uns diners, en realitat els diners els posaven els celonins perquè es
contemplava que l’empresa es rescabalés la seva aportació econòmica a
partir d’un increment de les tarifes de l’aigua, per tant des d’aquest punt de
vista no és que ho aportés sinó que ho recuperava amb posterioritat,
avançava d‘alguna manera aquesta dotació econòmica.
Intervé novament el Sr. alcalde i diu: Tal com has comentat, el Pla Director
de l’any 1995 ja parlava de tot un seguit d’inversions que eren necessàries
i si que s’ha vist que aquest pla director ha quedat desfasat per una sèrie
de raons, tant de creixement del nostre municipi com de l’exercici que fem
de suport de l’abastament d’aigua a altres municipis com poden ser Santa
Maria de Palautordera, que com sabem des d’aleshores hi ha el nou Pla
Parcial del Temple, Ca l’Abril, i en aquest ple es va aprovar per unanimitat
donar aigua de suport al municipi de Campins i aleshores això va
acompanyat d’un compromís que es va prendre en el seu dia al passar la
tuberia que porta aigua de la Batllòria per al polígon de Gualba, tenim
l’obligació de donar aigua a tot el polígon industrial que s’està
desenvolupant a Gualba, la qual cosa fa preveure una revisió i per això ja
es va augmentar la capacitat del dipòsit del turó en 1000 metres cúbics
més del que estava previst en aquell pla director de l’any 1995 i aleshores,
i ja hi ha diferents documents, ja que a l’any 1998 i endavant es va pensar
en fer el canvi del dipòsit de la Salle, el qual ja es troba en una situació pel
fet de ser de l’any 1931 i amb un problema d’aluminosi o de desgast del
formigó per tenir ja tants anys, sobretot a la coberta. Per part de l’empresa
Sorea i l’Ajuntament en el seu dia ja es va preveure que en aquell lloc hi
hauria un nou dipòsit i una estació potabilitzadora, això va quedar
arraconat un cop presentat a l’ACA perquè hi va haver la voluntat per part
de l’ACA de portar aigua de Cardedeu fins arribar a Sant Celoni i continuar
fins a Gualba, això va ser una promesa d’un Conseller, es van signar uns
convenis i es va dir que el 2003 tindríem aigua tots aquests municipis, la
realitat no ha sigut aquesta ni es va acabar el projecte ni es va aprovar i
també es va veure que el seu cost seria desmesurat perquè s’hauria
d’aplicar una bona part a tarifes, això va quedar arraconat i després és
quan l’Ajuntament ens tornem a plantejar la necessitat de fer un nou
dipòsit que no impossibilita en cap cas la construcció del nou CAP tal i com
ja hi ha el compromís del Departament de Salut i de la Consellera en
persona de tirar endavant com a inversió del nou CAP dins de l’any 2006 i
aleshores és compatible aquest terreny amb les dues finalitats de poder fer
aquest dipòsit. També s’ha de dir que aquests darrers dies quan SOREA ja
ho havia estudiat i li semblava que era el lloc idoni, i s’ha estat valorant per
part de diferents àrees de l’Ajuntament la idoneïtat d’aquest lloc i realment
s’ha estudiat i les conclusions després d’un anàlisi es decideix que és el
millor lloc i s’han valorat altres indrets. Ara llegiré les conclusions per
exemple, en primer lloc l’estat de deteriorament de l’actual dipòsit, la
segona, la disponibilitat d’aquest espai per al nou equipament públic (nou
CAP), actualment ocupat per l’antic dipòsit, aquest dipòsit tan gran que hi
ha ara rodó, la tercera, impossibilitat d’enderrocar l’existent mentre no

4

entri en funcionament un de nou de característiques semblants, pel que fa
a alçada manomètrica i capacitat, és a dir una cosa ha d’anar paral·lela
amb l’altra, la idoneïtat de la ubicació actual, justament al costat, a la part
alta de la parcel·la ja que a més és el punt on actualment conflueixen els
abastaments disponibles i la darrera i molt important és que no es
requereix cap bombament intermedi per a aquest dipòsit que representa
actualment el funcionament del 60% del subministrament total al nostre
municipi, la qual cosa justifica el seu emplaçament pels criteris d’estalvi
energètic i de sostenibilitat, s’ha de tenir en compte que l’aigua ve per
gravetat al dipòsit actual de la Salle i al nou també seria el mateix i això
vulguem o no és un estalvi molt important i l’interès és procurar que hi
hagi el mínim de repercussió a les tarifes, que són les que són, i que creiem
que hem d’intentar que augmentin el menys possible i això fa prendre la
decisió de tirar endavant amb les valoracions que calguin de projecte etc. la
possibilitat de fer un nou dipòsit que és del tot necessari. Cal tenir en
compte que a Sant Celoni feia uns 30 anys que no es feia cap dipòsit i és
bàsic per garantir un subministrament en cas d’avaria o qualsevol altre
entrebanc que passi i recordem que el darrer que es va fer l’any 1992 és
d’un milió de litres i també està al Turó i ara aquest que s’està acabant,
només falta acabar de connectar unes tuberies. Amb això segur que hem
fet un pas important però que no ens ha de fer perdre el nord i pensar que
caldran altres dipòsits per garantir tan el subministrament a Sant Celoni
com a la zona de la Batllòria. Recordem també quan parlava de nous
subministraments que anys enrera la Batllòria no es subministrava de
l’aigua de Sant Celoni, sinó que era de Riells i Viabrea amb tarifes diferents
i més cares que a Sant Celoni, això s’ha anat igualant, així com a les
urbanitzacions que tenim a Sant Celoni on també s’ha garantit l’aigua des
del municipi, això és una aposta important, l’aigua és un servei necessari,
indispensable i s’ha de fer una aposta encara que costi uns diners, perquè
l’anterior projecte des de Cardedeu era necessari i ambiciós, i que no va
avançar per part del govern de la Generalitat també representava pels
municipis un increment molt important de tarifes i segurament es podrà
anar fent per fases com ara el nou govern ho planteja es farà la fase de
Llinars, Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor, Cànoves etc. no fa gaires
dies que amb l’Emili Bosch, regidor i Conseller del Consell Comarcal
estàvem visitant el Conseller Carretero per tal de tenir recursos per a
aquesta artèria que faria més viable més endavant fer la que ve cap a Sant
Celoni ja que una part ja estaria feta i el cost global així seria més baix.
Intervé novament el regidor Francesc Deulofeu i diu: No discutim la
necessitat evidentment del dipòsit nou que s’ha realitzat, compartim que
l’aigua és un bé molt valuós que hem de cuidar especialment, que hem de
procurar que no ens doni cap ensurt i per desgràcia no fa massa dies es va
produir una contaminació del dipòsit amb una sèrie de problemes per a
alguns ciutadans que per cert tampoc no han estat massa informats del
que va passar i que la informació d’aquest fet ha sigut molt desigual entre
uns ciutadans i altres de Sant Celoni, però en qualsevol cas reconeixem i
sabem que l’aigua és un bé molt important, compartim la construcció del
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dipòsit del Turó, no faltaria més, però sempre hem tingut el dubte que
aquest dipòsit que estem parlant ara que és el que aniria al solar on hi ha
ara el de la Salle, sempre hem tingut el dubte de si hi havia alternatives
que permetessin donar un millor ús a aquest terreny i en veure l’ordre del
dia del Ple vam pensar que probablement a l’expedient trobaríem aquesta
informació, la informació tècnica prou consistent en què valorés totes les
possibilitats, les analitzés detalladament per tal que ens permetés a
nosaltres valorar també si la nostra opinió al respecte tenia prou fonament
o no el tenia i de fet en altres punts d’altres plens en què s’ha parlat
d’aquest tema ja hem introduït el nostre disgust pel que fa al tipus de
divisió que es va fer del terreny i a l’ús que se li volia donar d’aquest nou
dipòsit perquè ja en aquell moment no ho acabàvem de veure clar.
L’expedient no aporta aquesta informació tècnica tot i que ens ha llegit
unes conclusions, però no hem sabut trobar nosaltres a l’expedient aquest
informe tècnic tan extern com intern que ho pugui justificar.
Intervé novament el Sr. alcalde i diu: Coincidim en què l’aigua és un bé
escàs, delicat i que hem de fer una aposta per tal de garantir la seva
quantitat i qualitat i per sort no patim mancances actualment i esperem
que no arribem a patir episodis com altres ajuntaments, alguns de veïns
nostres que els hem hagut d’ajudar a portar alguns milions de litres
d’aigua, hem passat a Sant Celoni de ser un municipi que sortia als diaris
per no tenir aigua a ser portadors d’aigua a altres municipis, això és una
sort, però és un tema prou complex l’aigua per tal que a nivell de govern
hàgim de prendre decisions i prendre decisions vol dir intentar tenir
informes, avaluar la idoneïtat d’aquest indret i com he llegit a nivell
d’energia elèctrica i sostenibilitat, que va lligat una cosa amb l’altra per
gravetat ve més del 60% d’aigua subministrada i la seva situació fa que
una bona part del municipi es subministri amb prou pressió des d’aquest
indret sense cost energètic. S’ha de tenir en compte que el dipòsit del Turó
que ara ja estem acabant va patir un retard per dues raons, inicialment
també es pensava en un altre indret per ubicar-hi el dipòsit que quedava
darrera de l’hospital i la seva alçada no era suficient per donar prou pressió
a altres zones de Sant Celoni que amb el nou dipòsit es podrà donar
pressió que també serà un estalvi per a molts ciutadans que encara estan
utilitzant bombes per pujar l’aigua amb la pressió adient als seus
habitatges així com per seguretat podrem tenir en els carrers hidrants per
poder connectar els bombers en cas d’alguna emergència, en aquest
moment no és possible a una bona part de Sant Celoni i que amb aquest
nou dipòsit que es posarà en funcionament més aquest altre que es
construirà es farà un calendari per anar posant al dia tota la xarxa del
nostre municipi. Sabem i vam estar molt preocupats el dia 13 i 14 que hi
va haver un episodi d’una contaminació a l’aigua, estem esbrinant perquè
es va produir, l’altre dia vam estar visitant l’indret de l’afectació i és molt
interessant conèixer tot el tema de l’aigua que té els seus riscos, tots
sabem que el municipi veí, Santa Maria de Palautordera no fa gaire va tenir
un episodi molt greu en el que molta gent va estar hospitalitzada i forces
afectats van anar als diferents Centres d’Assistència Primària també per
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una contaminació de l’aigua, no era el mateix, tenim l’analítica i un primer
informe que va fer Sorea que ja es va passar a n’en Francesc Deulofeu i ara
tenim l’analítica d’aquells dies 13 i 14 i en cap cas diu que no sigui potable,
en tot cas diu apta – no apta perquè hi ha un petit desfasament d’algun
dels paràmetres però no perquè estigués contaminada amb coliforms ni
amb cap substància d’aquest tipus i l’altre dia vam estar revisant les mines
de l’aigua que rebem, ja que això va passar a la zona de Palautordera, les
mines de la discòrdia, de la catedral i del Reguissol, en aquella zona es va
produir un abocament que s’està mirant si és d’una mina inutilitzada del
temps de Guiñau – Guarro o si va ser en el moment de connectar una
tuberia de l’estació depuradora de Santa Maria de Palautordera que amb les
obres de l’AVE es va traslladar. Hem de tenir la certesa de que va passar i
és una vulnerabilitat que té algun dels trams del nostre subministrament i
que per tots els mitjans intentarem evitar-ho i això quedaria en bona part
garantit si tinguéssim la ETAP, l’estació potabilitzadora donaria les
garanties necessàries com aquests darrers anys s’han anat fent amb l’aigua
del Ter amb filtres, etc, doncs amb una ETAP on anessin totes les aigües
que a vegades poden ser del Ter, de Palautordera, del pou o de les mines,
de la Batllòria, o de la mina de Mosqueroles, totes confluirien en una
estació potabilitzadora que donaria garantia d’una qualitat sempre perfecta.
Ja ens vam comprometre a passar els resultats de l’analítica a n’en
Francesc i es veurà que es va fer analítica especialment d’algun punt de la
xarxa que era un racó, on la xarxa no tenia continuïtat i s’ha de tenir en
compte en una analítica que diu Batllòria – Ter és una aigua crua, sense
tractar, sense clorar i aquesta posa apta – no apta perquè està una mica
incorrecta la oxidabilitat, els altres paràmetres estan be. Tot això està a
l’informe que ha fet l’enginyer.
Seguidament intervé el regidor Francesc Deulofeu i pregunta: Aquest
informe és el que estava a l’expedient? Contestant el Sr. alcalde que no.
Continua el regidor Francesc Deulofeu i diu: Estem discutint un punt de
l’ordre del dia en el qual la documentació a la que nosaltres tenim accés, és
la documentació que hi ha a l’expedient, a l’expedient hi hauria d’haver tota
la informació necessària per poder votar favorablement o no o posicionarnos al respecte, per tant, reclamem que als expedients es facin constar els
informes tècnics pertinents per tal que puguem fer les nostres valoracions i
així poder recolzar o no, si tenim un criteri diferent, els punts que discutim
en el ple, ho considero bàsic, agraeixo que em passi còpia però està clar
que ens hauria agradat tenir aquesta documentació quan estàvem
preparant el ple.
Intervé novament el Sr. alcalde i diu: Una mica per concretar, aquest
informe és de fa molt pocs dies, està signat el dia 24 i a més hi ha alguna
fotografia del dipòsit actual, hem de tenir en compte que aquí el que s’està
votant és modificar un conveni per tal de tenir aquest romanent de diners
per finançar el nou dipòsit de la Salle per tal que no arribi final d’any i
Sorea en no haver gastat aquest diners, no en poguéssim disposar, tant si
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adoptéssim el criteri que a la fi no anés a la Salle, el bo és tenir aquest
fons, ja compromesos, entenem que és bo per al municipi perquè és una
empresa que financia una inversió com és normal en una empresa de
serveis. Aquest és el fons de la qüestió.
Intervé novament el regidor Francesc Deulofeu i diu: Fa temps que venim
discutint el tema del terreny, de la divisió, ara no ho tinc fresc però parlem
de fa més d’un any, quan es va fer la primera modificació, ja en aquell
moment vàrem manifestar els nostres dubtes al respecte al que he repetit
amb anterioritat, tenim la sensació que a aquest terreny li hauríem de
donar un ús més complet per l’objectiu sanitari, per fer un pàrquing en
aquesta zona que pensem que serà fonamental, cal veure com està el
trànsit en aquella zona que en podríem dir aquesta zona sanitària que
s’acabarà formant, tindrem problemes seriosos, entenem que aquest és un
espai molt gran, que dóna per fer un CAP que sigui vistós, que li doni més
visibilitat a tot aquells entorn i ens semblava que el dipòsit que esteu
plantejant probablement es podria ubicar en un altre entorn, és a dir
tècnicament ens hauria agradat que s’hagués fet un estudi al respecte i
això és el que estem reclamant, és a dir, no hem vist aquest estudi i per
tant nosaltres seguim amb els mateixos dubtes sobre la seva necessitat. No
discutirem tot el tema de l’aigua que ha plantejat, comparteixo totalment
amb el Sr. alcalde la necessitat del dipòsit, la importància de l’aigua, no
faltaria més, ho compartim totalment, estem parlant si hem d’ubicar aquest
dipòsit on estem dient ara o hi ha alternatives prou vàlides que
permetessin fer un ús diferent del que s’ha previst, això és el que nosaltres
estem plantejant.
Intervé novament el Sr. alcalde i diu: Bé, doncs ara te vostè l’estudi, és un
estudi que els tècnics després de fer el resum aquest, han sospesat
diferents indrets del nostre municipi, no perquè estigui plasmat, sinó que
s’han fer diferents prospeccions i diferents càlculs per veure, tal com he
comentat la idoneïtat i tal com he comentat, amb el que no jugarem és
amb el temps a no fer ràpid aquest nou dipòsit ja que l’actual que és de
l’any 1931, té un cert risc que la coberta pogués caure, ara és el moment
després de no haver tirat endavant el projecte de la portada de l’aigua de
Cardedeu i també en el seu moment l’ACA va donar el vist i plau, si no
tirava endavant, de poder fer un dipòsit en aquest indret on inicialment ja
estava previst la instal·lació de la ETAP i l’ACA ens va dir que esperéssim el
que ells en aquell moment tiraven endavant la possibilitat de portar l’aigua
de Cardedeu, com que això no s’ha produït, no ho podem dilatar més ni
córrer riscos de millor subministrament ni de qualitat i tenim la voluntat i el
convenciment de tirar-ho endavant.
Intervé novament el regidor Francesc Deulofeu i diu: Evidentment que
s’han de prendre decisions i les coses s’han de fer avançar, és prioritari en
aquest moment resoldre aquest problema per tal que es pugui fer la
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construcció del CAP per poder fer l’ampliació prevista que hi ha de
l’hospital, tot i que també hi ha molts aspectes que no compartim però en
qualsevol cas entenem que és prioritària aquesta acció per tal d’engranar i
ordenar totes aquestes actuacions. El tema de financiació del dipòsit del
Turó no és una cosa d’avui, ja fa temps que sabem que hi va haver una
subvenció de l’ACA que permetia no haver d’utilitzar tots els diners del
conveni que hi havia amb Sorea, per tant, no estem parlant de decisions
que es produïssin ni la setmana passada ni la darrera, sinó que estem
parlant de força temps endarrera i per tant si hi hagués hagut interès en
que discutíssim aquest tema i que disposéssim dels informes ho hauríem
pogut fer perquè el nostre posicionament vostès ja el coneixien, per tant es
tractava de si hi volem participar i si volem que la participació sigui una
cosa realment oberta, es tracta que obertament posar sobre la taula els
informes tècnics, es tracta de poder-los parlar, poder-los discutir i en
qualsevol cas si després finalment en el ple divergim en les nostres
opinions, a la fi hi ha una votació i aquí s'ha acabat tot, no hi ha volta de
full, ara bé que durant el ple ens passeu una còpia de l’informe tècnic sense
haver tingut les possibilitats de revisar-lo abans, és un manera de fer, si
aquesta és la que vostès creuen que s’ha de fer, doncs bé és la que venen
seguint des de ja fa massa temps.
Intervé el regidor Josep Alsina i diu: Bé, les darreres paraules del Sr.
Deulofeu no les he acabat d’entendre, això de les maneres de fer, jo si que
no ho entenc, el punt aquest de l’ordre del dia diu clarament que és la
modificació d’un conveni a signar amb Sorea pel finançament d’un dipòsit i
que gràcies a les bones pràctiques d’aquest equip de govern tal com vostès
ja van dir el dia del ple, nosaltres ens hem mogut i hem estat treballant en
diferents mitjans, sigui amb el departament de Governació de la
Generalitat via PUOSC o ajut extraordinari, ACA etc. per buscar nou
finançament perquè aquest dipòsit no recaigués amb les quotes i el que
únicament fem avui és modificar que aquest finançament que no es va
utilitzar en el nou dipòsit que vostès ja saben i que des d’aquest equip de
govern ja s’ha dit una vegada rera l’altra, que volíem posar en aquells
terrenys un nou CAP i també el dipòsit d’aigua amb la seva corresponent
planta potabilitzadora i que això tècnicament ja estava treballat i justificat,
l’única cosa que avui els adjuntem un informe on es detallen coses molt
concretes que han vingut succeint aquests darrers dies, però ja fa un any
que vostès saben que des d’aquest equip de govern s’anava cap aquí, però
aquesta manera de treballar, de buscar finançament en altres Ens que fins
ara no havien col·laborat mai amb aquest equip de govern ni amb aquest
ajuntament, vostès no la valoren de cap manera. Com molt be deia el Sr.
alcalde això era un conveni signat amb Sorea, però ara hi ha ajuts del
PUOSC de la Generalitat, que mai n’hi havia hagut, l’ACA hi ha posat diners
i aquests diners els podem destinar a fer noves inversions a Sant Celoni i
tot això és fer i construir inversions a la població de Sant Celoni.
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Intervé el regidor Emili Bosch i diu: Voldria remarcar un parell d’aspectes
que no tinc massa clars, el primer és que quan vam parlar del tema del
dipòsit del Turó, que reconec que s’han fet totes les gestions oportunes i a
més han sortit bé i crec que he sigut el primer en felicitar a l’equip de
govern per aconseguir recursos per a Sant Celoni per fer el dipòsit, era per
suprimir el de la Salle, hauríem de mirar les actes i dic que això va sortir,
no dic que fos així, i no és així perquè no hi ha un sol estudi general de
subministrament d’aigua a Sant Celoni, és a dir anem a “salto de mata” i
diré el perquè, aquestes informatives es convoquen el 24 d’octubre, aquest
informe està datat el 24 d’octubre després d’un any, resulta que hi ha un
informe amb uns croquis a ma alçada, amb uns càlculs inintel·ligibles que
s’ha d’agrair a l’enginyer que els hagi fet, això és improvitzar, senyors això
és improvitzar, un estudi, si em permeten, un estudi d’aquest tipus, per dir
que sacrifiquem el millor solar municipal de la població, per posar un dipòsit
i una unitat potabilitzadora, ha de tenir alternatives, ha de tenir estudis que
ho justifiquin amb cabdals, amb qualitat de l’aigua, amb arribades ho deia
el Sr. alcalde i és cert, aquí la majoria el 60% arriba per la seva pròpia
inèrcia, com arriba l’aigua al Turó?, com es pujarà l’aigua al Turó?, suposo
que es bombarà?, perquè no li donaran cames perquè pugi, d’una manera
o altra l’aigua s’ha de portar i això ho sabem tots, però el problema no està
aquí, el problema està en que no s’ha resolt el sistema de canonades del
casc antic i alguns altres barris del poble que si la pressió del tub del dipòsit
es donés amb la pressió que es paga en els rebuts, evidentment rebentaria
la majoria, tampoc s’ha resolt el tema de les tuberies de fibrociment uralita,
jo entenc que la bona fe hi és, el que no es pot dir és que l’equip de govern
en aquest moment estigui donant a l’oposició arguments suficients per
justificar les seves decisions. D’un dipòsit al Turó que havia de resoldre els
problemes, a un dipòsit a la Salle que s’ha de fer depressa i corrents amb
un informe que el justifica bàsicament perquè s’ha de fer un Centre
d’Atenció Primària, que nosaltres també creiem que s’ha de fer, amb el que
no estem d’acord i ja ho saben vostès és amb la forma i com deia el
portaveu de CIU, evidentment si l’hospital realment, tal com se sent, i dic
se sent perquè com que no se’ns informa no ho sabem, s’ha d’ampliar, s’ha
de modificar, s’ha de fer la residència 50 places, s’ha de fer el CAP, jo els hi
pregunto on es pensen aparcar els cotxes? Quina facilitat se li dona a la
gent que paga impostos? o és que només hi van els cotxes oficials? Jo
penso, amb tot el respecte, que no hi ha projecte i per tant anem fent un
dipòsit aquí i un allà i qui dia passa any empeny, és el nostre parer, per
tant, jo ja em posiciono en el vot que serà contrari, però no perquè no
creiem en l’aigua, perquè no veiem que és necessari, sinó perquè no se’ns
justifica perquè això no és un expedient, amb tots els respectes, això no és
un informe que se li doni a l’oposició, això és un informe de treball intern,
per tant si això es fotocopiés i es donés a algun enginyer, es faria un fart
de riure. Res més, moltes gràcies.
Intervé novament el Sr. alcalde i diu: Bé, em sembla que les coses quan es
volen treure de mare i es vol començar amb acritud, semblaria el
Parlament d’ahir a Madrid, no hi ha pitjor sord que el que no vol sentir, aquí
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s’ha comentat, és decisió de l’equip de govern fer un dipòsit, no volem
jugar amb l’aigua, no fa masses anys tots sabem que era una de les grans
preocupacions de Sant Celoni el no poder créixer, el no poder construir, el
no poder tenir equipaments venia condicionat perquè teníem un problema
d’aigua i era la fotografia de Sant Celoni i ho sabem de gent que venia de
fora i que no s’ubicava a Sant Celoni perquè teníem problemes de quantitat
i de qualitat d’aigua, havíem vist anys enrera cisternes als carrers, etc.
Nosaltres som seriosos, hi ha un Pla Director de l’aigua que ja contemplava
aquestes inversions, quan es va plantejar a l’ACA uns anys enrera fer un
nou dipòsit a la Salle i una estació potabilitzadora, es va desestimar, es va
deixar congelat perquè hi havia un altre projecte que semblava que tiraria
endavant, quan això no ha tirat endavant, per a mi seria d’irresponsables
per a la gent que tenim responsabilitats de govern, no buscar solucions a
un problema com pot ser el de l’aigua i que pot ser més greu i que sabem
que les normatives sanitàries de l’aigua no són les mateixes ara que fa cinc
anys enrera ja que estem a Europa, les directives europees s’han de
complir i nosaltres ho hem de garantir i ho garantirem. Per això quan
s’entra en debat i es barregen comentaris de cotxes oficials i d’aparcament,
dir que l’ajuntament de Sant Celoni no té cap cotxe oficial, queda a l’aire
afirmacions o acusacions que em sembla que hi sobrin però mai es
plantegen alternatives. A tots ens preocupa el trànsit, ens preocupa
l’aparcament, tots sabem que hem tingut interès en fer un estudi de
viabilitat, d’un possible aparcament a la plaça Comtes del Montseny i que si
aquesta solució és viable, serà una solució que corregirà els desequilibris
d’aparcament, recordem que al costat de l’hospital vam fer un aparcament
gratuït i també és possible fer altres aparcaments a prop de l’hospital.
Només una correcció al Sr. Bosch, dir-li que el dipòsit del Turó eliminarà el
del quartel, no el de la Salle, això està claríssim. A la zona que abasteix el
dipòsit del quartel es va produir la majoria de l’ensurt de l’aigua que no
estava en prou condicions i és un dipòsit que el seu consum energètic és
molt gran, per ser un dipòsit molt petit i que contínuament ha de bombar,
en episodis en que hi ha molta despesa d’aigua, pràcticament no dona
l’abast i pot tenir problemes de pressió i de subministrament una bona
part de Sant Celoni. Abans ho he comentat que el concurs que es farà per
una nova concessió del servei de l’aigua potable contemplarà inversions
importants i una d’elles serà la substitució d’una bona part de les tuberies
velles que tenim a Sant Celoni. La part nova de Sant Celoni, on hi ha força
Plans Parcials, tenen les tuberies en perfectes condicions. Les tuberies de
fibrociemnt, ara no estan autoritzades de posar, però hi ha a llocs que
s’hauran d’anar canviant. El pla d’inversions es farà en un període d’uns
quants anys per tal de fer-ho viable i que no tinguem al poble tots els
carrers aixecats i el concurs està previst iniciar-lo l’any 2006 i contemplarà
les inversions de canvi de xarxa i de dipòsits, per tal de garantir tenir aigua
a Sant Celoni amb previsió pel futur , això és el que ens hem proposat i el
que tirarem endavant.
Intervé novament el regidor Emili Bosch i diu: Moltes gràcies, amb tot el
respecte, nosaltres no qüestionem ni que s’hagin de fer dipòsits, que
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creiem que se n’han de fer, que creiem que l’aigua és un bé escàs i que
l’hem de tractar amb molta cura. No estem en contra del Centre d’Atenció
Primària, no estem en contra de tot això, el que estem dient, és que des
del nostre punt de vista hem de votar una cosa que no entenem, perquè no
tenim informació suficient, no hi ha un expedient on puguis anar a veure
l’estudi del dipòsit fet aquí o fet allà, problemes d’aquí, problemes d’allà,
problemes de futur. Sr. Castaño, vostè porta molts anys com alcalde i sap
que el que es fa avui, es pateix o es gaudeix al cap de set, vuit o deu anys.
Fer un dipòsit per fer-lo, no hi estem d’acord, i no vol dir que anem contra
la instal·lació de l’aigua, contra la millora del servei, contra les necessitats
del poble, no, ho està enfocant des d’un punt de vista que no és el nostre,
el que nosaltres no tenim són arguments ni vostès ens els han portat ni a
l’expedient hi és, suficients com per valorar si el dipòsit ha d’anar aquí o ha
d’anar allà, si el Centre d’Atenció Primària ha d’anar a línia de façana o ha
d’anar endarrera, si l’aparcament ha d’anar allà sota per donar servei a
l’hospital o a la futura Residència que ara és sociosanitària, el Centre
d’Atenció Primària o no, si vostès tenen aquesta documentació, segurament
ens veuen que ens estem equivocant, però és que nosaltres no ho tenim la
informació i d’això ens queixem i bàsicament nosaltres votarem que no
però no perquè vulguem perjudicar el subministrament de l’aigua, no
perquè no vulguem el Centre d’Atenció Primària, sinó senzillament perquè
no se’ns ha posat a les nostres mans intel·ligiblement, perquè tampoc som
gent massa preparada, un projecte que puguem entendre, per tant, vostè
no me li doni la volta dient que nosaltres estem en contra de l’aigua, que
fem demagògia, no, estem dient: Doni’m arguments suficients per votar
que si i no me’ls dona, em dona un informe, i el Sr. Capote m’ha demanat
l’informe, evidentment que jo no donaria fotocòpies de documents internes,
però ho he dit perquè s’entengués, que està fet depressa i corrents quan
hem tingut un any per fer-lo. Hem tingut un any des que vam començar a
parlar del Centre d’Atenció Primària i d’aquest dipòsit fins ara. Francament
nosaltres ens ho hem de mirar des de fora perquè a dins no ens hi deixen
ser, no tenim ni on seure, evidentment ens ho hem de mirar des de fora i
des de fora no ho veiem. Sr. alcalde, amb tot el respecte a l’equip de
govern i a vostè, però no ho veiem per tant hem de votar que no perquè no
ho entenem. Moltes gràcies.
Intervé novament el regidor Francesc Deulofeu i diu: Et volia contestar
molt simplement i molt curt, has dit, aquesta és una decisió política que
vam prendre fa un any, em sembla molt bé, però no tenim res més a
discutir, és una decisió política, nosaltres reclamàvem els informes tècnics
que suposo que la suporten i que la reforcen, demanàvem tenir aquesta
informació, en tot cas per canviar el nostre criteri si la informació així ens
ho indica, i per tant estàvem reclamant això i quan jo parlava de la manera
de fer no feia referència a la manera que hàbilment tu li has donat la volta
de com heu obtingut els recursos que ja s’ha dit i ho ha dit l’Emili, no
estem discutint això, quan jo feia referència a la manera de presentar i de
treballar, feia referència a això, precisament a què no disposem de la
informació adequada, que no la tinguem en el moment en què pertoca, feia
referència a aquesta manera de fer, no a cap altra. Tinc la impressió que
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les postures són clares per part de tots dos i per la nostra part no tenim res
més a dir.
Intervé novament el Sr. alcalde i diu: És normal que hi hagi discrepància
entre l’equip de govern i el de l’oposició en un projecte, amb altres
projectes ens entendrem i no passa res, així passa i el que és important és
que el tema avanci perquè l’equip de govern ho considerem vital per Sant
Celoni i el Baix Montseny.
Després d’aquestes intervencions i ,
Atès que SOREA SA com a gestora del Servei Municipal d’Aigua de Sant
Celoni des de l’1 de novembre de 1993 va redactar el juny de 1995 el Pla
director de l’abastament.
Atès que en aquest Pla director s’analitzava l’evolució de la demanda de
l’abastament urbà supramunicipal en un horitzó de quinze anys arribant a
la conclusió que era necessària la construcció d’un nou dipòsit de 3.500 m3
de capacitat per sobre de la cota 200 per tal d’assegurar l’equilibri entre la
demanda i el volum de regulació del nucli de Sant Celoni, en especial de la
xarxa de distribució del dipòsit “Quartel” i anul·lar aquest dipòsit.
Atès que s’ha dut a terme la construcció del dipòsit esmentat per al qual
s’ha aconseguit finançament procedent del PUOSC, 260.904,41 € a través
del Consell Comarcal del Vallès Oriental i 130.451,45 € a través d’un ajut
extraordinari demanat per l’Ajuntament de Sant Celoni. A més, es disposa
d’un ajut procedent de l’Agència Catalana de l’Aigua d’un total de
132.004,61 € amb la mateixa finalitat.
Atès que el total d’ajuts rebuts de la Generalitat de Catalunya és de
523.360,47 €, essent el preu d’adjudicació del contracte per a la seva
execució de 612.501,39 €, per la qual cosa resten per a finançar 89.140,92
€.
Donat el conveni que es signà amb la mercantil SOREA SA per al
finançament de la construcció del nou dipòsit al turó de la Mare de Déu del
Puig ascendí a un total de 354.674,87 €, que motivaren per una altra
banda l’augment de les tarifes a percebre per SOREA SA per la prestació
del servei amb l’objecte d’assumir el finançament d’aquesta quantitat,
resten sense aplicar un total de 265.533,95 €.
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En compliment del Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual
s’estableixen criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, és
necessari construir una nova estació de tractament d’aigües potables
(ETAP).
Prèviament a la construcció de l’ETAP, és necessària la immediata
construcció d’un nou dipòsit de recepció de les aigües procedents de les
diverses captacions als terrenys on hi ha l’actual dipòsit de La Salle.
D’acord amb l’anterior, donat que la inversió en l’adequació de la xarxa no
pot demorar-se, es considera adequat destinar el finançament no aplicat a
la construcció del dipòsit del Turó de la Mare de Déu del Puig al
finançament del nou dipòsit de La Salle.
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 Comunitaris, el Ple
municipal per deu vots a favor el de la regidora Sra. Lourdes Donado i dels
regidors Srs. Jordi Arenas, Josep Capote, Miquel Vega, Raül Casado,
Francesc Garcia, Josep M. Bueno, Josep Alsina, Josep M. Pasqual i Joan
Castaño i sis vots en contra el de la regidora Sra. Josefa Lechuga i dels
regidors Srs. Emili Bosch, Francesc Deulofeu, Carles Mas, Jordi Cuminal i
Miquel Negre ACORDA:
Primer.- Aprovar la modificació del conveni signat amb la mercantil SOREA
SA pel que es finança una part de la construcció del dipòsit del Turó de la
Mare de Déu del Puig, als efectes de què la part no destinada a dita
actuació sigui imputada al finançament parcial del dipòsit que es preveu
construït al solar del carrer Campins, conegut com el dipòsit de “La Salle”.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats dins el termini de 10 dies per
al seu coneixement, als efectes escaients i amb expressió dels recursos a
què tinguin dret.

Tercer.- Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui per a que pugui
signar quanta documentació sigui procedent per a l’efectivitat dels acords
presos.
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI
REGULADOR DEL BUS URBÀ PER A LA MILLORA DEL SERVEI.
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Intervé el Sr. alcalde i diu: Tal com diu el seu nom, tots sabem que el bus
urbà va entrar en funcionament el 2003, aleshores, s’ha posat sobre la
taula tot un seguit de modificacions que enteníem que era important, algun
canvi de recorregut i de freqüència i això és el que es porta per aprovar i
també s’ha posat en coneixement de la Direcció General de Ports i
Transports de la Generalitat per tal que aprovi les línies tal com és
d’obligació i jo destacaria que el que es planteja també és un canvi de tarifa
per afavorir la gent més gran de 60 anys i que pugui fer el recorregut i el
seu accés a les zones del nostre municipi com poden ser l’estació de Renfe,
Hospital, CAP, etc. per un preu que és la meitat del preu tarifari, és a dir un
títol que són 10 viatges que costa 6 euros amb trenta, es posa a la venda
per 3 euros, amb la qual cosa aquest bitllet està subvencionat per
l’ajuntament per a la gent de més de 60 anys.
Intervé el regidor Francesc Deulofeu i diu: Parlem també d’un servei
important, hem estat parlant durant força estona de l’aigua, el tema del
bus també entenem que és un servei necessari per a la gent de Sant
Celoni, per a la gent de la Batllòria i en aquest punt es tornen a repetir la
major part de les argumentacions que hem tingut en el punt anterior,
trobem a faltar informe tècnic que ens analitzi les dades d’utilització
d’aquest bus, pel que fa a franges horàries, punts d’entrada que ens
ajudessin a valorar les necessitats de la modificació del recorregut del bus,
tot i que si volem que quedi clar entenem que genera una millora clara el
realitzar dos bucles de distribució, ens sembla positiva aquesta modificació
que s’ha fet. Però certament trobem a faltar informes que ens ajudin a
analitzar-ho amb més detall. I revisant alguna de la informació que hi ha
crida l’atenció alguna de les dades perquè no ens quadren, analitzàvem a la
taula on analitza l’explotació del servei a l’any 2004, a la columna que fa
referència al total de viatgers i per tant que analitza els viatgers i era una
manera que vam estar revisant per tal que ens donés una certa visió de
volum i d’activitat on surt un total de 18.000 viatgers, amb una mitjana de
2075 viatgers per mes, quan no hi ha cap mes que se superin els 1900
viatgers, per tant és difícil que una mitjana estigui per sobre del valor
màxim d’un mes, és a dir hi ha diferents números en aquesta taula que
entenc que probablement hi deu haver algun tipus d’error a l’hora de
passar-ho, ho desconec exactament, però que realment ens han sorprès
perquè no és l’únic, n’hi ha vàries en aquesta taula en que no ens quadren
els números i això ens fa encara reflexionar més sobre la importància de
disposar d’informes tècnics que acompanyessin aquest tipus de
documentació que ens permetrien valorar millor les necessitats. En
qualsevol cas la nova distribució del circuit del bus entenem que te algunes
deficiències o algunes mancances. Sempre ens ha semblat que de cara a la
joventut, probablement s’hauria de valorar la possibilitat de fer arribar el
bus a l’Institut per tal de donar servei a tot el jovent que es desplaça a
aquell lloc, ens ha sorprès que no s’hagi buscat una fórmula que ho
permetés, probablement hi ha motivacions que justifiquen que no s’hagi
incorporat, en tot cas no les hem sabut trobar a l’expedient, no hem sabut
trobar la justificació del perquè no incloure l’Institut en el seu circuit.
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També entenem que la Batllòria que és un nucli separat a 5 km. passi a
tenir menys freqüència de pas de l’autobús i per tant entenem que des
d’aquest punt de vista per a aquest col·lectiu de gent que viu certament a
força de distància del nucli de Sant Celoni i que per tant el bus els hi pot
ser especialment útil, entenem que en aquesta modificació hi surten
perdent. Fins i tot sembla a ser que en alguna de les franges horàries, la
gent de la Batllòria valora força negativament aquesta modificació. També
ens sorprèn que un altre col·lectiu de persones que viuen a la zona del
Montnegre, a les urbanitzacions que hi ha en aquella zona tampoc puguin
gaudir d’aquest bus tot i que tant la gent de la Batllòria com aquesta gent
paguen les seves contribucions i per tant participen amb les seves
obligacions amb l’Ajuntament i per tant no disposen d’aquests beneficis que
tenen altres ciutadans de Sant Celoni. Probablement hi ha raons que ho
poden justificar, desconec si són de temps, econòmiques, les desconec, en
qualsevol cas no les hem trobat reflectides en aquest expedient i per tant
des d’aquest punt de vista nosaltres valorem que no s’han fet, i no hi són,
hem de considerar que no han estat valorades. De fet, ens consta que
algun col·lectiu ha fet arribar algun tipus d’informació, algun tipus de
proposta per tal que el bus els pogués arribar que tampoc no ho hem sabut
veure a l’expedient del que estem ara parlant. Per totes aquestes raons
pensem que el projecte de modificació ve a resoldre només de forma
parcial les necessitats i repeteixo, no hi ha informació que ens permeti
valorar el perquè, potser en aquests moments se’ns vol donar alguna
informació addicional i per tant estem oberts a escoltar-la.
Intervé el regidor Jospep Alsina i diu: Un dels principals objectius del servei
del bus urbà per tal que funcioni, perquè sigui utilitzat és que hi hagi una
rutina i una freqüència molt preestablerta i que la gent sàpiga que és cada
mitja hora, que és el temps màxim que està disposat a esperar-se, això no
només a Sant Celoni, sinó a tot arreu, el màxim que es pot esperar és
mitja hora entre una parada i una altra, és a dir que quan arribis a la
parada no hagis d’esperar més de mitja hora abans d’anar a peu que és el
temps màxim que tardaries en anar d’una punta a l’altra de Sant Celoni. El
recorregut que s’ha fet és per intentar cobrir aquesta mitja hora, es fa en
aquest sentit de fer un vuit per passar dues vegades pel centre ja sigui
estació o centre en general i es fa per intentar guanyar aquesta freqüència
de 15 minuts i el principal és la rutina, que tothom sàpiga que a la parada
cada mitja hora anirà passant el bus, fins ara amb el servei antic hi havia
els viatges a la Batllòria dels que se n’han anul·lat 2 però a canvi se n’ha
augmentat un altre aprofitant modificar una línia que arribava fins a Sant
Celoni i que es fa arribar a la Batllòria i després també hi ha la Hispano. Tot
el que és el compte de la gent que puja al bus, el tenim ara per ara amb els
ingressos dels bitllets. Vam fer una petita estadística que se li va
encarregar al xofer per tal que contés quanta gent pujava a cada parada,
és a dir això no està automatitzat, no sabem quanta gent puja a la parada,
en el conveni nou que s’ha signat amb l’ATM instal·larà a cada bus i a cada
parada un GPS i ja se sabrà automàticament quin temps d’espera cal fins
que arriba el bus i quanta gent puja en cada parada. Fins ara s’ha fet
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manualment i evidentment no era exacta. Tenim una estadística però
evidentment no és fidedigna per haver-se fet manual. La conclusió de tot
és que com diuen els números amb 2000 viatgers al mes, alguna cosa
havíem de fer per modificar-ho, aquí s’ha prioritzat dues coses, intentar
mantenir la freqüència de cada 30 minuts, intentar jugar a passar dues
vegades pel centre. Pel que fa al tema de les escoles, no és el bus urbà, el
bus escolar no té res a veure amb el bus urbà, et pots trobar que a l’hora
de l’escola t’entrin 300 persones de cop i el bus només n’hi caben 30 o
caldrien 5 busos que sortissin de 5 llocs del municipi per anar tots a la
mateixa hora, són dues filosofies. El tema d’urbanitzacions, és clarissim, no
podem fer arribar un bus que pugi a totes les urbanitzacions i en faci el
recorregut perquè quan acabi de fer el recorregut per totes les
urbanitzacions que tenim arribaria al cap d’una hora i mitja i la gent ja no
hi pujaria. És un tema molt complicat però el que s’ha fet és prioritzar el
bus urbà a Sant Celoni intentant lligar el tema de la Batllòria amb la
Hispano i amb aquesta modificació que fèiem, a la Batllòria només hi ha
unes hores que es perden de les que hi havia, però és que l’estadística
aquesta que teníem de pocs dies els usuaris eren una o dues persones. A
partir d’ara amb la nova informació que ens passi ATM ho començarem a
comptar i veurem que el bus es potencia. S’ha iniciat aquesta campanya de
la gent gran per donar-hi més activitat i que la gent s’acostumi a utilitzar-lo
i també amb la Unió de Botiguers, si tot va bé i arriben les targes des de la
UBIC també s’incentivarà a agafar el bus urbà, però amb aquest sentit de
freqüència i de rutina de recorregut.
Intervé novament el regidor Francesc Deulofeu i diu: Un parell de
consideracions, en primer lloc, la tarja aquesta vermella que comentaves,
sembla ésser que els usuaris de la Batllòria no es beneficien de la mateixa.
Contesta el regidor Josep Alsina i diu: El transport de la Batllòria es fa amb
dues companyies, una és Cingles Bus i l’altra Hispano, amb la Hispano hi
ha un conveni en que se li van posar les màquines tarificadores però com
que perquè surti un descompte per a la gent gran, estem pendents de
signar un conveni amb la companyia explotadora, en aquest cas Sagalés, el
de la Hispano s’està negociant per tal que entri en aquest pacte que
teòricament no ha d’haver-hi cap problema però s’estan acabant de lligar
les formes econòmiques de compensació entre companyies, tenint en
compte que és un bitllet integrat, a l’hora de fer el descompte. Estem
treballant per solucionar-ho el més aviat possible.
Intervé el Sr. alcalde i diu: Hem de tenir en compte que el bus de la
Hispano no portava la màquina per poder fer servir el bitllet integrat, es va
fer un conveni i ho va finançar l’ajuntament de Sant Celoni i es paga en
tres anualitats perquè l’ATM ja no n’instal·lava al venir d’una zona que no
és tarifària, ve de la part de Sant Hilari, que no és àrea metropolitana. El
bus de la Hispano abans no passava pel centre de la Batllòria, ja que
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parava a la benzinera, aleshores es va fer un pacte per incorporar-ho i va
tenir un cost però enteníem que era bo que la Hispano passés per la
Batllòria i així es podia augmentar el servei de bus.
Intervé novament el regidor Francesc Deulofeu i diu: Hi ha previst fer algun
tipus d’abonament especial per als joves per tal d’estimular el seu ús.
Contesta el regidor Josep Alsina i diu: No, no està previst, és a dir, sempre
hem pensat més amb la gent gran de cara a la pujada a l’Hospital i
desplaçaments de barris cap al centre, de cara a joves no s’ha pensat, el
que si que s’ha pensat és en la campanya que es farà juntament amb la
Unió de Botiguers, aprofitant la xarxa de distribució que té la UBIC per
donar a conèixer el bus urbà i fer una campanya potent per tal que es
conegui i la gent el provi amb un preu raonable per utilitzar el comerç de
Sant Celoni aprofitant la campanya de Nadal. He dit abans si arriben les
targes perquè sembla que és una cosa molt lenta i portem ja dos mesos
esperant-les.
Intervé novament el Sr. alcalde i diu: Voldria també incidir en que com a
ajuntament quan es va plantejar el 2003 posar aquest nou servei de bus,
tots sabem que és per intentar trencar hàbits d’utilitzar tan el vehicle
privat, i també pensant en persones grans i joves que no disposen de
vehicle però hem de ser realistes, és un servei que té un cost, amb un
dèficit molt important, aleshores la idea és promocionar-lo, que s’utilitzi
més intentant no augmentar el dèficit, això està clarissim, si que és veritat
que en algun indret del municipi tipus urbanització no es pot descartar que
més endavant es pugui estudiar alguna altra classe de transport tipus
llançadora etc. però això vol dir encarir el cost i vol dir també ananlitzar
quants usuaris el farien servir. Almenys la meva teoria és que normalment
quan es tria anar a viure en un indret allunyat, això té les seves avantatges
i els seus inconvenients, però quan un està governant o està en un càrrec
institucional, l’argument que tots els serveis han d’arribar a tot arreu
perquè es paguen els impostos, té una certa dificultat i això ho sabem tots,
no es pot arribar a tot arreu amb un bus, ni aquí ni enlloc del país ja que a
nivell de sostenibilitat, estaria circulant un bus la majoria de vegades buit i
això té un cost energètic i econòmic que s’ha de valorar i s’ha de posar a la
balança. L’esforç es fa amb la gent gran que és la que especialment utilitza
molt els serveis del CAP i de l’hospital, afavorint també que passi més per
l’estació ja que la idea dels busos urbans i alguns que posa la Generalitat
en municipis petits és que tingui l’efecte llançadora a una estació de
ferrocarril que fa l’entroncament i que serveix el mateix bitllet per poder
desplaçar-te després a altres ciutats, tots sabem que municipis petits no
tenen bus perquè no ho podrien suportar econòmicament que vingués un
bus de Campins o de Vallgorguina pagat per l’Ajuntament seria difícil. La
idea és anar avançant, ha estat una etapa on hi ha hagut dos anys de
prova, ara és fer un pas més amb parades noves, arribar fins a la part de
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l’equipament esportiu del Sot de les Granotes, segurament quan es vagi
ampliant, caldran dos busos, un amb un recorregut més llançadora per
anar amb més freqüència a la Batllòria i alguna altra zona i un altre que
seria el que faria la ruta urbana, però això de moment és així, això són
faves comptades, ja que a la Batllòria s’havia comptabilitzat que en algun
horari hi pujaven dues persones, una persona de promig, aleshores hem
d’intentar que els horaris aquests s’ajustin i a la Batllòria concretament es
mira fer coincidir els horaris d’escola de secundària, tot i que no està
pensat per a les escoles el bus, tal com ha dit en Pep, no es poden barrejar
les dues coses ja que no donaríem ni un bon servei en un lloc ni a l’altre.
Un bus de 30 – 50 o 60 places que anés a l’Institut no hi cabria ningú més i
tal vegada hi hauria gent que ha d’anar a l’hospital a primera hora a fer-se
una analítica i no hi cabria. Podeu preguntar-ho a altres ajuntaments de
diferents colors polítics que intenten diferenciar-ho del tot sinó ens hi
podem fer mal i donar un mal servei. El que es proposa avui és una millora
respecte al que hi havia i segur que s’hauran d’anar introduint millores
quan sigui possible.
Intervé la regidora Josefa Lechuga i diu: Reia perquè ampliar la Batllòria
això ens ho està dient vostè des de l’any passat d’ampliar a la Batllòria i al
contrari el que ha fet aquest any ha sigut treure’n i a mi em dona igual que
pugi una persona o dues o cap, potser un dia en pujaran 5, té el mateix
valor per a mi cinc persones o una a la Batllòria que a les Borrelles perquè
jo no crec que a les Borrelles, que potser és el trajecte més lluny, ompliu
cada vegada el bus, ho dubto, aleshores en lloc d’incrementar a la Batllòria
que està més lluny en traieu, si això és millorar el bus, possiblement estic
equivocada però al contrari, heu tret horaris, no els heu incrementat.
Intervé novament el Sr. alcalde i diu: El que passa és que el difícil és
combinar a les hores punta que poden ser Hospital, CAP , Renfe, si es vol
mantenir, com deia el regidor, una freqüència de mitja hora a l’àmbit urbà,
aquest bus no pot anar gaire més lluny perquè això vol dir que et passaries
de l’hora i l’hora que s’utilitza més, això passa igual que els trens, a les
hores punta del tren que n’hi ha un cada deu minuts el que no es pot fer és
treure aquell tren perquè vagi més lluny ja que aleshores donaries un mal
servei i la idea és que aquest tren tingui la freqüència on hi hagi més
població, això són faves comptades, altra cosa és que es pugui millorar,
però seria pensant més en un reforç amb un altre bus no en interrompre la
freqüència normal on hi ha més població, això matemàticament és de
calaix.
Intervé novament el regidor Francesc Deulofeu i diu: Entenem els
raonaments que ens donen, però permeti’m que repeteixi que aquesta
informació no la teníem a l’expedient i per tant se’ns fa difícil valorar la
necessitat i la idoneïtat d’aquesta modificació quan hi ha elements utilitzats
com objectius que no estan o almenys no els hem sabut llegir com a prou
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clars, tot i que si que es fa constar que el temps serà de 30 minuts però no
com a concepte objectiu a l’hora d’organitzar i planificar el servei. Si
disposéssim, entenc que probablement no disposàveu tampoc d’una gran
informació en quan a l’ús, segurament veient el número total d’usuaris i
fent quatre divisions, ràpidament veus que no són 2000 els usuaris. Són
1600 el promig mensual, estan equivocats els números. Intervé el Sr.
alcalde i diu: Perdó, actualment el número d’usuaris mensual passa dels
2000, 2100, 2200, el que passa és que això és del 2004, i ja veig si que
esta equivocat que encara que siguin 11 mesos el promig no surt 2000 si
són 1600 o 1700, però actualment, són més de 2000 l’any 2005. Continua
la seva intervenció el regidor Francesc Deulofeu dient: Agraeixo la
informació perquè com que aquesta informació no hi era.... Continua el Sr.
alcalde i diu: Bé, jo la tinc dels manaments de pagament que es paguen
mensualment i que estan a la seva disposició, durant algun temps els grups
de l’oposició han estat revisant els manaments de pagament i allà surt la
informació mensual. Continua el regidor Francesc Deulofeu i diu: Li
agraeixo la informació, en qualsevol cas això no canvia substancialment el
volum total d’usuaris quan divideixes per dies i probablement si ho
tinguéssim per franges horàries, entenc que aquesta és una informació
important a l’hora de prendre aquestes decisions, perquè allò que podem
trobar molt lògic dels 30 minuts, potser mirat d’una altra manera, pots
assumir que en algun moment o en alguna franja no sigui així i arribis a
algun col·lectiu més distant, és una qüestió de plantejament, és una
qüestió, en qualsevol cas de poder disposar de la informació per poder-la
treballar amb una mica més de detall, no l’hem tingut i per tant en fem una
valoració positiva per una part perquè entenem que la distribució actual pel
que és el centre de Sant Celoni és millor, ho veiem d’aquesta manera
també, però entenem que les zones més distants queden més penjades,
especialment la Batllòria, les urbanitzacions del Montnegre, el tema dels
joves comparteixo i teniu raó amb la resposta que ens doneu de que es un
plantejament diferent, entenc que teniu raó amb aquesta valoració, la veig
molt clara, però l’altra de les zones més distants, ens hauria agradat
disposar d’informació per poder-la treballar i potser hauríem arribat a la
mateixa conclusió, en aquests moments, la informació que hem tingut a
l’abast no ens ha permès decidir i de cara a la votació demanaríem si es
pogués votar de forma individual i personalitzada.
Intervé novament el Sr. alcalde i diu: Els nous sistemes faran possible
saber els usuaris per parada i aportaran més dades que ajudaran a prendre
decisions més correctament i més encertades, les anotacions, la intuïció
sempre tenen un marge d’error.
Després d’aquestes intervencions i,
L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local contempla la possibilitat que els municipis, per a la gestió dels
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seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, puguin promoure
tota classe d'activitats i prestar quants serveis públics contribueixin a
satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.
Atès que el municipi de Sant Celoni té una configuració extensa des del
punt de vista territorial, així com una orografia pronunciada en part de la
seva extensió, comptant, a més, amb el nucli de la Batllòria amb una
població de 477 habitants, amb un creixement potencial de 1.088
habitants, distant del nucli de Sant Celoni uns 5 quilòmetres.
Atès que tant el centre comercial com els diversos serveis d’accés públic,
com ara el mercat municipal, l’hospital, la biblioteca, la Rectoria Vella, les
diverses escoles, els centres esportius públics i privats es troben distribuïts
de manera uniforme per tot el casc urbà.
Atès que, més, Sant Celoni és centre important de comunicacions amb la
resta de la comarca i del territori català, tant per carretera com a través del
ferrocarril.
Atès que per a l’assoliment d’un model sostenible de desenvolupament, així
com un increment en la seguretat de les persones, cal potenciar el més
possible l’ús del transport públic, en detriment del transport privat, cosa
que va en la línia encetada per d’altres administracions públiques i agents
del transport i materialitzada en la implantació de la integració tarifària que
ha comportat un increment substancial de persones que utilitzen el
transport públic així com el pla d’infrastructures de transport públic que
aposta decisivament per aquesta modalitat de transport dins la corona
metropolitana.
Atès que en data 10 de setembre de 2003 es va signar un conveni entre la
Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya,
l’Autoritat del Transport Metropolità, l'Ajuntament de Sant Celoni, l’empresa
“Asistencia y Servicios SL” i l’empresa “La Hispano Hilariense SA”, per a la
millora dels serveis de transport de viatgers per carretera.
Atès que amb data 26 d’abril de 2005 es signà el conveni de subrogació de
l’empresa “Cingles Bus SA” en la posició contractual de l’empresa
“Assistència i Servicios SL”, dins el conveni referit al punt precedent.
Atès que en l’esmentat conveni l'Ajuntament de Sant Celoni considerà
imprescindible la millora de les comunicacions entre els diversos nuclis de
població del municipi de forma que resti suficientment garantit el dret de
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mobilitat dels usuaris del municipi i es garanteixi la seva comunicació amb
els serveis interurbans que hores d’ara donen servei a la població i també
l’accés a la xarxa de transport metropolità.
Atès que un cop iniciada la prestació del servei modificat i sobre
l’experiència acumulada durant el funcionament del servei, al llarg de 2004
l’Ajuntament de Sant Celoni, juntament amb l’empresa “Cingles Bus SA”,
ha estat valorant alternatives de reestructuració per a la millora del servei
al menor cost possible, tenint en compte les modificacions que s’han
esdevingut en quant a:
•

Configuració urbanística dels sectors urbans

•

Configuració de la vialitat

•

Dotació i distribució dels equipaments i serveis

•

Configuració dels serveis de transport col·lectiu

Atès que com a resultat d’aquest estudi s’ha arribat a una nova
estructuració del servei els eixos de la qual són els següents:
•

•

•

•

Supressió de les expedicions a La Batllòria, per tal de garantir una
regularitat i freqüència de pas del servei (30 minuts) dins la zona del
nucli urbà de Sant Celoni que permeti abastar de manera adequada el
nou itinerari previst i així potenciar-ne l’ús.
La supressió d’expedicions a La Batllòria (sortides de La Batllòria a
les 9:30 h,14:30 h i 19:30 h) es compensa mitjançant la posada en
funcionament d’una modificació de la línia de transport de viatgers per
carretera Gualba-Sant Celoni que té en concessió l’empresa “Cingles
Bus SA”, que comportaria la incorporació de 2 noves expedicions des de
La Batllòria a Sant Celoni (sortides de La Batllòria a les 7:45 h i 18:05
h).
Ampliació d’àmbit territorial de l’itinerari per poder abastar la
connectivitat de nous sectors dins el nucli urbà de Sant Celoni:
residencial Pla de Palau, residencial Esports, residencial Les Torres, Molí
Paperer, polígon Molí de les Planes.
Reestructuració d’itinerari en l’àmbit del nucli urbà de Sant Celoni en
base a una configuració en “8” (anell doble) que permet
conceptualitzar-lo en 2 línies:
¾ Línia “vermella” (recorregut de 10 minuts de durada): connecta
sobretot l’estació de RENFE amb l’Hospital/CAP i el sector residencial
del Pla de Palau
¾ Línia “blava” (recorregut de 19 minuts de durada): realitza sobretot
una funció connectora entre els diferents barris/sectors del nucli
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urbà (centre, residencial Esports, Sant Ponç, Les Borrelles, Les
Torres, Illes Belles, Molí Paperer, polígon Molí de les Planes).
Als efectes del foment en l’ús del servei i de l’afavoriment de les persones
amb més dificultats de mobilitat es considera la implantació de “Títols
socials” per a usuaris del Servei de Bus urbà Sant Celoni BUS, d’acord
amb el paràmetres següents:
•
•
•
•

•
•
•

Col·lectiu d’usuaris: jubilats i/o majors de 60/65 anys.
Lloc de venda: OAC
Tipus de títol: T 10 MONOMODAL DE 1 ZONA.
Característiques del títol: Vàlid per al servei municipal de Sant Celoni
i pel trajecte La Batllòria - Sant Celoni de la línia de Gualba a Sant
Celoni. La caducitat dels títols seria la mateixa que els d’ATM (el
canvi de tarifes més dos mesos de gràcia).
Preu de venda a usuari: 3,00 € (preu títol ordinari equivalent T-10:
6,30 €)
Preu de compra Ajuntament: 5,00 €
Altres aspectes:
¾ “Cingles Bus SA” vendria els títols socials a l’Ajuntament de Sant
Celoni al preu de compra referenciat
¾ “Cingles Bus SA” recompraria la totalitat dels títols no venuts per
l’Ajuntament de Sant Celoni a la finalització de cada període.
¾ Les cancel·lacions dels títols socials serien descomptades a la factura
servei Sant Celoni BUS al preu sense IVA del títol T-10 MONOMODAL
DE 1 ZONA de Cingles Bus, SA (4,65 €)

Atès que tant l’Ajuntament de Sant Celoni com la Direcció General de Ports
i Transports, titular del servei públic regular de transport de viatgers per
carretera Arenys de Mar – Granollers (V-1364;B-63) consideren necessari
mitjançant la modificació de les condicions de prestació d’aquest servei de
transport interurbà de viatgers per carretera, de tal manera que millori la
connectivitat entre les diverses parts del municipi i el seu enllaç amb les
xarxes supramunicipals de comunicació
Atès que l’empresa “Cingles Bus SA” en la seva condició de concessionària
del servei públic regular de transport de viatgers per carretera Arenys de
Mar i Granollers (V-1364;B-63). Aquesta concessió està en l’actualitat
adherida al sistema tarifari integrat de la regió metropolitana de Barcelona.
Atès que l’empresa “La Hispano Hilariense SA” en la seva condició de
concessionària del servei públic regular de transport de viatgers per
carretera entre Barcelona i Sant Hilari Sacalm (V-6415) dóna servei
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actualment al municipi de Sant Celoni, unint La Batllòria amb el nucli de
Sant Celoni.
Atès que igualment aquesta empresa ha culminat el procés d’integració
tarifària de la línia afectada pel servei objecte del conveni de data 10 de
setembre de 2003, per a la qual cosa ha rebut de l’ajuntament de Sant
Celoni la totalitat de les quantitats en ell pactades com a compensació del
cost que aquesta integració suposà.
Atès que l’Autoritat del Transport Metropolità, administració que regula el
sistema tarifari integrat, considera positiva millora que suposa la
modificació en els serveis de transport de Sant Celoni que formen part del
sistema tarifari integrat de la regió metropolitana de Barcelona.
Atès que la comissió de seguiment del servei constituïda a l’Ajuntament de
Sant Celoni en data 29 de juliol de 2005, va prendre els acords següents:
•

Es procedeix a l’examen de la proposta presentada en els termes que
es detalla en el document adjunt, que ha estat consensuat per
l’Ajuntament de Sant Celoni i per l’empresa Cingles Bus, SL i que
suposa una modificació dels recorreguts dins el municipi de Sant Celoni
amb l’establiment de dues línies diferenciades amb una ampliació del
servei ofert als usuaris.

La Comissió de Seguiment dona la seva conformitat amb la introducció de
les millores proposades. Com sigui que és interès de les parts i
especialment de l’Ajuntament de Sant Celoni que aquestes millores puguin
ser efectives el més aviat possible s’acorda manifestar la conformitat per a
la seva implantació a partir del proper dia 3 d’octubre de 2005 prèvia
l’autorització corresponent per part de la Direcció General de Ports i
Transports, tenint en compte que el servei de transport que ens ocupa
forma part d’una concessió de servei regular interurbana.
•

Així mateix, s’acorda iniciar les actuacions tendents a la modificació del
redactat del Conveni de 10 de setembre de 2003 per tal d’ajustar les
seves clàusules a les noves condicions de prestació del servei. Sens
perjudici de l’exposat per part de l’Ajuntament de Sant Celoni i de
l’empresa Cingles Bus, SL es formalitzarà l’addenda o document
pertinent per tal de possibilitar les liquidacions de les percepcions a
abonar per l’Ajuntament de Sant Celoni en les noves condicions de
prestació del servei a partir del 3 d’octubre de 2005.
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•

D’altra banda per tal de millorar el seguiment dels serveis de transport
objecte del conveni i disposar del millor nivell d’informació possible, es
considera procedent assignar una codificació diferenciada per a cada
una de les línies que composaran els serveis a Sant Celoni dins del
sistema tarifari integrat gestionat per l’Autoritat del Transport
Metropolità.

D’acord amb l’anterior, les parts consideren necessari establir mitjançant
aquest conveni, un marc de col·laboració que permeti la millora dels serveis
de transport públic de viatgers per carretera de Sant Celoni, alhora que es
fixa un règim de finançament estable que garanteixi l'equilibri econòmic
necessari per assolir uns nivells correctes de prestació del servei en benefici
dels seus usuaris.
Vistos els informes de la Secretaria i Intervenció municipals i a la vista de
l’expedient instruït a l’efecte.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, el Ple
municipal per deu vots a favor el de la regidora Sra. Lourdes Donado i dels
regidors Srs. Jordi Arenas, Josep Capote, Miquel Vega, Raül Casado,
Francesc Garcia, Josep M. Bueno, Josep Alsina, Josep M. Pasqual i Joan
Castaño i un vot en contra, el de la regidora Sra. Josefa Lechuga i cinc
abstencions dels regidors Srs. Emili Bosch, Francesc Deulofeu, Carles Mas,
Jordi Cuminal i Miquel Negre ACORDA:
Primer.- Aprovar la modificació del conveni regulador del bus urbà per a la
millora del servei a signar amb la Direcció General de Transports de la
Generalitat de Catalunya, l’autoritat metropolitana del transport, l’empresa
“Cingles Bus SA” i l’empresa “La Hispano Hilariense SA”.
Segon.- Notificar aquest acord a totes les parts als efectes de procedir a la
signatura del conveni aprovat.
Tercer.- Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui als efectes de què
pugui signar quanta documentació sigui procedent per a l’efectivitat dels
acords presos, així com a introduir ajustos i petites modificacions al text del
conveni a efectes de la seva signatura.
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD D’AUTORITZACIÓ A UFEC
GESTIÓ I SERVEIS SL PER A HIPOTECAR LA CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC ESPORTIU
“COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL SOT DE LES GRANOTES: PISCINA
COBERTA I SALES ESPORTIVES” DE LA QUE ÉS TITULAR.
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Intervé el Sr. alcalde i diu: Tots sabem aquest servei que s’ha posat en
funcionament el dilluns dia 24 d’octubre i que una de les clàusules que hi
havia en el plec de clàusules deia que es podia hipotecar la concessió per
tal de tenir garantits els crèdits etc. prèvia autorització expressa del ple de
l’Ajuntament, és una qüestió de tràmit.
Intervé el regidor Francesc Deulofeu i diu: Ha dit una qüestió de tràmit?
Contesta el Sr. alcalde i diu: Si, ja ho preveia el plec de clàusules que ho
poguessin demanar i que es podia autoritzar per part del ple sinó que em
corregeixi el Sr. secretari i que pot abundar en si és una costum, és una
norma, es pot fer, és legal etc.
Intervé el Sr. secretari i diu: En el plec està previst, està previst
normalment als plecs que havíem utilitzat per treball també estava previst,
és una possibilitat que existeix, és una legalitat, en principi com a
possibilitat hi és.
Intervé novament el regidor Francesc Deulofeu i diu: Ens agradaria que....
en els punts d’aquest ple, entenem que de forma repetida trobem a faltar
molta informació, i en aquest punt torna a passar el mateix, és a dir,
trobem a faltar informació i de fet a gran part dels punts trobem a faltar
que estiguin signats molts dels documents, és a dir quan hem revisat els
documents, a les propostes o alguns decrets no venen signats, quan vam
revisar l’expedient no estaven signats, tenim les fotocòpies si vol les hi
ensenyaré, suposo que ara ho deuen estar però en qualsevol cas quan
nosaltres vam revisar els expedients, en molts d’ells no ho estaven,
probablement el secretari ens hauria de dir si és més correcta una cosa o
una altra però a mi em sembla que a l’expedient haurien d’estar signats els
informes, els decrets i les propostes, en qualsevol cas vull recalcar que
quan es presenten punts en un ple i es presenten a la Comissió Informativa
i es deixen després per tal que puguin ser revisats pels diferents regidors
en aquest cas, els regidors de l’oposició, és d’agrair que hi hagi tota la
informació, que estigui tot en ordre i estigui de la manera que correspon
que estigui, en aquest punt també hem trobat a faltar informació, voldríem
preguntar, potser el secretari ens ho podria aclarir o el Sr. alcalde quin és
l’articulat d’aquesta hipoteca, quin és el detall de la mateixa perquè a
l’expedient no hem trobat informació al respecte.
Intervé el Sr. alcalde i diu: Bé, es pot aclarir, però em sembla que està
prou clar, la proposta i l’informe que hi ha de Secretaria i d’Intervenció, el
que contemplen és que a l’article 20 del Plec de Clàusules que és un plec
que es va aprovar aquí en el ple de l’Ajuntament diu que “... confereix al
concessionari el dret a hipotecar la concessió en garantia de crèdits que
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concerti per a l’acompliment dels fins concessionals prèvia autorització
expressa del Ple de l’Ajuntament” Veiem i això ha estat a les vostres mans,
en data 12 d’agost, la concessionària sol·licita la hipoteca i se’ls requereix
perquè clarifiquin perquè és la hipoteca, la declaració signada, el document
on s’expressen les condicions financeres del préstec, la declaració
responsable expressa de la finalitat, i després hi ha els informes que
després s’ha recollit i s’autoritza a que facin un hipoteca per un màxim de
750.000 euros que és el que devien posar com a material i se’ls diu que és
una concessió administrativa, en cap cas són els immobles, no se si hi ha
algun aclariment per fer per part de Secretaria però no hi a res més per
part meva.
Intervé el Sr. secretari i diu: En principi és una garantia que ells volen per
un crèdit ja que possiblement no tinguin finançament i la garantia seria
sobre el que és el dret de concessió, no sobre els immobles, en principi les
condicions financeres ens les van comunicar, el tema de clausulat propi de
la hipoteca no els l’hem demanat, no hem considerat que fos necessari i bé,
la idea de l’expedient no hi ha d’haver massa dificultat des del punt de vista
jurídic.
Intervé novament el regidor Francesc Deulofeu i diu: El nostre grup entén
que conèixer les condicions, l’acta notarial que haurà de signar la
concessionària amb l’entitat financera en la que probablement es detallen
aspectes de la mateixa, hauria estat bé poder-los tenir, poder-los llegir,
poder-los conèixer, saber exactament en quines condicions l’entitat
bancària fa aquesta hipoteca amb la concessionària, donat que és
l’ajuntament qui d’alguna manera està sempre al final, sempre al darrera
de l’aval d’aquesta situació, és a dir en el suposat que la hipoteca es fes
efectiva perquè l’empresa no fos capaç de fer els pagaments oportuns,
quina responsabilitat té l’Ajuntament en aquesta situació.
Contesta el Sr. secretari i diu: l’Ajuntament no està hipotecant els edificis,
no es poden hipotecar, fins i tot es deixa ben clar, el perill més important
que té és aquest, si la hipoteca o la concessió fos subhastada, que seria el
procediment en un cas d’una insolvència, el procediment normal seria que
a través del jutge o del procediment notarial, s’embargués i es treies a
subhasta aquesta hipoteca i hauria d’entrar una altra empresa, es
quedarien amb el dret d’explotar el servei, però aquí l’ajuntament ha de dir
si la nova empresa que entraria reuneix o no les condicions necessàries, no
és una subhasta clàssica des del punt de vista d’immobles que es treuen a
subhasta i els compra el millor postor, això és una concessió de servei
públic i per tant hi ha unes garanties. El titular del servei és l’ajuntament i
per tant sempre té la potestat de vigilància, si aquesta nova empresa que
hagués d’entrar no fos solvent, l’ajuntament podria dir que no, que no pot
agafar aquesta activitat, evidentment el postor, el que hagués d’entrar
hauria de ser del sector etc. etc. En el supòsit que no funcionés, sempre té
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la possibilitat d’intervenir el servei, igual que pot passar amb l’empresa
actual, és a dir, aquest risc sempre el tens amb l’empresa actual. Altre
qüestió és la garantia que el banc consideri amb aquesta hipoteca, si el
banc presta 750.000 euros sobre aquesta garantia, és un problema del
banc, és a dir és un problema que la garantia sigui prou forta, si ells
consideren que és prou forta, en principi l’ajuntament el que es pot jugar
és una mala gestió del servei i això pot passar sempre amb qualsevol
empresa per molts mitjans que es posin i de fet al plec de clàusules ja
estan previstes les possibilitats i fins i tot a la legislació perquè el tema de
la concessió ja és un contracte molt tipificat on tens una sèrie de
prerrogatives com la intervenció del servei etc. i les tenim amb ells i amb
qualsevol altre que pugui entrar.
Intervé novament el regidor Francesc Deulofeu i diu: Entenem per tant
que el risc que assumim precisament és el de la concessió, és a dir
l’ajuntament com a tal tot i que ha de forçar que es compleixin unes
garanties que estan establertes, perd d’alguna manera la potestat de
decidir perquè la subhasta entenc que no la porta l’ajuntament.
Intervé el Sr. secretari i diu: Aquesta empresa ha de reunir els mateixos
requisits de solvència que ha acreditat la actual, és a dir. És un problema
més del banc, per a mi no és un problema de l’ajuntament, evidentment
que si l’empresa es declara insolvent, tindrem un problema, però és que el
tindrem amb qualsevol cosa que passi, com sempre la vida és risc.
Intervé el regidor Emili Bosch i diu: Jo és que he entès una cosa ara que
m’ha sorprès, és a dir no tindrem un problema, en tindrem dos, tindrem el
de la concessió de la gestió i 750.000 euros. Aclareix el Sr. secretari dient
que l’ajuntament no és responsable d’això. Continua el regidor Emili Bosch i
diu: Aquesta és la pregunta i això clarifica molt el tema i ho desconeixem i
evidentment per això demanàvem l’articulat de la hipoteca perquè
segurament allà constarà i suposo que l’Ajuntament d’una manera o altra
hi donarà el vist i plau a aquest articulat, perquè tot això es pot articular
d’una altra manera, els bancs saben suficientment com articular una
hipoteca per tal de sortir-se amb la seva. Suposant que aquesta empresa, i
esperem que no, i que la gestió funcioni i que la piscina funcioni, però si fos
així, que fos insolvent, si l’ajuntament rebutja la nova empresa perquè no
reuneix les característiques, en contra del que al banc que l’única cosa que
li interessa és recuperar aquest deute o que algú li pagui els rebuts cada
mes, hauria de fer front a aquests diners que es deuen... Aclareix
novament el Sr. secretari i diu: Qui gestiona el servei, qui es quedi el
material que ha sigut adquirit amb aquest capital se n’ha de fer càrrec,
sigui una nova concessionària o si l’ajuntament recupera el servei,
l’ajuntament, però no perd res perquè el capital està allà. Si l’ajuntament
s’ho queda perquè no hi ha una nova empresa concessionària i s’ho queda
perquè es fa càrrec del pagament de les quotes d’aquests 750.000 euros i
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ho torna a donar a concessió, a la nova concessió evidentment la nova
empresa es farà càrrec d’aquests 750.000 euros, sempre i quan, i això ja
és un tema que és un problema de que l’ajuntament ho vigili, que les
inversions es facin d’acord amb projecte de gestió i que no agafin 750.000
euros, garantit sobre això i després se’n vagin a les Bahamas.
Intervé novament el regidor Emili Bosch i diu: Li agraeixo l’aclariment
perquè ara ho tinc molt més clar que abans, però realment feia falta
aquesta pregunta i aquesta informació per poder posicionar-me al respecte
perquè ni ha molts espais foscos si no es té aquesta informació que ens
acaba de donar.
Intervé el Sr. alcalde i diu: Com a grup de municipal, el secretari i els
Serveis Tècnics estan a la vostra disposició per fer qualsevol consulta, és
un operatiu que ha demanat l’empresa i que a nivell tècnic s’ha fet el
seguiment i també hem demanat la clarificació per tal que tot es fes amb
normalitat, hem de tenir en compte que l’exigència de l’ajuntament va ser
que es fes una inversió amb material, gairebé és de calaix, com no vingui
una d’aquestes grans empreses que tingui no se quants mils i mils d’euros
per invertir que s’ha de finançar d’alguna manera i és una manera
totalment lògica pel que hem vist a altres llocs, també he de dir i està clar
que l’empresa a la que se li ha adjudicat és una empresa que està portant
altres instal·lacions a altres indrets i amb perfecta satisfacció dels
ajuntaments i dels usuaris i ens hem de congratular de que s’estan
acomplint les expectatives sobradament, ja hi ha més de 1300 abonats i
que és un nou servei que s’ha posat en funcionament a Sant Celoni i que
ocupa 18 persones, de les quals més del 50% són del nostre municipi. Amb
serveis d’aquest tipus si que fem un salt qualitatiu endavant com a municipi
i donem servei als altres municipis del Baix Montseny, on ens consta que el
grau de satisfacció és òptim i segur que a l’engegada sempre hi ha coses a
retocar, a millorar, i és el que s’està produint, però d’aquesta empresa i de
la informació que tenim i que hem requerit, està funcionant perfectament a
tots els llocs on està gestionant equipaments i per això vam optar per ella
perquè a més a més era la que reunia les condicions quan es va portar al
Ple i els fets ens van donant la raó de que era bo fer l’atorgament i no
declarar-ho desert, perquè reunia les condicions per tal de fer l’adjudicació
que es va fer en el seu dia.
Intervé novament el regidor Emili Bosch i diu: Només dir que evidentment
si estem fent tantes preguntes és perquè no ho teníem clar i posicionar-nos
en aquest tema és important perquè d’una manera o altra es pot perjudicar
tant la gestió com a la pròpia empresa que no és el nostre interès, però
també m’agradaria aclarir que no és el procediment estándar, és un
procediment que recull la llei, i que es pot dur a terme, però també n’hi ha
molts d’altres de financers, per tant jo crec que en aquest ple d’aquestes
qüestions, no tinc la història però crec que no se n’han aprovat gaires i és
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bo, almenys per part de l’oposició que posem les coses clares per tal que
puguem votar amb conseqüència, jo agraeixo la informació i si l’haguéssim
tingut a l’informe segurament no haguéssim preguntat, diu que els tècnics
estaven, però evidentment és una qüestió que si te la mires d’entrada, com
que ja es recull al conveni, no té més...., és una qüestió de tràmit, però si
analitzes que poden haver-hi incidents val la pena posar-ho clar en un ple
perquè entenem que és la nostra obligació i evidentment així ho fem.
Moltes gràcies.
Després d’aquestes intervencions i,
Atès que amb data 2 de juny de 2005 el Ple municipal aprovà l’expedient
de contractació, pel sistema de concurs i procediment obert, per a la gestió
del nou complex esportiu municipal, piscina coberta i sales annexes.
Atès que prèvia licitació, amb data 26 de juliol 2005, el Ple municipal
acorda adjudicar el contracte administratiu per a la gestió del servei
esportiu municipal de piscina coberta i sales annexes a UFEC GESTIÓ I
SERVEIS SL.
Atès que amb data 14 de setembre de 2005 es va procedir a la signatura
del contracte administratiu corresponent.
Atès que l’article 20.h) del plec de clàusules administratives particulars
regulador del contracte administratiu de gestió de servei públic esportiu,
mitjançant concessió administrativa, “Complex esportiu municipal Sot de
les granotes: piscina coberta i sales esportives”, confereix al concessionari
el dret a hipotecar la concessió en garantia de crèdits que concerti per a
l’acompliment dels fins concessionals, prèvia autorització expressa del Ple
de l’Ajuntament.
Atès que amb data 12 d’agost de 2005 la concessionària UFEC GESTIÓ I
SERVEIS SL ha sol·licitat la hipoteca de la concessió.
Atès que de l’escrit no es desprèn ni la quantitat per la qual ha d’estar
hipotecada la concessió administrativa de servei públic, ni tampoc les
condicions financeres dels préstec a garantir amb aquesta hipoteca, ni
tampoc la finalitat a la qual han d’estar destinades les quantitats
obtingudes del préstec, es va requerir a l’empresa a efectes de que aportés
la següent documentació:
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•

Declaració signada en la que constés la quantitat per la qual es té
intenció d’hipotecar la concessió administrativa de servei públic.

•

Document en el que s’expressin les condicions financeres dels préstec
a garantir amb aquesta hipoteca, de tal manera que es puguin deduir
les quantitats totals per les que es grava el dret, tant per principal,
interessos, comissions, despeses i tota classe de responsabilitats.

•

Declaració responsable expressiva de la finalitat a la qual han d’estar
destinades les quantitats obtingudes del préstec

Atès que la documentació ha estat aportada i es troba correcta.
Vistos els informes de la Secretaria i de la Intervenció municipals.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, el Ple
municipal, per UNANIMITAT, ACORDA:
Primer.- Autoritzar, de conformitat amb l’article 20.h) del plec de clàusules
administratives particulars regulador del contracte administratiu de gestió
de servei públic esportiu, mitjançant concessió administrativa, “Complex
esportiu municipal Sot de les granotes: piscina coberta i sales esportives”,
a la mercantil UFEC GESTIÓ I SERVEIS SL, titular de l’esmentada
concessió, als efectes de què pugui hipotecar-la en garantia d’una obligació
de 750.000 € d’import màxim.
Segon.- Indicar expressament que allò que s’autoritza a hipotecar és la
concessió administrativa i no els immobles integrants del “Complex esportiu
municipal Sot de les granotes: piscina coberta i sales esportives”, per
tractar-se aquests de béns demanials.
Tercer.- Habilitar el Sr. alcalde per a la signatura de quanta documentació
sigui menester per a l’efectivitat dels acords presos.
6.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE
LES ORDENANCES FISCALS QUE HAURAN DE REGIR A PARTIR DE
2006.
Intervé el regidor Francesc Garcia i diu: Tal com ha dit el Sr. alcalde la
proposta de modificació de les ordenances fiscals que han de regir el 2006.
Les modificacions que es proposen són les següents: Impost sobre Bens
Immobles es proposa un augment del 2% respecte al 2005. Impost sobre
Activitats Econòmiques s’aplicarà un augment del 3,7%. Impost sobre els
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Vehicles de Tracció Mecànica un 3,7% també. Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres es proposa un 3,7%. Impost sobre Increment de
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana també un 3,7%. La taxa per a la
Recollida, Tractament i Eliminació d’Escombraries un 3,7%. La taxa per
conservació del Cementiri passa de 18,61 euros de l’any 2005 a 18 euros el
2006. La taxa per retirada de vehicles de la via pública passa de 66,50 a 75
euros, aquest augment és degut a que està previst portar un nou concurs
del servei de Grua per al proper any. La taxa per estacionament de vehicles
a les vies públiques s’incrementa 5 cèntims, cal tenir en compte que l’any
passat no es va augmentar. La taxa per ocupació de la via pública amb
taules i cadires no es modifica i la resta de taxes que es modifiquen es
proposarà un 3,7%. Això pel que fa als augments, pel que fa a les
subvencions i bonificacions que contemplen aquestes ordenances són les
següents. A l'Impost de Bens Immobles, les famílies nombroses tindran
una subvenció per al 2006 de 68 euros, l’any 2005 era de 62. S’introdueix
una nova bonificació del 15% a immobles destinats a vivendes que
instal·lin sistemes per aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar,
aquest no el teníem l’any passat. A l’Impost sobre Activitats Econòmiques,
es manté la bonificació fins el 10% per activitats que aprofitin l’energia
solar, energies renovables o sistemes de cogeneració. A l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica, es continua amb la bonificació que teníem
l’any 2005 del 75% amb vehicles que utilitzin energies alternatives o
menys contaminants i també tenim la quota exempta per vehicles de més
de 25 anys d’antiguitat. En l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres es bonifica un 95% a favor de les construccions, instal·lacions i obres
en les que s’incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de
l’energia solar, també es bonifica amb un 90% a totes les construccions,
instal·lacions i obres de remodelació que afavoreixin l’habitabilitat i accés a
les persones amb disminució física i/o psíquica, es bonifiquen també amb
un 90% totes les obres i instal·lació d’ascensors en vivendes ja construïdes
i també s’atorga l’exempció de l’impost a les obres que tenen per objecte
arranjar la façana. A l’Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys (Plus
Vàlua) es bonifica el 30% de l’impost quan es produeix per causes
d’herència. A la taxa per a la Recollida, Tractament i Eliminació
d’Escombraries, aquí també es presenta una modificació, per l’exercici
2005 es feia una bonificació del 50% per jubilats i pensionistes amb un
límit del salari mínim interprofessional, aquest any hem fet un escalat, una
mica a petició de tots, també del grup de CIU, on es té en compte el
número de persones empadronades i també es juga amb el salari mínim
interprofessional, per exemple: una persona que estigui empadronada en
una casa tindrà una bonificació del 50% sempre i quan no superi el límit del
salari mínim, si la unitat familiar està formada per dues persones, també
tindran la bonificació del 50% però el tope serà el 115% del salari mínim i
si la unitat familiar està formada per tres o més persones també tindran la
bonificació del 50% però el tope serà el 120% del salari mínim. L’altra
bonificació que hem introduït és en la taxa d’ocupació de terrenys públics
amb materials de construcció, runes i tanques, seran bonificades amb el
90% totes les construccions de vivendes de Protecció Oficial fetes per
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entitats sense caràcter de lucre. I això és una mica en resum les
ordenances, una part de l’augment i de les bonificacions.
Intervé el regidor Carles Mas i diu: Avui portem a aprovació provisional les
ordenances del 2006, no m’estendré gaire més en algun detall en aquest
moment perquè en Francesc ha exposat abastament quines són les
modificacions que es proposen, haig de fer un petit incís abans de
continuar, aquesta és la tercera aprovació d’unes ordenances que jo tinc
l’honor de representar al Grup Municipal de Convergència i Unió en aquest
debat, és el tercer debat i és la tercera vegada que diré una cosa similar a
la que dic cada vegada, que és les ganes de col·laborar a fer propostes per
millorar en tot el que sigui possible les ordenances. Com a primer pas,
perquè entenem que les ordenances no només conforma el sistema
tributari local que és molt important ja de per si, sinó que també conforma
el primer pas per a l’aprovació d’uns pressupostos, és a dir conforma ja
part de com anirà el pressupost de l’any següent perquè conforma ja part
dels grans ingressos que es tenen, amb la qual cosa amb aquest ànim,
entenem les ordenances amb aquest ampli ventall des d’entendre que és el
sistema tributari local, per tant l’inici també d’uns pressupostos que
marcaran les polítiques que es porten a terme durant tot un any, nosaltres
volem incidir des d’aquest moment a les polítiques que es duran a terme,
sobretot la política social i de recompensar determinats hàbits positius, això
ho hem fet a través de delegacions a totes i cadascuna d’aquestes
aprovacions provisionals que curiosament no han sigut acceptades però
que l’any següent s’han tingut en compte i s’han incorporat. L’any passat
es van incorporar algunes bonificacions i aquest any doncs ja s’ha fet
referència, es va fer un apunt sobre un possible escalat per intentar que hi
haguessin més persones que s’acollissin a les bonificacions i crec que és de
justícia i equitat que això sigui així. Dit això i abans de continuar amb
l’exposició que tenia pensada fer avui, crec que és obligatori fer una
pregunta a l’equip de govern i al Sr. alcalde, segurament serà la persona
més indicada per respondre, és si aquestes són les ordenances que l’equip
de govern vol aplicar definitivament per a l’any 2006, dit d’una altra forma,
accepteu equip de govern reunir-nos amb el Grup Municipal de
Convergència i Unió per millorar aquestes ordenances en l’aspecte d’afinar i
millorar alguna de les bonificacions que hi ha incloses, introduir-ne algunes
altres si és objectivament viable i repassar estrictament si els creixements
són o no adequats d’aquestes ordenances? És una pregunta molt clara,
espero una resposta igual de clara.
Contesta el regidor Francesc Garcia: Tu saps que sempre hem estat a
disposició per qualsevol consulta que has fet etc. L’any passat es va fer la
proposta de l’escalat i ja et vaig comentar que quan vam fer la bonificació
per pensionistes i jubilats era una aposta que feia l’equip de govern i era
una prova pilot per veure que passava, s’ha vist que ha anat bé, però no
tan bé com ens agradaria perquè entenem que ens ha de beneficiar a més
gent, aleshores una mica les peticions de la gent i la vostra proposta s’ha
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inclòs aquí. Aquest any ens hem vist avui, no hi ha hagut més temps per
veure’ns i també heu fet algunes propostes, jo a dia d’avui no en tinc cap
encara a sobre la taula per poder-les comentar o discutir, més no et puc
dir. Hem tingut suficient temps com per treballar-les o portar-les.
Intervé el Sr. alcalde i diu: Tot es pot fer diferent, no dic millorable, ja que
la paraula millorable és discutible. Com a municipi el que podem fer són
petits retocs, però el que no podem fer és una redistribució de rendes en
un municipi, hi ha altres maneres a nivell d’IRPF, de recursos de l’Estat, de
la Generalitat que si que poden compensar i fer redistribució de rendes,
nosaltres les eines que tenim al municipi són les bonificacions, és bonificar
a col·lectius més delicats, més necessitats i això vol dir que els altres
col·lectius paguem la diferència que no paguen ells i és normal, però durant
aquests anys i quan s’ha permès s’han anat introduint bonificacions, per
exemple, les famílies nombroses, hi ha un augment de la bonificació del
10%, no del tres i pico per cent que és l’augment de l’impost sinó del 10%
a les famílies nombroses en l’IBI, a les persones pensionistes en el rebut
d’escombraries. Aquest escalat de dir no només mirar la unitat familiar sinó
que si és una persona és el 100% del salari mínim, sinó del 115, el 120 etc.
i això són coses d’anar retocant de mica en mica. S’ha de tenir en compte
també i si aquests dies heu vist la premsa comarcal especialment, el que es
proposa i es planteja en el ple de l’ajuntament de Sant Celoni és un
augment raonable i un augment molt acurat que no arriba ni a compensar
l’IPC, és a dir el promig de taxes i impostos és aproximadament d’un 3%
quan sabem que l’IPC darrer que ha sortit a nivell de l’Estat és un 3,7% i el
de la Generalitat, si no recordo malament, era el 4,3%, és a dir el darrer
que ha sortit i per tant com a ajuntament hem de tenir cura també que hi
ha serveis que automàticament i ho sabem tots que la seva concessió de
serveis especialment i d’usos de materials on ja automàticament es
produeix un augment de l’IPC a final d’any i això ja està regulat a la
concessió de més d’un servei que té l’ajuntament com són neteja de locals,
equipaments Casal d’Avis, servei d’Escombraries, Neteja Viària i tot això
automàticament ja s’incorpora a l’IPC que ja es preveu que estarà al 3,5 o
al 4% quan les ordenances a nivell global s’augmenten només el 3%, és a
dir que això vol dir control de la despesa, vol dir ser molt curosos amb la
despesa i vol dir filar molt prim també amb els ingressos, però es poden
introduir i anem introduint bonificacions i ajudes a veïns. A més a més hi ha
altres ajudes canalitzades per l’àrea de Comunitat etc. que arriben als
col·lectius més necessitats. Com deia la revisió d’impostos i taxes que es
planteja és el 3% a nivell global i si veieu, a la majoria de municipis, i no
vull comparar amb cap ni diré cap nom, però s’estan veient augments,
segurament per mantenir els serveis, per exemple amb la taxa
d’escombraries, algun que ha sortit darrerament a la premsa aplicarà
aproximadament com nosaltres un 3,8%, però n’hi ha d’altres del 10, del
20, del 17 al 35, perquè és un cost que sabem que no podem obviar,
nosaltres a Sant Celoni amb el creixement que tenim de rebuts etc. podem
ajustar i només aplicar el cost de la vida o menys de l’IPC i això és molt
important per tal que la pressió fiscal no augmenti, a nivell de promig
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disminueix i amb això hem de ser molt curosos de no fer volar coloms com
a equip de govern, algunes de les bonificacions que tenim incorporades, si
que afecten a alguna indústria del municipi que utilitza sistemes de
cogeneració, s’ha de primar d’alguna manera i això des de l’any passat ja
està incorporat, entenem que és un bon camí. Per a les ordenances del
2006 segurament serà difícil introduir noves bonificacions, però donem-nos
temps a establir contactes per poder pensar ja en unes properes
ordenances que no desequilibrin el pressupost de l’any 2006 però que facin
possible anar introduint altres conceptes i altres millores, no hi ha d’haver
cap problema i així el regidor sempre ha estat obert a parlar-ne.
Intervé novament el regidor Carles Mas i diu: Entenc que no ha sigut tan
curta com la pregunta però si que prou clara com la pregunta, ha sigut que
no, que no ens volem asseure per modificar aquestes ordenances del 2006,
amb alguns arguments que han anat sortint, l’IPC, l’IPC és aquesta
mesura, aquest paraigües que tothom agafa per dir, bé, si no augmenta
més que l’IPC sembla que és l’increment que correspon, és una cosa que ja
està bé com a paràmetre però no deixa de ser un paràmetre, perquè a la fi
el que dèiem és que les ordenances són el primer pas per fer un pressupost
i després ens trobem amb la sorpresa que a data de la darrera execució de
pressupost, d’inversions reals encara hi ha 7 milions de crèdit que no està
ni tan sols compromès, inversions incloses dins el pressupost de 2005 que
encara ni tan sols s’han compromès, i dius és que hi ha una quantitat molt
gran que s’ha invertit aquest any, no, obligacions reconegudes 3 milions,
doncs l’IPC amb aquesta mesura és molt ja que si no hem de fer res no cal
incrementar els impostos, són aquelles coses que es van repetint i per
moltes vegades que es digui una mentida no passarà a ser veritat, i jo feia
la pregunta perquè siguem conscients que per exemple aprovem un
suggeriment, un suggeriment que vam fer arran de que sempre ens hem
anat trobant i que agraeixo perquè a la fi a l‘any següent s’incorporen les
coses, però un suggeriment no és col·laborar, un suggeriment és dir jo ho
faria així, parlem-ne a veure si ho podem articular, perquè avui aprovarem
una cosa que ja estarà en funcionament l’any 2006 que és que una parella
de jubilants, dos pensionistes que estiguin al mateix habitatge, que cobrin
500 euros, no tindran ni tan sols dret a una bonificació del 50%, estem
parlant que cobrin menys de la pensió mínima cadascú, és a dir estem
parlant de 250 euros cadascú, és a dir dos pensionistes que cobrin 250
euros cadascú i visquin junts, siguin parella, no podran deduir-se o acollirse a la bonificació del 50% que s’estableix i quan jo deia, escolteu,
assentem-nos, perquè? doncs perquè cada any hem tret coses positives
com les bonificacions per energia solar va ser una cosa nostra, les
bonificacions per temes d’obres per discapacitats va ser iniciativa nostra
però avui podíem haver parlat de les ordenances que sempre posa
exemples i tothom sap llegir els diaris però jo a més he demanat els
articulats i podríem parlar de les ordenances de Cardedeu, de Caldes, de
Castellar del Vallès, de Sabadell, de la Garriga, que per exemple fan i tenen
estudis sobre com intentar aplicar el màxim aquestes bonificacions per
exemple en aquest tema concret de la bonificació d'escombraries per tal de
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no excloure a la gent que realment ho necessita, no hem d’oblidar que
aquestes ordenances són el primer pas per un pressupost socialment
responsable. Aleshores avui aprovem unes ordenances que ja sabem avui
objectivament que no afectaran a la gent que volem que surti beneficiada,
per tant proposem, és lògic que ens assentem i ho parlem com podríem
millorar el tema de la zona blava, que cinc cèntim suposa un increment
d’un 11%, això és molt o poc, l’any passat no es va incrementar però
l’anterior si un altre 11% i està clar que quan un va incrementant un 11%
cada dos anys es converteix en un 5% anual, sense cap alternativa que hi
hagi cap aparcament, fins i tot avui hem debatut que hi ha una decisió
política conscient que no farem un aparcament a una zona de futura
construcció que és l’hospital que generarà molta atracció de vehicles
conscientment diem no construirem cap pàrquing perquè ja tenim algun
projecte, ja ho veurem, però no hi ha realitats, no ens hem assentat a
parlar d’aquest pressupost i encara recordo una intervenció d’un grup que
l’anterior legislatura estava als bancs de l’oposició demanant, fent una
al·legació precisament als pressupostos, demanant un pressupost
participatiu i va remetre un informe molt extens de vàries iniciatives al
respecte, jo crec que algú que està avui de públic també hi estava aquell
dia, demanant la participació d’uns pressupostos comença a ordenances i
les ordenances, com vols que un pressupost en aquest ajuntament sigui
participatiu si ni tant sols hi ha participació amb els membres que són
regidors i que per tant hem de tenir o hauríem de tenir com a Grup
Municipal els mateixos drets i deures que qualsevol altre regidor,
òbviament hi ha alguns de vosaltres que esteu a l’equip de govern, que
gestioneu les polítiques i per tant teniu una informació potser anterior a la
que ens podríeu facilitar a nosaltres i per tant també se us remunera
aquesta gestió, però no hi ha participació i com es deia abans ni tan sols
pràcticament tenim el gust d’assentar-nos a l’Ajuntament sinó que anem
ocupant, fent una mica d’ocupes dels llocs que estan buits. Avui volia
parlar, m’havia preparat diferents temes sobre àmbits de política tributària
local, els efectes socials que pot tenir, les millores en l’aplicació del sistema
que podíem parlar-ne i iniciar un debat de pressupostos i vosaltres us
acabeu de carregar totalment l’oferiment de diàleg i d’intentar col·laborar
en fer les propostes millors, jo espero que no passi el mateix i abans he
introduït una cosa de Madrid que hi havia crispació, però espero que aquest
oferiment demà no passi al mateix a Madrid, fa uns dies, ahir mateix, el
dimecres, es va anar a Madrid a oferir la ma al govern de Madrid perquè
ens aprovin un nou finançament, que per tant, indirectament també ens
afectarà als municipis, jo crec que amb una resposta com la que hem tingut
avui, de fet ja podríem plegar veles perquè l’Estatut no s’aprovaria ja que
avui se’ns ha negat el dret a poder formular millores en aquests 30 dies
que si fem al·legacions i per tant s’enriqueixi el text i tinc la sensació i
m’allargo, però ho faig perquè crec que ha arribat un moment en que
l’actitud de l’equip de govern és decebedora i sí, hi ha altres maneres de
fer, abans es deia, però les vostres amb actitud com les que l’equip de
govern ha demostrat avui i altres dies, especialment avui, que s’ha
evidenciat que la informació que es dona i que es gestiona és dolenta i
escassa, crec que sincerament acabeu de perdre totalment el respecte que
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teniu al màxim òrgan de govern municipal que és el Ple perquè veniu a
passar l’estona, que se us aprovin els projectes que ja teniu a l’avançada
pensats i no voleu dialogar, perfecte, és una postura i és una postura que
jo no comparteixo, és decebedora i permeteu-me dues reflexions d’aquest
punt culminant que és avui, jo acabo de veure diferents actituds que les he
anat reflexionant amb la resta del grup però que crec que es poden resumir
que tos aquests plens anteriors de venir a passar el temps del banc de
l’equip de govern en dues que és l’efecte retrovisor que dic jo que és dir fa
setze anys les coses es feien diferent, fa setze anys jo estava a EGB i
escolta, amb setze anys les coses han canviat molt i l’altre és l’efecte vull
però no puc o l’efecte farem però a la fi no es fa, la participació n’és una, és
un exemple que ni tan sols l’incís, ja que estem en temes de polítiques que
se segueixen, ni tant sols se’ns ha avisat quan hi ha hagut temes de
participació en aquest procés que diu que s’ha engegat i quan es parla que
farem moltes inversions però l’execució és la que és, doncs estem arribant
a un punt que el respecte i la dignitat que aquest organisme que és el ple
hauria de tenir, doncs s’ha perdut i jo crec que la dignificació de la política
que Convergència i Unió i el nostre Grup Municipal ha intentat ple rera ple i
aportant iniciatives i preguntant, per aclarir, no simplement preguntant
coses a veure si podem fer-los caure en l’error, no, nosaltres volem estar
convençuts de les coses que es fan, si són positives votem que si i si són
negatives o creiem que es poden fer d’una altra forma diferent que és el
resultat molt millor, doncs ho fem i ho diem i a més votem en
conseqüència, per tant aquestes ordenances no són les millors ordenances
objectivament amb el redactat actual que podrien haver-hi l’any 2006, ja
fins i tot sense afegir cap de les bonificacions que podríem afegir-hi,
objectivament aquestes ordenances són igual que les de l’any passat, que
per cert, es van modificar gràcies a les nostres aportacions, sabem que les
nostres aportacions sempre són positives i a la fi la gent se’n pot beneficiar,
no entenc aquesta negativa i com que no l’entenc també doncs la valoració
que n’hem de fer del grup municipal és que aquestes no són les nostres
ordenances i el nostre sentit de vot és negatiu i per tant votarem en
conseqüència.
Intervé el regidor Josep M. Pasqual i diu: Jo respecto molt la vostra
estratègia molt clara de qüestionar-ho tot i d’entrar aquest tema tant
recorrent que heu tret a cada punt, suposo que si jo estigués a l’oposició
faria el mateix, es tracta de desgastar a l’equip de govern i ho accepto
perquè és lògic, és el joc democràtic, però si que també vull fer-vos un
favor de cara als oïdors, d’una banda pel que fa a l’aprovació provisional
d’ordenances ja sabem que teniu tot aquest temps per presentar noves
propostes i si les voleu discutir nosaltres mai ho hem rebutjat, per altra
banda el tema de la participació penso que ha sigut un greu error, no se si
no has rumiat bé el que deies, però justament és un tema que es va
aprovar en plenari, vam assumir tots, se us ha convocat cada vegada, no
us heu presentat mai, mai, us hem enviat les actes igualment, tampoc us
heu presentat, és a dir això mira-t’ho i si vols ho contrastem amb els
tècnics de la casa, però amb això si que tinc la consciència molt tranquil·la
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que en tot cas el que hauria de donar explicacions perquè no assisteix als
fòrums participatius sou vosaltres, però bé, això ja depèn de cadascú. Per
altra banda, el tema recorrent que heu anat traient cada vegada que els
plecs que us passem d’expedients són incomplets, hi ha hagut diferents
temes com el del dipòsit, el del bus que són temes que sabem que heu
estat treballant ja que el tema del dipòsit ja us heu manifestat vàries
vegades, vosaltres partiu d’un model de plantejament diferent en aquella
zona molt respectable o el tema del bus, també abans ho hem dit, és un
model que volem consolidar ara per canviar per actituds i els hàbits de la
gent, però això no treu que a mesura que hi hagi noves necessitats
intentarem donar-hi resposta, això és evident. Però la sensació que vull
que no s’endugui la gent que ens escolta és que la vostra tasca com a
oposició de cara als punts de l’ordre del dia es limita en el moment de que
obriu l’expedient del plenari i el tanqueu, reflexioneu perquè esteu donant
aquesta impressió, perquè abans hi ha unes comissions informatives,
perquè després podeu demanar aclariments a qualsevol tècnic de la casa o
a qualsevol de nosaltres i us les donaríem, i esteu donant la sensació a la
gent que ens escolta que la vostra feina és venir aquí, obrir l’expedient
veure si està complert o no i a partir d’aquí ja ens veurem el dia del ple,
reflexioneu perquè em sembla que esteu donant una imatge una mica
errònia, jo tinc la consciència tranquil·la i em sembla que la gent de
l’Ajuntament i si ha passat m’agradaria saber-ho, no us ha negat mai cap
informació, però es clar sempre estar pendent de si hi ha una errada, si hi
ha un oblit i vosaltres no fer cap proposta abans d’arribar al ple, és un joc
molt respectable però em sembla que la gent que ens escolti entendrà que
amb això no aconseguireu convèncer a ningú.
Intervé el regidor Josep Capote i diu: A vegades caiem, per respecte i
sobretot amb la gent de l’oposició que té una tasca molt important i també
més difícil, jo a diferència del Sr. Mas parlaré amb la meva opinió, no diré
que sou això ni allò, perquè això deu ser una opinió particular teva o en tot
cas dels components del teu grup de CIU, jo en tot cas ja no gosaré fer
això, donaré la meva opinió. No diguem que el tema dels terrenys del
dipòsit és un plantejament vostre, però jo no he vist aquí cap altra
alternativa que digui aquí no hi cap però és que podem buscar allà, callem,
perquè quan es diu que no, es busca una altra alternativa, quina alternativa
hi ha per donar aquest abastament d’aigua, els nostres tècnics diuen aquell
lloc perquè el terreny és nostre i perquè és ideal. Després falten papers, jo
abans he donat un paper meu particular al Sr. Emili Bosch que me l’ha
despreciat i per això l’he agafat, era meu particular, però ja que falten
tants informes i tants papers, per exemple es va fer un plec de condicions
per escollir l’empresa per portar la gestió de la piscina, en aquest ple no se
si vau votar a favor o en contra però en aquest plec sortia aquesta
probabilitat que tenia aquesta empresa de demanar la hipoteca, que passa,
que en aquell moment no era bo per mirar que posava, ara descobriu
aquesta nova fórmula, és que són temes que volem dir que no hi ha
informació, el que hi ha és poca dedicació, poca dedicació companys, aquí
hi ha moltes ponències i tal com diu el company Josep Maria a quantes
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veniu? Escolteu, aquí estem oberts tots, cada vegada que a mi qualsevol
company em diu quedem aquí perquè tenim aquest dubte, aquí estem; em
fa falta aquesta documentació, aquí la teniu; em fa falta aquest aclariment,
aquí el teniu. El que passa és que avui, i això són coses dignes, però és una
gran estratègia vostra de treure punta al llapis a tots els punts, fins i tot als
que ja segur que estava aprovat com el tema de la piscina que segur que
estava aprovat amb el vostre vot favorable. Però ara mirem, perquè aquest
tema de la hipoteca, és igual... tots, avui és una estratègia de dir tot es fa
malament, sembla uns que estaven a Madrid, com diu ell, però aquí no
estem a Madrid, estem a Sant Celoni, és que estem parlant del tema de les
ordenances i el Sr. Mas ha parlat de Madrid, de lo dolents que som, de la
falta de l’aparcament, de temes que ja hem passat a l’ordre del dia, no et
queixis que jo ara parli també del temps i de Notre Damus si tu vols, són
temes que a la fi callem o dir per dir, diguem-ho tot.
Intervé novament el regidor Carles Mas i diu: Be, les darreres paraules,
cadascú les qualifica com creu que les ha de qualificar, només una cosa en
resposta a la intervenció anterior d’en Josep Maria, especialment en el ple,
mentides no, el procés participatiu, no se’ns ha avisat en totes les reunions
que hi havia, i si ho pots demostrar, demostra-ho, és cert que a la primera
reunió jo vaig enviar el missatge disculpant-me perquè arribava tard i quan
vaig arribar ja havíeu acabat, però a partir d’allà no hem rebut cap
convocatòria, no hem rebut cap convocatòria Josep Maria, i aquest és un
fet, que pot ser un error intern, l’acceptem, però a més quan ens vas
presentar el procés participatiu en un ple, vam dir, nosaltres volem que
això surti bé, nosaltres aquest dissabte ens has convidat, qui vulgui, a
nivell particular, hi anirà, jo hi aniré perquè en tinc ganes de participar, en
tinc ganes com a regidor i com a representant del Grup Municipal de
Convergència i Unió de participar, com hem fet sempre, som el primer grup
municipal que ha presentat al·legacions sempre a les ordenances, als
pressupostos i a la majoria de grans projectes que crèiem necessari
millorar, coses que es podien millorar, si ja vèiem que totalment divergia
de la nostra manera de fer, òbviament la nostra votació ja era negativa, i
això o diu un grup que ho ha fet, això, els grups que estan a l’equip de
govern no ho poden dir, ni fa setze anys no ho poden dir, aleshores deixem
les coses clares i el ple siguem una mica curosos amb el que es diu,
especialment perquè el que importa en aquest moment són les ordenances
i les ordenances objectivament són millorables per petites qüestions que a
més el que hem volgut dir és, si presentem al·legacions, aquestes
al·legacions a la fi les podem pactar i nosaltres aquestes ordenances les
votarem perquè és un primer pas cap a un pressupost i mai farem cap gran
teoria ni de participació ni cap altra teoria de fer grans polítiques ni
executant una misèria cada any i oblidant-nos la meitat del consistori en la
participació.
Intervé novament el regidor Josep Maria Pasqual i diu: Veig que el Sr.
Carles Mas va molt fort acusant-me de mentider davant d’un ple, ho trobo
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molt fort, jo tinc la tranquil·litat que els tècnics els han convocat cada
vegada, els que no hauríeu de tenir la tranquil·litat sou vosaltres que si no
havíeu pogut venir la primera vegada a la Comissió de Seguiment que hi va
haver, com a mínim podíeu haver tingut l’interès d’informar-vos de com
havia anat, d’haver-vos apuntat en els grups de treball, en els tallers i no
tan sols no vau venir sinó que heu mostrat total desinterès per tot i jo no
qüestiono en absolut el treball dels meus tècnics, penso que se us ha
convocat, esteu en el llistat i si no us ha arribat, soc més respectuós que tu
i no et tractaré de mentider, accepto que potser no ho heu rebut però crec
que us esteu passant molt intentant manipular i desprestigiar l’equip de
govern, penso que per aquest camí aneu molt equivocats.
Intervé el regidor Carles Mas demanant la paraula i,
Intervé el Sr. alcalde i diu: Be, donaré la paraula, tinc costum com alcalde
de donar totes les paraules que es demanen, el que passa és que si que
quan s’amplien tant els temes quan el que estem fent és parlar de les
ordenances municipals i potser tots en som culpables en part, potser si que
algun dia haurem d’aplicar el reglament, que vol dir parlar només
portaveus, màxim de temps per parlar, temps i centrar el debat i potser
tallar algunes expressions entenem que el ple és sobirà, és el màxim òrgan
polític i de representació en un municipi, nosaltres som la gent votada els
uns i els altres i no hi ha d’haver cap expressió, perquè un estigui a
l’oposició, que pugui ofendre, i una de les ofenses més grans que jo
d’entrada he sentit més d’una vegada, és: “veniu a passar l’estona”, aquí
no ve ningú a passat l’estona, per nosaltres el ple és molt important és el
l’òrgan màxim municipal de debat i d’acords, els pressupostos, les
ordenances, són decisions que es prenen en el nostre municipi a nivell local
i públic i entenem que no venim a passar l’estona i hi ha coses que dolen
quan es diuen i potser és el llenguatge que s’utilitza als parlaments i en
altres llocs on la gent hi esteu treballant, però no és el llenguatge que
almenys a mi personalment m’agrada de sentir, aquí es ve a treballar i tal
com ha comentat algú, els tècnics estan a la vostra disposició, els polítics
del govern a la vostra disposició, no hi ha cap paper ni cap document, a
diferència d’altres ajuntaments on a vegades s’han d’interposar recursos
judicials i demanar-ho per instància, aquí tota la informació la teniu al
vostre abast i lamento que es digui que venim a passar l’estona. Sembla
que la gent que ens està escoltant potser si que es pensarà que aquí venim
a passar unes horetes etc. però em sembla que hi ha temes i acords molt
importants pel nostre municipi i molt importants i que no s’ha de fer
demagògia sinó que hem de posar els peus a terra i de ser prou
responsables amb el nostre càrrec i amb la nostra funció de regidors.
Només volia dir aquestes dues coses i després donaré totes les paraules
que calgui.
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Intervé el regidor Carles Mas i diu: Diuen que les veritats ofenen, poden
haver passat moltes coses però jo no crec que sigui el principal defugidor
del tema d’avui que són les ordenances i per tant gran part dels ingressos
del pressupost, només una cosa, rellegim-nos les actes dels plens, quan
vam aprovar el procés de participació, la nostra intervenció va ser
formalitzem-lo, i a la primera sessió informativa que vam dir el mateix,
formalitzem-lo per ple, presentem una moció.... Intervé el Sr. alcalde i diu:
Si us plau, podríem centrar-nos en l’ordre del dia? Contesta el Sr. Mas
dient: Perfecte. Continua el Sr. alcalde i diu: Ho dic perquè sinó en lloc de
centrar-ho o tornem a escampar i després vol dir rèpliques i contra
rèpliques i em sembla que el més oportú seria, si hi ha alguna precisió,
alguna qüestió d’ordre etc. siguem prou assenyats tots. Continua la seva
intervenció el Sr. Carles Mas i diu: Ho acato, és veritat que ja ho hem dit,
jo venia a parlar de política tributària, venia a parlar de si l’any passat es va
incrementar un 11 i havia d’ésser un 16, això ho podíem haver parlat, no
ho voleu parlar vosaltres, per tant, la posició de vot és negativa pel fet de
que objectivament hi ha paràgrafs millorables sense introduir cap més altre
concepte.
Intervé el regidor Francesc Deulofeu i diu: No voldria allargar-me més per
no tornar a omplir però si que m’agradaria fer un parell de consideracions
molt puntuals, el Sr. Capote si vol parlar del temps i de Notre Damus ho
pot fer si vol, el Sr. alcalde és qui en tot cas haurà de marcar o acotar els
temes que hem de tractar, pel que fa als aspectes de si participem, si fem
o no fem, intentem treballar en la mesura del temps personal del que
disposem per fer aquesta feina com a regidors, intentem fer-ho el millor
que podem cadascú de nosaltres amb l’esforç que ens permet sovint el
temps del que disposem. El Ple s’acaba de dir és sobirà i és molt important,
per tant entenem que els punts que es porten al ple es fa perquè són
importants, els regidors de l’oposició quan els revisem esperem trobar-hi
aquella informació que ens permeti posicionar-nos en aquell tema, si sap
greu que critiquem que els expedients en aquest cas d’aquest ple no siguin
prou consistents en quan a la informació que han de portar, em sap greu,
però entenem que és molt obvi, és molt objectiu, encara no he sentit a
ningú que hagi dit alguna cosa al contrari del que hem argumentat, hagi
dit: aquest informe no era necessari, no era convenient, no el tenim i la
decisió l’hem pres de forma aleatòria, entenc que probablement hi hagi
altres informacions com se’ns n’ha facilitat alguna ara, que ha servit per
prendre decisions, no puc acceptar que es digui que fem una estratègia de
qüestionar-ho tot, quan estem qüestionant que la documentació i les coses
siguin les adequades i les correctes, en el fons, la qualitat de les coses que
fem s’observa en tots els petits detalls de les coses perquè això és una
piràmide que s’aguanta sobre una base important, el que es presenta al ple
que és el punt final d’aquesta piràmide, si hi falta molta informació, si hi
falta moltes coses, segur que ens està dient que el que hi ha per sota, hi ha
hagut coses que no han funcionat prou be, almenys jo ho interpreto
d’aquesta manera i el nostre grup ho veiem així i per tant entengueu que la
crítica o els comentaris que fem al respecte, ens agradaria que els
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valoréssiu per tal que en el proper ple aquests fets no es tornin a repetir
per tant que puguem valorar els informes adequats, que hi siguin i siguin
els que corresponguin i per tant que puguem tenir un ple en que realment
discutim els temes de cada punt com correspon.
Intervé el regidor Emili Bosch i diu: Només un tema d’ordre i era demanar
disculpes si el Sr. Capote s’ha sentit ofès pel document, jo li agraeixo, el
que volia tractar de dir és una cosa que vostè m’ha entès perfectament Sr.
Capote, no es pot definir la xarxa de subministrament d’aigua als dipòsits
amb un informe que jo he dit que està fet a corre cuita perquè es veu, jo se
el que és un informe, que té la seva validesa i, repeteixo, si s’ha sentit
ofès, li demano disculpes públicament perquè no era la meva intenció, el
que passa és que potser és un tema prou important, almenys des de
l’oposició el veiem prou important com per valorar-lo amb calma,
tranquil·litat i buscar idoneïtat. I només un punt, dir-li al Sr. Josep Maria
que jo no tinc constància de cap convocatòria, que ja m’hagués agradat,
que sempre que m’ha citat jo he estat tant pel Sr. alcalde com per
qualsevol de l’equip de govern i darrerament en rebo cada vegada menys i
que la nostra obligació és fer el que fem i que ho fem de bona fe. Gràcies
Intervé el regidor Francesc Garcia i diu: No pensava parlar però bé, fer una
mica de memòria a n’en Carles i dir-li que durant tot l’any el Grup Municipal
de Convergència i Unió ha demanat una sèrie de documentació tècnica,
tancaments, estat de comptes, préstecs i l’oferiment tant per part del
regidor com dels tècnics per venir a fer consultes o aclariments i fins avui al
matí no s’ha clarificat ni s’ha parlat de res, aleshores és la mateixa història
de l’any passat amb les ordenances, si no recordo malament la setmana
passada vaig comentar que hi hauria ordenances i que se’n podria
començar a parlar, avui m’han fet unes propostes i hem quedat que al llarg
del matí les tindria i no m‘han arribat, aleshores potser que no fem
demagògia dient que no passem o no informem. Pel que fa al ple d’avui
que dieu que falta documentació, el punt d’avui és l’aprovació provisional
de les ordenances fiscals, si algú s’ho ha mirat, les ordenances, hi ha uns
estudis econòmics de perquè s’apuja la grua, de perquè la nova llicència
d’activitats i obres també s’apuja, el perquè s’apuja també la tarifa de... bé,
si no hi son és perquè s’han perdut, a l’expedient hi era perquè n’hem fet
còpia de l’expedient Carles, no dieu que falta documentació perquè la
documentació hi és i hi és per discutir-ho i parlar-ne, si no es ve, difícilment
se’n pot parlar i podem fer moltes propostes en el ple, però si abans no les
hem parlat difícilment es poden fer i repeteixo, durant l’any heu demanat
molta documentació i se us ha passat tot el que ha fet falta, jo tenia
l’esperança que en algun moment vinguéssiu i poguéssim clarificar coses,
saps que això no ha passat, aleshores no diem que venim a passar
l’estona, em sap una mica de greu també per la gent de l’àrea d’Economia
que ha estat treballant i que ha fet la seva feina.
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Intervé novament el regidor Carles Mas i diu: Només una paraula, ha
d’ésser bidireccional, els canals són bidireccionals.
Intervé el Sr. alcalde i diu: Recollint la informació per posicionar-nos, els
punts que van al ple porten tota la informació que es creu indispensable,
altra cosa és que es vulgui anar més enllà, segurament quan es parli del
dipòsit serà l’hora de parlar del projecte, en parlarem a la ponència
corresponent i això tirarà endavant o no amb el vot favorable o no del Grup
de Convergència i Unió. Només un incís, segur que hi ha mètodes de
funcionar diferent pel que fa a la discussió d’ordenances, però tal com es
comentava, hi ha municipis que han començat una tasca que és la que deia
el regidor d’intentar consensuar parlant, si el grup de l’oposició fa aquest
pas endavant, abans que es convoquin les informatives ja fer una proposta,
ara bé el que tampoc és normal és que ara que es porten al ple, no s’ha
pogut fer cap assentada, no s’ha fet cap proposta concreta, i que després,
es facin les al·legacions per dir després ens pengem la medalla, si que és
veritat que propostes del grup de Convergència i Unió com a equip de
govern n’hem recollit, només faltaria i deies gràcies a les nostres
aportacions, gràcies a les aportacions de tots, tant les ordenances com les
bonificacions són gràcies a les aportacions de tots i a l’acceptació de l’equip
de govern, si hi ha propostes de Convergència que s’aproven, l’equip de
govern que té la majoria per decidir i això ho hem de tenir clar, tinguem en
compte que tal com s’ha dit, a la premsa han sortit aquests dies diferents
municipis del nostre entorn i en citaré algun com per exemple Cardedeu on
l’IBI ha augmentat el 3,7%, vehicles el 3,9% i escombraries el 9,5%. La
Garriga s’ha citat, el 3,8 en la majoria d’ordenances i el 5% les
escombraries i hi va votar a favor l’equip de govern que és ERC i PSC i
també Convergència i Unió i Iniciativa a aquest 5%. A les Franqueses, el
10% l’IAE, el 7,5% les Plus Vàlues el 0% l’IBI, vehicles el 4,3% i les
escombraries del 17% a les vivendes al 35% als comerços, d’acord tots els
grups, en les escombraries perquè els costos són els que són hi ha
l’abocador, la recollida i segurament un nou concurs i això ha representat
un cost, doncs els grups de l’oposició de les Franqueses voten a favor,
entre ells hi ha el PSC, és totalment raonable que la taxa cobreixi en part o
totalment el cost d’aquest servei i això és totalment lícit i em sembla que
s’ha citat Caldes on hi ha un govern PSC – Convergència, però tots els
grups han votat a favor dels augments com guals i ocupació de via pública
el 10%, l’IBI el 6,10%, vehicles el 4% i escombraries el 20,3%, per una
sèrie de raons, nou concurs, noves despeses i és així la realitat, aquí,
l’ajuntament de Sant Celoni proposa un 3% de promig és a dir es proposa
unes ordenances entenc acurades també amb la despesa que
representaran els serveis i les inversions que es volen fer i que es
reflexaran en el pressupost del 2006, aquests municipis tampoc tenen fet el
pressupost, i em consta d’algun d’ells que ho estan començant a treballar
interiorment com s’està començant a fer aquí i en canvi han de garantir uns
recursos per tal de poder, com a mínim mantenir els serveis que hi ha i en
el cas d’augments que hi ha d’alguns dels serveis, intentar cobrir el cost
d’aquests serveis, i això és el que proposem com a equip de govern ens
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sembla que és una proposta molt raonada que segur que la població la
veurà bé, encara que tots els augments a tots ens preocupen però que es
planteja disminuir la pressió fiscal perquè està per sota de l’IPC i intentar
en alguns casos molt especials corregir, ajudar a famílies que tenen menys
recursos però no resoldrà problemes de fons que hi ha a la societat com
atur, famílies amb ingressos reduïts per pensions etc., però que comencem
a fer un camí i com a complement, l’àrea de Comunitat estudia els casos
delicats per informar, tramitat i concedir ajudes si s’escau. Aquesta és la
proposta que portem a l’aprovació del ple de l’Ajuntament de Sant Celoni.
Si us sembla, ja que la postura està clara.
Després d’aquestes intervencions i.
Vist l'expedient instruït per a la modificació de les Ordenances Fiscals del
municipi de Sant Celoni per a l'any 2006 i següents.
Vista la memòria del regidor d'Economia, els informes de la Secretaria i la
Intervenció i altra documentació obrant a l'expedient.
Atès allò establert a l’article 217.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, el Ple
municipal per deu vots a favor el de la regidora Sra. Lourdes Donado i dels
regidors Srs. Jordi Arenas, Josep Capote, Miquel Vega, Raül Casado,
Francesc Garcia, Josep M. Bueno, Josep Alsina, Josep M. Pasqual i Joan
Castaño i sis vots en contra el de la regidora Sra. Josefa Lechuga i dels
regidors Srs. Emili Bosch, Francesc Deulofeu, Carles Mas, Jordi Cuminal i
Miquel Negre, ACORDA:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança general de
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que
haurà de regir per a l’exercici 2006 i següents.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2006 i següents la
modificació de les Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen:
Ordenança Fiscal núm. 1

Reguladora de l’Impost sobre béns immobles

Ordenança Fiscal núm. 2

Reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques

Ordenança Fiscal núm. 3

Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
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Ordenança Fiscal núm. 4

Reguladora de l’Impost sobre l'increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana

Ordenança Fiscal núm. 5

Reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres

Ordenança Fiscal núm. 7

Reguladora de la Taxa per ocupació del subsòl, sòl i la volada
de la via pública

Ordenança Fiscal núm. 9

Reguladora de la Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic
amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques,
puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues

Ordenança Fiscal núm. 10

Reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de
les voreres i les reserves de via pública per a aparcament,
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

Ordenança Fiscal núm. 12

Reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de
venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

Ordenança Fiscal núm. 13

Reguladora de la Taxa per l'estacionament de vehicles de
tracció mecànica en les vies públiques municipals

Ordenança Fiscal núm. 14

Reguladora de la Taxes per recollida, tractament i eliminació
d'escombraries i altres residus urbans

Ordenança Fiscal núm. 15

Reguladora de la Taxa per prestació de serveis en cementiris
locals

Ordenança Fiscal núm. 16

Reguladora de la Taxa per la retirada i immobilització de
vehicles a la via pública

Ordenança Fiscal núm. 17

Reguladora de
administratius

Ordenança Fiscal núm. 18

Reguladora de la taxa per a la intervenció administrativa en
activitats i instal·lacions que es desenvolupin o realitzin en el
terme municipal

Ordenança Fiscal núm. 19

Reguladora de la Taxa per a la llicència d'autotaxi i altres
vehicles de lloguer

Ordenança Fiscal núm. 20

Reguladora de la Taxes per serveis generals

Ordenança Fiscal núm. 23

Reguladora de la Taxa reguladora per la prestació del servei
municipal de control d’animals de companyia

la

Taxa

per

expedició

de

documents

Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord
primer, és coincident en tot allò que constitueix prescripció legal
d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de
2005.
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els
anteriors acords provisionals durant el termini de trenta dies hàbils,
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en
el Butlletí Oficial de la Província.
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Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Cinquè.- Publicar l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en un diari dels de major difusió de la província.
Sisè.- Determinar que la subvenció a que tenen dret els titulars de família
nombrosa, siguin propietaris o llogaters del domicili és per a l'exercici
econòmic de 2006, com a màxim de 68,00 euros, d'acord amb el requisits i
condicions establerts a l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 27 de març
de 2003.
7.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA 2A MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PEL 2005.
Intervé el regidor Francesc Garcia i diu: Tal com ha dit en Joan portem a
aquest ple la proposta d’aprovació de la 2ª modificació de crèdit del
pressupost municipal de 2005. L’import total d’aquesta modificació és
d’1.362.000 euros, dels quals 492.000 euros són per despesa ordinària i
870.000 per inversions, la despesa ordinària es finançarà amb el romanent
de l’any passat, amb subvencions de la Diputació i amb baixa d’interessos i
alguna de les coses més destacables d’aquesta despesa és dotar de partida
per transport escolar, manteniment d’edificis escolars, personal eventual i
seguretat social, subministraments etc. i pel que fa a les inversions,
aquesta partida d’inversions que són 870.000 euros el finançament es fa
amb la venda de terrenys i els mes destacables serien l’adquisició de la
Rectoria de Sant Llorenç de Vilardell, la finca del Barri de la Força,
condicionament de terrenys per aparcament, climatitzacions i coses
d’aquestes.
Intervé el regidor Francesc Deulofeu i diu: Em sap greu, però haig d’insistir
en el mateix tema, a l’expedient informatiu sobre aquesta modificació de
crèdit, la informació de la que disposem és un llistat de despeses,
d’inversions, que algunes d’elles, s’entén aproximadament el que pot ser,
però d’altres és difícil saber-ho, com treballs realitzats per altres empreses,
subministraments 30.000, 40.000 euros, és a dir hi ha moltes d’aquestes
partides que estan poc concretades, algunes amb despeses força
importants que hauria estat bé probablement alguna informació addicional
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a l’expedient que justifiqués el motiu, en el cas de l’adquisició de la Rectoria
o de la finca del Barri de la Força, és a dir una informació addicional que
motivés incloure aquestes inversions, penso que hauria facilitat que
coneguéssim i tinguéssim informació del que estem valorant i del que
estem modificant.
Intervé el Sr. alcalde i diu: Em sembla que es torna a repetir el mateix i
des que vam fer la Comissió Informativa hem estat a la vostra disposició
per intentar que punt per punt poguéssiu veure i preguntar que
representava aquesta modificació de crèdit, ja s’ha comentat que el temps
que cadascú disposa és el que és i la dedicació que cadascú disposa és la
que és, el regidor d’economia sempre està a disposició vostra i els altres
també. Només un detall, hi ha una explicació d’aquests instruments que es
volen tirar endavant, com un el Pla de Centre de Sant Celoni que ja està
encarregat i l’altre el Pla d’Equipaments Municipals i es comenta la
possibilitat d’adquirir patrimoni, és un patrimoni per nosaltres molt
important que té un singular interès, són aquestes dues finques, és a dir,
d’una cosa positiva per al municipi, per a mi, en feu una lectura negativa.
Podem discrepar, i segurament deu ser normal per part de l’oposició, però
sapiguem que en el seu moment i quan es va aprovar per part de
l’Ajuntament l’any 1997 el document del Patrimoni Històric de Sant Celoni,
totes dues finques venen recollides com especial protecció, com edificis
singulars i en aquest moment és possible poder adquirir aquests elements
patrimonials importantíssims de la nostra història ho fem i seria perdre
una oportunitat, seria irreversible perquè alguna d’aquestes finques es pot
edificar i quedaria tapada una bona part de la torre muralla i també és bo i
d’agrair que gràcies a la sensibilitat d’aquests propietaris és possible fer
aquesta adquisició i això s’ha de reconèixer ja que hi ha uns ciutadans que
tenen un sentit de poble que creuen que els seus interessos han d’estar per
sota de l’interès comú i això per mi és d’agrair que no es miri l’interès
personal sinó que es pugui fer l’adquisició d’aquestes finques. S’ha de dir
que la modificació de crèdit, una part ve per quantitats petites per poder
arribar a final d’any amb els recursos suficients, abans es comentava, hi ha
famílies que tenen necessitats i s’augmenta la partida d’atencions
benèfiques assistencials amb beques de menjador i ajudes a famílies i
entenem que no podem dir que no a gent que ho necessita, així com s’ha
comentat per part del regidor, una bona part va dedicada a diferents
equipaments educatius com pot ser l’escola Pallerola, Montnegre, la nova
escola de la Tordera, arrel del pacte que s’ha portat a terme entre
l’ajuntament de Santa Maria de Palautordera i nosaltres ha fet possible que
s'hagi endegat la cuina gestionada amb el vist i plau de l’AMPA i els pares
de l’escola la Tordera, el CEIP Montnegre de la Batllòria i beques de l’escola
de música, del CME que també s’incorporen. I aquest conveni de la cuina
de l’escola la Tordera s’hi inverteixen més d’11.000 euros. I la partida més
important és aquesta d’inversions, una part també va a inversió a l’escola
d’Adults i la més important és la possible adquisició d’aquestes dues finques
que s’ha de dotar econòmicament per fer-ho possible, la Rectoria de Sant
Llorenç de Vilardell i la finca del Barri de la Força, també es pensa, com
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podeu veure de condicionar terrenys per aparcament gratuït, quan parlem
d’aparcaments a hospitals, la majoria d’hospitals tenen aparcament de
pagament i en aquest cas s’està pensant amb algun terreny per poder-lo
adequar i que sigui gratuït. Hem de tenir en compte que l’adquisició de
patrimoni gairebé és el 44% d’aquesta proposta i que el total d’inversions
és el 64%. Les inversions que es proposen en aquesta modificació de crèdit
que tot plegat és la segona i darrera de l’any, la primera va ser més de
tràmit, incorporant romanents de l’any anterior i aquesta modificació
representa un 5% sobre el pressupost global, és a dir que realment el tret
del pressupost inicial ja es veu que no anava gaire desencaminat perquè
ara només representi un 5% i que la majoria siguin inversions i
especialment inversions en patrimoni, és una cosa positiva, inversions en
patrimoni que quan s’ha donat la probabilitat de fer-ho, ho fem, altra cosa
serà la inversió que hi vagi al darrera per adequar-ho, ja la farem, com
també s’ha fet a la Batllòria amb la compra de Can Bruguera i alguna altra
adquisició que es va fer en el seu dia a la Batllòria i avui ja tenim el Centre
Cívic a la Batllòria obert, per això l’ajuntament ha d’aprofitar l’ocasió de
comprar quan es dona l’oportunitat.
Intervé el regidor Francesc Deulofeu i diu: La meva intervenció no anava
encaminada en posar en qüestió les inversions que es plantejaven, el
comprar, el fer-se càrrec d’edificis emblemàtics, em sembla molt bé, ens
sembla molt bé al grup, el que d’alguna manera volia posar de manifest,
era seguint la línia del que havíem anat exposant durant el ple és que
sovint trobem a faltar informació que ens ajudi a entendre millor els punts
que estem tractant i per tant que ens ajudi a prendre una decisió més ben
documentada i informada, de fet estic convençut que en Francesc deu tenir
informació de totes aquestes partides, almenys de les més importants, per
tal d’incorporar-les a la modificació de crèdit i si bé moltes partides són de
quanties petites i jo crec que el text que les acompanya defineix bé el que
representen i per tant segurament no requereix de més informació, d’altres
partides més importants probablement adossar-hi la informació que deu
tenir l’àrea perquè ha hagut de valorar-la al moment de d’elaborar el
document, hauria simplificat aquest tràmit i ens hauria facilitat segurament
poder treballar i fer-nos una idea, ha sortit el tema d’un pàrquing, hi ha
aquí una partida crec que és d’una mica més de 20.000 euros,
probablement estaria be saber el lloc, és a dir la informació que li arriba a
l’àrea per tal d’acceptar aquesta despesa, això és el que volia transmetre
amb la meva primera intervenció, no el qüestionar la necessitat o no de
moltes d’aquestes despeses, ja que algunes d’elles no tinc la informació
adient per poder-les valorar.
Intervé el regidor Carles Mas i diu: Per continuar la intervenció que ha fet
en Francesc, estem fent una modificació de crèdit, que per la seva
importància que són exactament 1.362.000 euros, més de dos folis de
proposta hauria estat convenient incloure-ho a l’expedient i més tenint en
compte que aquest matí ens hem vist amb el regidor responsable de fer
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aquesta explicació i tenia algunes explicacions, si les tenia les podia haver
inclòs, el motiu que no s’hagin inclòs, potser no són necessàries, però si
que seria recomanable tenir-les, però com que avui estem en un moment
que ens hem de centrar en el fet del que estem fent que és aprovar una
modificació de crèdit, jo també demanaré que quan vagi a consultar al
regidor què es modifica en aquest punt de l’ordre del dia també hagi fet els
deures i em sàpiga respondre totes les preguntes que li faci perquè quan et
quedes amb més interrogants quan hi tornes de quan hi vas, doncs
l’exigència ha d’ésser bàsicament pels que ho gestionen.
Intervé el regidor Francesc Garcia i diu: Miraré de fer els deures la propera
vegada Carles, però també farem memòria, aquest matí has vingut, m’has
preguntat una sèrie de coses i jo t’he ensenyat la documentació que tenia,
si que és veritat que a l’expedient no hi és i també em sembla que és
veritat que cada vegada que heu demanat una cosa a l’àrea d’Economia us
ho hem donat tot, aleshores, si tu sabies que no estava a l’expedient molt
fàcilment m’ho demanes i jo t’ho dono, els dubtes que t’han quedat, no se
quins són, si vols me’ls comentes ara i els clarifiquem, perquè el que no és
normal és que t’hagin quedat dubtes i m’ho diguis ara i no m’ho hagis dit al
matí, la meva sorpresa és aquesta.
Intervé el Sr. alcalde i diu: Només per aclariment, reiteradament es posa
sobre la taula que hi ha expedients incomplets, etc., analitzem que al
nostre municipi som 15.000 habitants, tenim un personal funcionari i
laboral eficient, però el que no podem a vegades és esmersar molts i molts
recursos humans i ampliar les plantilles per tal que aquesta informació que
a vegades es demana sigui més de l’exigible. No tenim una estructura i
segurament hi ha gent que esteu acostumats a treballar en llocs on hi ha
una quantitat d’estructura de personal molt gran, ens posem a la vostra
disposició això s’ha dit, tan els tècnics com els polítics per trobar-nos sigui
a la tarda o a la nit i a clarificar si hi ha algun punt que queda fosc, el
mateix regidor ho ha comentat que en Carles s’ha vist amb el Francesc
avui, hi ha punts que abans ja he comentat, hi ha punts que són ben be
per garantir per unes petites desviacions que es produeixen durant l’any,
garantir que les partides que tenim a l’Ajuntament arribin, per exemple
subministraments o enllumenat d’urbanitzacions, si es considera que poden
faltar 4000 euros i tenir garantit que es pugui arribar a final d’any i que
totes les partides tinguin la seva dotació per tancar-ho bé, aquesta és la
intenció i és bo afrontar reptes durant el pressupost amb vigència, això
passa a totes les administracions quan arriba el moment i es posen a tret
oportunitats com pot ser l’adquisició d’aquestes dues finques patrimonials
entenem que és molt important que siguin públiques i que es puguin
mostrar al ciutadà perquè són una bona part de la nostra història de la
història antiga del nostre municipi i així ho creiem i que és important la
modificació, només és el 5% del pressupost, però es clar, perquè hi ha
aquestes dues finques i per això considerem que és totalment urgent i per
això s’ha portat aquesta modificació per intentar fer-ho possible, hem de
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ser previsors i que no sigui per manca de previsió que això se’n vagi en
orris, per això es porta a l’aprovació i espero que sigui la darrera
modificació de crèdit d’aquest any.
Intervé el regidor Josep Captoe i diu: Jo demanaria com abans s’ha fet que
el vot sigui individual, abans s’ha fet per permetre que la Sra. Josefa
Lechuga pogués votar en contra del bus perquè hi havia un tema de tot el
que era el bus que afectava a la Batllòria, amb aquesta modificació van
unes quantitat de més de 9000 euros a l’escola Montnegre i també volem
donar-li la mateixa oportunitat que pugui votar que si per no condicionar
que voti en contra d’alguna cosa que afecta directament a la Batllòria.
Moltes gràcies.
Intervé el regidor Francesc Deulofeu i diu: Cap problema, jo crec que en
qualsevol cas si volguéssiu podríem arbitrar que en totes les votacions ho
féssim de forma individual jo li agraeixo al Sr. Capote la seva proposta, en
qualsevol cas si que potser m’agradaria que el debat que hem tingut que
ha sigut molt repetitiu en alguns aspectes, m’agradaria que l’equip de
govern recollís almenys la importància de la informació que estic segur que
ho sabeu, sense informació, o amb poca informació o amb informació
parcial és difícil prendre bones decisions i vosaltres ho sabeu, segur que
vosaltres teniu la informació quan les preneu perquè sinó aleshores si que
la cosa seria encara força més catastròfica i us demanaríem que per als
propers plens féssiu aquest esforç pensant que els regidors de l’oposició
que no estem en el dia dia del govern i de la gestió directa almenys
disposem del màxim d’informació als expedient per poder valorar
adequadament.
Intervé el regidor Josep M. Pasqual i diu: Jo només recollint abans el que
s’ha dit de la bidireccionalitat, nosaltres ens comprometem a fer aquest
esforç d’intentar cada vegada millorar els expedients, però també us
demanem un petit esforç de que si una cosa no hi és, la demaneu, perquè
entenc que quan arribeu a l’hora del ple la cosa serà més àgil.
Intervé el regidor Francesc Deulofeu i diu: Adelantar que en principi el
posicionament nostre del vot del grup és favorable.
Després d’aquestes intervencions i,
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació d'una modificació de crèdit dins el
pressupost definitivament aprovat per a 2005 per un import de
1.362.404,40 €, amb càrrec al romanent líquid de tresoreria afectat
procedent de la liquidació del pressupost de 2004, així com amb recursos
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procedents de baixa de crèdit d’algunes partides, una subvenció i una
partida molt important provinent de la venda de terrenys.
Vistos els informes que obren a l'expedient.
Atès que l’Alcaldia per resolució de data 28 de febrer d’enguany va aprovar
la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de l’any 2004.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, el Ple
municipal, per UNANIMITAT, ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit mitjançant
concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit número 2/2005, al
següent tenor:
DESPESES CORRENTS
SUPLEMENT DE CRÈDIT

00.611A0.131

Personal laboral eventual

01.121H0.160

Seguretat social

02.422A0.212

Manteniment i conservació edificis CEIP Montnegre

7.500,00

02.422A0.223

Transports CEIP Montnegre

1.800,00

04.313B0.480

Atencions benéfiques assistencials

10.080,00

04.313G0.489

Solidaritat i cooperació

22.635,39

04.313B0.131

Personal laboral eventual

13.617,10

05.433A0.131

Personal laboral eventual

2.838,60

05.445A0.489

Enllumenat urbanitzacions

4.000,00

05.513B0.22709

Treballs realitzats per altres empreses -transport urbà

18.000,00

06.456E0.22109

Subministraments

30.000,00

06.463F0.22706

Treballs realitzats per altres empreses

40.600,00

06.463F0.22602

Publicitat i propaganda

14.000,00

07.452D0.213

Condicionament de salt de perxa pistes d'atletisme

15.000,00

07.422A0.223

Transports Educació

07.422G0.212

Manteniment i conservació edificis CEIP Pallerola

07.422H0.212

Condicionament pati CEIP La Tordera
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8.515,80
181.000,00

1.200,00
22.000,00
5.000,00

07.422H0.223

Transports CEIP La Tordera

1.800,00

07.451D0.467

Aportació consorci normalització lingüística

7.700,00

07.452F0.212

Reparacions Pavelló Municipal d'Esports.

6.000,00

07.454G0.131

Personal laboral eventual

4.579,80

08.222A0.210

Senyalització via pública

10.000,00

08.223A0.22602

Publicitat i propaganda - Protecció civil

4.500,00

08.223A0.22706

Pla actuació municipal incendis forestals

1.700,00

08.223A0.489

Subvencions ADF Foréstec

5.478,95

09.432I0.131

Personal laboral eventual

9.607,50

05.513A0.22609

Aportació AMTU Transports

2.193,84

06.444A0.22706

Estudis i treballs tècnics - Sostenibilitat

7.200,00

07.422H0.462

Conveni Ajuntaments -Menjador escolar CEIP La Tordera

07.425A0.480

Beques CMExpressió

2.000,00

06.455D0.202

Lloguer edifici Centre Atenció Infantil i Detecció Precoç

2.050,00

06.455D0.212

Manteniment i conservació edificis

CRÈDIT EXTRAORDINARI

11.418,50

18.000,00

TOTAL

492.015,48

870.01

Romanent de Tresoreria

353.705,51

462.00

Subvenció diputació

00.011A0.31000

Baixa partida "Interessos"

01.121B0.22706

Baixa partida "Treballs altres
empreses"

FINANÇAMENT:

TOTAL

20.000,00
100.309,97
18.000,00
492.015,48

DESPESES D'INVERSIÓ
SUPLEMENT DE CRÈDIT

07.424Z0.62281

Escola bressol

24.204,29
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07.452Z0.62221

Instal.·lació megafonia pistes atletisme

6.000,00

07.452Z0.62249

Condicionament pista núm. 1 camp municipal esports

07.451Z0.62264

Equipament escènic i tècnic Ateneu

07.451Z0.623

Climatització edifici Rectoria Vella

07.451Z0.626

Ordinador SAI Rectoria

09.516Z0.60182

Pla parcial Can Giralt

53.543,21

06.111Z0.62283

Condicionament edifici Safareig

22.597,00

06.111Z0.626

Inversió informàtica Safareig

25.926,56

05.511Z0.61105

Reasfaltat de calçada, trams de la xarxa urb.principal

15.000,00

01.121Z0.629

Xarxa Corporativa

25.155,32

04.314Z0.626

Inversió informàtica - Escola Adults

1.050,00

04.314Z0.625

Mobiliari Escola d'adults

1.000,00

06.111Z0.623

Instal·lacions edifici Safareig

3.047,81

06.111Z0.625

Mobiliari safareig

07.451Z0.62224

Adquisició Rectoria St. Llorenç Vilardell

319.000,00

07.451Z0.62225

Adquisició finca del Barri de la Força

275.000,00

05.511Z0.60124

Condicionament terrenys per aparcament

10.000,00
1.600,00
23.000,00
3.700,00

CREDIT EXTRAORDINARI

34.564,73

26.000,00

TOTAL

870.388,92

FINANÇAMENT:
600Venda de terrenys

TOTAL MODIFICACIO:

870.388,92

1.362.404,40

Segon.- Exposar al públic l'expedient de la seva raó durant quinze dies
hàbils a partir del següent al de la publicació de l'oportú anunci en el
Butlletí Oficial de la Província, conforme determinen els articles 177 i 169
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’hisendes locals. En cas que durant el referit període no es
presenti cap reclamació l'acord inicial es considerarà definitivament
aprovat.
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I en no haver-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les
24:00 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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