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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DEL DIA 2 DE JUNY DE 2005

Sant Celoni, 2 de juny de 2005.

Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 21,05 hores
del vespre, en primera convocatòria i sota la presidència de l’alcalde Joan
Castaño Augé, a l'objecte de portar a terme una sessió ordinària del Ple de
l'Ajuntament, les regidores M. Lourdes Donado Riera i Josefa Lechuga
Garcia, els regidors Jordi Arenas Vilà, Josep Alsina Lloreda, 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, Ramon Segarra Montesó i Raül Casado Jiménez, assistits pel
secretari de la corporació José Luis González Leal i amb la presència de
l'interventor accidental Joan Muntal Tarragó.

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES DUES ACTES DEL PLE DEL DIA
17 DE MARÇ I 28 D’ABRIL DE 2005.

El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular
alguna observació a les actes de la sessió ordinària del Ple celebrada el dia
17 de març de 2005 i de la sessió extraordinària celebrada el dia 28 d’abril
de 2005, l’esborrany de les quals s'ha distribuït per correu electrònic a tots
els regidors. En no formular-se cap objecció, per unanimitat, s'acorda
l’aprovació de les referides actes.

2.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PLA DE PREVENCIÓ
D’INCENDIS FORESTALS A LES URBANITZACIONS CAN COLL, CAL
BATLLE I BOSCOS DEL MONTNEGRE, QUE INCLOU EL PLÀNOL DE
DELIMITACIÓ DE LES ZONES AFECTADES PER LA LLEI 5/2003, DE
2 D’ABRIL.

Intervé el regidor Josep Manel Bueno i diu: Tal com ha dit l’alcalde el que
es tracta és d’aprovar els Plans de Prevenció d’Incendis Forestals de les
urbanitzacions per fer recordatori a aquestes tres urbanitzacions Can Coll,
Cal Batlle i Boscos del Montnegre, l’any passat vam aprovar tres plans
d’evacuació de les mateixes urbanitzacions. Cal dir que la Llei 5/2003 és la
Llei de Prevenció d’Incendis i és una llei que obliga a les Juntes de
Compensació a requerir a tots els seus propietaris una sèrie d’obligacions
de prevenció d’incendis, entre elles, les obligacions més importants són la
neteja de totes les parcel·les que hi ha no edificades però que estan en
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continuïtat amb tram urbà i les zones verdes i és obligatori fer-ho per part
dels propietaris de les urbanitzacions. El que des de l’Ajuntament i des de
l’àrea de Seguretat Ciutadana hem cregut molt convenient i molt important
és donar tot el suport i ajudar sobretot a totes les urbanitzacions a que
puguin agilitzar totes les seves obligacions i per aquesta raó vam demanar
a la Diputació de Barcelona que elaboressin tres plans, que són el de Can
Coll, el de Cal Batlle i el de Boscos del Montnegre que van començar a la
tardor fent un laboriós estudi de camp que ara farem una breu síntesi del
que es tracta i posteriorment ens han lliurat fa escasses setmanes a
Centelles on vaig assistir jo ja que l’alcalde no hi va poder anar. En aquests
plans es preveu dotar d’una eina tècnica molt important tant a nivell
d’Ajuntament perquè ens dona molta informació de l’estat de les parcel·les
i de l’estat de les urbanitzacions i sobretot facilitar i agilitzar tots els
procediments les obligacions que han de complir ells com a propietaris ja
que la llei els obliga, de manera més ràpida i més àgil. Si heu tingut ocasió
de mirar-vos els plans haureu pogut veure que hi ha diferents informes, hi
ha un informe que recull l’estat de les parcel·les que s’han de netejar i a
més el mètode que s’ha d’utilitzar per tal que cadascú no netegi com
vulgui sinó que depèn de l’arbrat, depèn del substrat, depèn del tipus de
fauna que es netegi d’una manera o d’una altra, també recull un informe
sobre la senyalització que també és important saber quina senyalització
s’hauria de posar i per tant des de l’àrea de Seguretat Ciutadana hem
recomanat on i com i donarem tot el suport i després unes qüestions que
també són molt importants és tot el tema de les empreses, perquè el
problema en què es troben a les urbanitzacions és que alhora de
contractar empreses per poder netejar no saben a qui dirigir-se, per tant
també hi ha tot un informe de totes les empreses que des del punt de vista
de la Diputació són molt fiables amb un cost molt fiable i fins i tot estipulat
del que li costaria a cada propietari netejar la seva parcel·la depenent de
les seves característiques i això és molt important. Per tant el que
considerem nosaltres és que es tracta de dotar d’una eina totalment
tècnica i jurídica però que facilita molt les obligacions que han de complir i
sobretot pel tema d’agilitzar-ho tot. Una qüestió important és que
paral·lelament amb aquests plans també s’ha demanat una subvenció a la
Generalitat perquè la franja perimetral que també és obligatori tenir-la
neta per part dels propietaris, aquest any s’ha pogut incloure dins d’una
subvenció per poder subvencionar fins un màxim del 60%, amb la qual
cosa només els costaria el 40% de la franja. Dir que si teniu algun dubte
us podeu adreçar a l’àrea de Seguretat Ciutadana, però sobretot el que és
molt important és que quedi clar que des de la nostra àrea, des de
l’Ajuntament i des de l’equip de govern el que hem tractat és la
primordialitat de la prevenció i en temes d’incendis sobretot aquest any
davant d’un alt risc, tenir eines com tenir tres plans d’evacuació de les
nostres urbanitzacions, tenir aquests tres plans de prevenció aprovats avui
i a més a més amb el Pla Municipal d’Incendis que d’aquí a uns dies farem
el simulacre intern per estar al dia, no volem dir que sigui suficient, ja que
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mai ho és però si que ens dona una certa garantia de seguretat. Per altra
banda també dir que no només s’ha treballat des de l’àrea de prevenció en
prevenció d’incendis sinó que hem sabut que durant els mesos enrera hem
tingut la darrera fase d’implantació del Plaseqtor i hem passat la fase de
difusió del simulacre amb un resultat també important i això indica que
treballem per a la prevenció i esperem que només es quedi en temes de
prevenció i que realment el risc sigui el menor possible i aprofito per
demanar a tots els ciutadans que ens estan escoltant sobretot que ara que
comença la campanya d’estiu que extremin totes les precaucions possibles
per intentar que el risc sigui el menor possible.

Intervé la regidora Josefa Lechuga i diu: Com vaig veure a l’informatiu que
vau enviar que hi havia les tres urbanitzacions em vaig adonar que la de
Royal Park no hi era. Ahir com que teníem Permanent vaig preguntar i em
van dir que s’havien confós a l’hora d’enviar l’informe que ho havien fet a
través de l’Ajuntament de Gualba però que ja estava subsanat, però ara
veig que tornes a anomenar les tres i no dius res del Royal Park.

Intervé novament el regidor Manel Bueno i diu: Per aclarir, el que no te
Royal Park és pla d’evacuació ni te pla de protecció perquè això no va
entrar en partida l’any passat, es tracta d’una prioritat que va optar la
Diputació de prioritzar aquelles que tenien més risc, que estaven més a
prop d’una zona més forestal com és el cas del Parc del Montnegre i Royal
Park va quedar fora d’aquesta. Si que és veritat que nosaltres, des de
l’Ajuntament sempre s’han fet els mateixos requeriments per intentar que
la Junta de Compensació, en aquest cas, tingui coneixement de quines són
les obligacions i si que a la partida d’aquest any, i ja s’ha parlat amb el
president de Royal Park, s’ha introduit Royal Park per tal que l’any que ve
tinguem tan el pla d’evacuació com el de prevenció. El que si que tenen és
un pla de prevenció d’incendis a nivell de tota la urbanització, que això ho
té l’Ajuntament de Gualba ja que la majoria de la urbanització pertany a
Gualba.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels
incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la
trama urbana, dicta tot un seguit de mesures que són de compliment
obligat per a les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions properes
als terrenys forestals.

Atès que l’objecte d’aquesta llei és establir mecanismes de prevenció
d’incendis forestals pel que fa a les urbanitzacions que no tenen una
continuïtat immediata amb la trama urbana i que estan situades a menys
de cinc-cents metres de terrenys forestals, i a les edificacions i les
instal·lacions aïllades situades en terrenys forestals, tot excloent-ne
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expressament la seva aplicació a les explotacions agrícoles i ramaderes i
als habitatges que hi són vinculats.

Atès que la referida Llei 5/2003, de 22 d’abril, estableix en el seu article
2.1 que els Ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de
delimitació, les urbanitzacions, edificacions i instal·lacions afectades per
aquesta llei, i correspon al Ple de l’Ajuntament aprovar el referit plànol,
que posteriorment s’haurà de trametre al Departament de Medi Ambient.

Atès que dins l’àmbit competencial d’aquest Ajuntament s’hi troben
enquadrades les urbanitzacions denominades Cal Batlle, Can Coll i Boscos
del Montnegre.

Atès que l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la
Diputació de Barcelona ha redactat el Pla de prevenció d’incendis forestals
a les urbanitzacions Cal Batlle, Can Coll i Boscos del Montnegre, que inclou
el plànol de delimitació de les zones afectades d’acord amb l’obligació
prevista a l’article 2.1. de la llei abans referida.

Atès que el projecte tècnic elaborat per la Diputació de Barcelona
comprèn:

- Relació numerada de les urbanitzacions, instal·lacions i edificacions
aïllades, en suport paper o digital, amb localització sobre el mapa
Comarcal de Catalunya a escala 1:50.000 produïts per l’Institut
Cartogràfic de Catalunya.

- Mapa de detall, amb localització sobre el mapa topogràfic de
Catalunya a escala 1:5.000, ja sigui versió paper, rasteritzada o Base
topogràfica de Catalunya, que ha de grafiar les franges exteriors de
protecció que ja existeixen o que calen que existeixin.

- Delimitació de la franja de protecció de vint-i-cinc metres d’amplada
des del límit perimetral exterior de la urbanització.

- Determinació dels terrenys inclosos en la franja perimetral de
protecció que no pertanyen a la urbanització sobre els quals s’ha
d’imposar una servitud forçosa de pas i dret d’accés prevista a
l’article 6 de la Llei 5/2003 per accedir i fer els treballs de neteja
necessaris. Aquests béns i drets afectes per la servitud figuren
relacionats en l’Annex.

- Document de les fases d’execució de les mesures de prevenció
d’incendis forestals.
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A proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, el Ple
municipal per Unanimitat ACORDA:

Primer.- Aprovar inicialment el Pla de prevenció d’incendis forestals a les
urbanitzacions Can Coll, Cal Batlle i Boscos del Montnegre, redactat per
l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació
de Barcelona, que inclou el plànol de delimitació previst a l’article 2.1 de la
Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals
en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, i
edificacions i instal·lacions aïllades situades en terreny forestal.

Segon.- Exposar al públic aquest expedient i el projecte de què porta
causa, pel termini d’un mes a partir de la publicació del corresponent
edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Tercer.- Donar audiència en el procediment, per termini de quinze dies
hàbils, a les entitats constituïdes per a la gestió dels interessos comuns
dels propietaris de les urbanitzacions.

Quart.- Considerar que, si transcorregut el termini d’informació pública,
no s’ha presentat cap al·legació al respecte, l’acord d’aprovació inicial
s’entendrà elevat a definitiu sense necessitat d’un nou acord per part del
Ple municipal.

3.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PROJECTE
D’IMPLANTACIÓ DEL SERVEI ESPORTIU MUNICIPAL DE PISCINA
COBERTA I SALA POLIVALENT.

Intervé el regidor Raül Casado i diu: El projecte d’establiment del servei
que passem a aprovar en aquest ple, ve donat pel projecte de gestió que
es va fer paral·lelament quan es va fer el projecte executiu del Complex
Esportiu del Sot de les Granotes, aleshores avui passem a aprovar el
projecte d’establiment del servei en el que hi ha alguna petita modificació
en relació al projecte executiu que es va fer. Aquest projecte es va fer amb
la col·laboració de la Diputació de Barcelona que el va subvencionar i el
van supervisar. Aquest projecte està dividit en quatre punts que serien els
més importants. El primer ressalta per exemple els aspectes generals que
parla de l’àrea d’influència directa i indirecta i quina hauria de ser la
política de preus, més endavant parla sobre la política de recursos
humans, llocs de treball, competències i sobre les característiques en
general dels gimnasos, sales i piscina. El segon punt seria anàlisis i
diagnòstic, en aquest apartat parlaria de la ubicació, el lloc on ens trobem,
l’àrea d’influència directa i indirecta i parla sobretot de la mancança, de la
necessitat que hi ha a Sant Celoni de la piscina, també al Pla
d’Instal·lacions Esportives de Catalunya ja parla de que a Sant Celoni ens
pertoca dins de la xarxa bàsica d’instal·lacions esportives una piscina de
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les instal·lacions que hem fet i les sales polivalents annexes. El punt tercer
parla dels plans de gestió, dels horaris d’obertura de la instal·lació que
seria de dilluns a divendres de les 7 del matí a les 11 de la nit, i els
dissabtes de les 9 del matí a les 8 del vespre i els diumenges de les 9 del
matí a les 2 de la tarda, també parla en aquest punt que la instal·lació
estaria tancada 9 dies a l’any. Parla dels horaris i dels usos, de les
activitats que es farien a les sales i a la piscina dels serveis
complementaris, plans de neteja, plans de manteniment, salut i seguretat
laboral, formació personal, normativa de règim intern, hores i calendari
d’obertura, ús d’instal·lacions, normes d’utilització en els diferents espais,
el pla de màrqueting, cal dir que el pla de màrqueting és molt important ja
que la instal·lació pot obrir amb uns 350 abonats, però és molt important
que obri amb més. El quart punt fa referència als aspectes de personal i de
la seva jornada laboral, dels preus que després si cal passarem a dir quins
son els preus, tipus d’abonament de l’equipament esportiu que és
necessari que costaria 600.000 euros. En els aspectes funcionals ve molt
especificat quin és l’equipament que cal per a cada instal·lació, a la piscina,
a la sala de fitness, a la sala de bicicleta estàtica, etc. Pel que fa als preus
son la matrícula el primer any adults 64 euros, família parella 48 euros,
familiar infantil fins a 15 anys de 30 euros, infantil de 0 a 15, 40 euros, la
gent gran de més de 60 anys, 40 euros i els juvenils de 16 a 25 anys, 50
euros. Pel que fa als abonaments seria adults 32 euros, familiar de parella,
24 euros, familiar infantil de 0 a 15 anys, 15 euros, infantil de 0 a 15 anys,
20 euros, gent gran de més de 60 anys, 20 euros i juvenil de 16 a 25
anys, 26 euros. El darrer punt també parla de l’estudi econòmic etc.

Intervé el regidor Francesc Deulofeu i diu: Voldria fer algunes preguntes, si
em poguessis aclarir alguns aspectes de l’informe que en algun punt m’ha
sorprès o m’ha cridat l’atenció alguna de les dades que fan servir, sobretot
en el seu primer apartat que fa, l’apartat de diagnosi, és a dir tot el
projecte basa el resultat final de l’anàlisi econòmic amb la població de
referència, diríem que els pilars que sostenen tot el càlcul es basa amb
això, aleshores es basa també amb la distància que hi ha des del complex
esportiu a les cases dels possibles usuaris i en tercer lloc té en compte
altres equipaments perquè poden influir evidentment amb els possibles
usuaris d’aquest complex. Quan fa referència a la població, el fet de Sant
Celoni la actualitzat, però per exemple de les poblacions del seu entorn, les
dades que utilitza no estan actualitzades, fins al punt que jo tenia a ma el
cens del 2001 i ni tant sols no es corresponen amb aquest cens del 2001,
és a dir que estan clarament per sota d’aquest cens del 2001 les
poblacions de l’entorn, per això m’han cridat bastant l’atenció aquestes
dades que s’utilitzen molt a l’hora de fer els càlculs. D’alguna forma també,
per exemple el que és la població de Palautordera més propera a la
instal·lació no la contemplen com a zona directa sinó com a directe
secundària quan probablement per característiques que es donen en el
Temple i Virgili s’hauria de considerar com a directa que al final
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probablement la modificació d’aquestes dades ajudarien a ajustar millor els
resultats finals. Després em crida l’atenció que només faci l’anàlisi de les
piscines municipals quan presenta al plànol les àrees d’influència tot i que
després comenta l’existència del Mètric per exemple aquí a Sant Celoni i fa
un anàlisi al respecte, però per exemple no fa una planificació de les
possibles instal·lacions de futur que es puguin ubicar a la zona de
referència, per exemple el cas de Cardedeu, que crec que tenen previst
obrir una instal·lació d’aquestes característiques o almenys jo ho havia
llegit a la premsa, per tant la zona d’influència es pot veure afectada i per
tant tots els càlculs que poden sortir d’aquí es poden veure d’alguna forma
influenciats. Després hi ha una altra data que em cridava molt l’atenció
que és que a partir d’aquests números intenten calcular els usuaris
possibles en els propers anys, i per fer això utilitzen el percentatge de
persones que en una enquesta feta a Catalunya referien que feien
activitats esportives i de forma específica l’enquesta també avalua les
diferents activitats, la utilització de piscines, el manteniment, etc. i aplicant
aquests percentatges intenten calcular o fer una previsió, el que passa és
que aquestes activitats no són exclusives, ells les compten com exclusives
però en realitat no ho son, ja que a l’enquesta de Catalunya si les sumen
superen el 200%, és a dir que hi ha persones que probablement fan les
dues coses, la qual cosa fa que el número d’usuaris possibles, jo diria que
es vegi modificat, aquests són aspectes molt tècnics, però jo m’imagino
que ho deveu haver discutit i parlat, no se massa bé perquè s’han utilitzat
aquests criteris per fer aquests càlculs. Una mica, al final el número
d’usuaris que s’utilitzen en el càlcul dels diferents anys, és bastant alt, el
primer any supera més de 2000 abonats, i tenint en compte aquests
paràmetres que igual s’incorporarà alguna piscina a Cardedeu, a mi,
personalment, em cridava una mica l’atenció com s’arriba a aquest número
que en el fons és el que es basa perquè surtin després tots els números. A
veure si em podries aclarir si aquests aspectes els havíeu comentat etc.

Intervé novament el regidor Raül Casado i diu: Suposo que ha de ser molt
complicat fer un estudi, tal com he dit al començament, el Pla
d’Instal·lacions Esportives de Catalunya ja ho marcava per a Sant Celoni,
deia que Sant Celoni era deficitari amb instal·lacions esportives, però
sobretot era deficitari amb piscines. Pel que fa al pavelló, ens van dir que
ens feia falta un pavelló doble, no un pavelló triple, amb la qual cosa
nosaltres no estàvem massa d’acord i vam fer al·legacions i les van
entendre etc. i en el cas aquest quan es va fer el projecte de gestió,
sabent ja que Sant Celoni era deficitària amb piscines, si que hi ha coses
que poden influir com per exemple que no te en compte les futures
instal·lacions que es puguin construir, però considero que ha de ser molt
difícil poder tenir en compte aquestes instal·lacions, perquè jo se que
Cardedeu fa dos anys s’ho estava plantejant però no ho tenien clar i ara
potser han decidit tirar-ho endavant. Amb el que comentaves sobre el
projecte d’influència directa, jo també crec que hauria de sortir en el
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projecte el Temple i el Virgili de manera directa, però quan ho vaig
comentar em van dir que en ser d’un altre municipi no es contemplava.
Tampoc crec que això faci variar gaire els números perquè si ho fessin
seria en benefici de la instal·lació ja que no se exactament quanta gent viu
al Temple i al Virgili ni tampoc si està calculat que Santa Maria de
Palautordera ha crescut molt i no se si està del tot reflectit i cal dir que
aquestes dades potser no estan acabades de posar al dia, malgrat tot jo
crec que això no va en detriment d’això ja que parlem encara de més gent
que pot utilitzar aquestes instal·lacions.

Intervé novament el regidor Francesc Deulofeu i diu: Els meus comentaris
no anaven pel fet que anés amb detriment, sinó que el que em crida
l’atenció és que es tracta d’un informe molt extens, fet per una empresa
de la qual en desconec el prestigi i el tema de la població m’ha cridat
especialment l’atenció ja que eren unes dades que estaven tan fresques i
son la base a partir de la qual es fan els càlculs, és un punt d’inici, vull dir
que realment és un punt important. Em cridava l’atenció que hi hagués
tanta diferència, certament, parla per exemple a Palautordera de 5700
habitants, quan sabem que probablement no se si arriba als 8000, però no
deu estar-ne gaire lluny en aquests moments. Era un comentari tècnic, jo
penso que més aviat va a favor de que probablement puguin haver-hi més
usuaris, el que passa és que hi ha altres aspectes que en canvi els valoren
en negatiu, és a dir que els sobrevaloren, com el de l’enquesta i els
percentatges que utilitzen m’ha donat la impressió que estava
sobrevalorat. Després d’alguna forma, l’altre aspecte que nosaltres
pensem, i aquesta ja no és una qüestió tan tècnica sinó més aviat d’opinió,
sinó que l’anàlisi final preveu que amb 3 anys el compte d’explotació serà
positiu i per tant la instal·lació generarà beneficis i per tant generarà
guanys, no hauria estat més interessant crear un patronat municipal
d’esports que fos qui fes la gestió directa de la instal·lació i per tant que
tots els beneficis que posteriorment es generaran redundin tots
directament a l’Ajuntament i a més a més doncs permetria gestionar les
instal·lacions.

Intervé el Sr. alcalde i diu: Només dues coses, com a equip de govern
tenim molt clar que això ja fa alguns anys que es va anar parlant de la
possibilitat d’anar dotant Sant Celoni de les necessitats que el PIEC ens
deia que estàvem mancats, enteníem que era important planificar totes les
instal·lacions esportives, per això es va fer en el seu dia un projecte, i
potser si que totes aquestes dades no s’han posat al dia, però no deixa de
ser hipòtesis de persones que s’apuntaran o no, això, tal com deia el
regidor si s’apunta més gent vol dir que aquella instal·lació funcionarà
millor i fins i tot no hi haurà les pèrdues que es contemplen els primers
anys. Jo crec que la hipòtesi que es contempla aquests primers anys
d’abonats és molt optimista, hem de ser realistes, per dues raons, una, tal
com comentàveu, pot ser que algun altre municipi, a nivell públic o
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instal·lacions privades també s’obrin, fins i tot, fa pocs dies aquí no es
contempla, a Palautordera hi ha una piscina que està en funcionament, és
a dir que pocs o molts abonats de Palautordera estan anant allà i tal
vegada, una part de gent que es considerava el que en diem directa
secundària d’altres poblacions compensa una part de la població que no
s’ha apuntat del creixement que hi ha hagut aquests darrers anys. Amb el
projecte de la piscina complim un dels dèficits que creiem tots que al
planificar el planificador en el seu moment tant la Generalitat com
l’Ajuntament va entendre com una cosa totalment necessària i que és una
obra que com heu pogut visitar tots els diferents grups, està a punt
d’acabar-se i podrà obrir-se properament. Jo penso que ha sigut molt
important la planificació d’aquests equipaments que vam posar a l’abast de
l’estudi del PIEC i no només aquests equipaments grans sinó les pistes que
hi havia en els barris, tot el que hi havia a Sant Celoni per tal de detectar
les millores que s’havien de produir. Aquest estudi ens dona sempre més
garanties que si no el tinguéssim, amb algunes hipòtesis que sempre
poden tenir alguns errors de càlcul, però és positiu posar a l’abast de la
població de Sant Celoni i dels municipis del voltant, una instal·lació
d’aquest tipus considerant que hi pot anar qualsevol persona d’aquests
municipis amb les mateixes condicions que un abonat que sigui de Sant
Celoni. Amb això reforcem aquesta atracció de Sant Celoni com a centre
de serveis, com a capital del Baix Montseny i això és positiu. L’altra
vessant que es comentava en relació a un patronat, si de cas en Raül ho
podria explicar i després els diferents grups ho podríem comentar.

Intervé novament el regidor Raül Casado i diu: El mateix plantejament que
tu feies, l’Ajuntament també ens l’havíem fet, l’havíem fet exactament com
tu el feies, és a dir, si en una empresa a partir del tercer any pot donar
beneficis, perquè no pensem en una societat mercantil, una fundació, un
patronat, els tècnics de la casa havien fet diferents estudis de diferents
modalitats que no fos a través d’una empresa la gestió sinó a través d’un
Ens municipal, això la veritat és que amb els tècnics i polítics de la casa hi
va haver moltes reunions i es va parlar i es va discutir molt i es van fer
números de quina era la diferència que hi havia en el fet que una
instal·lació d’aquest tipus es portés d’una manera directa o a través d’una
concessió i després de parlar-ne molt vam arribar a la conclusió que era
millor fer una concessió.

Intervé el regidor Josep Alsina i diu: Bàsicament el perquè de la decisió de
l’equip de govern de gestionar una instal·lació pública com és la piscina,
donar-la a concessió. Una instal·lació com aquesta requereix de dos
models de gestió, un és l’industrial, tot el que és el tractament d’aigües,
saunes, refrigeració etc. té una part industrial i una sèrie de costos molt
importants que amb les economies d’escala una empresa o una entitat que
gestioni vàries piscines a l’hora de repercutir tot això ho gestiona de
diferent manera. Després tota la gestió de personal, per exemple en una
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instal·lació d’aquestes hi ha hores de gimnàs, professors d’aeròbic que a
vegades comparteixen diferents llocs de treball en diferents empreses, és
un model de gestió que queda molt més optimitzat. Com deia en Raül vam
estudiar diferents figures, la fundació, l’entitat pública empresarial, el
Patronat, crear una societat anònima, a l’hora de fer aquests números i de
començar a posar costos de personal, de manteniment, a l’hora de
comprar el clor, el fet de comprar-ne nosaltres 5 tones o bé una empresa
que en compra 500 perquè té altres piscines, a l’hora de gestionar el
manteniment de l’aire condicionat, vam anar veient tota la sèrie de costos
que hi havia, els tècnics de la casa, l’àrea d’Intervenció i des de
Presidència vam veure que el benefici era molt petit, és a dir la càrrega
que representava per a la casa de gestionar això directament el fet de
donar-ho a concessió era molt petita. Vam valorar que el cànon que es
posarà a la concessionària ja suplementava la diferència aquesta de cost –
benefici d’una gestió 100% pública o una gestió amb concessió amb
titularitat municipal perquè és un equipament públic que únicament es
donarà a una concessionària que ho gestionarà però sempre com a
titularitat 100% municipal, en aquest ple es posaran els preus públics i tots
els drets seran de l’Ajuntament. Ha sigut el que més hem estat debatent
durant els darrers mesos.

Intervé el regidor Josep M. Pasqual i diu: Cal dir que com a forces
d’esquerra ha sigut un debat molt dur perquè això d’externalitzar serveis
no ens agradava, amb el cor clarament el que volíem era una gestió
directa, el que passa és que un cop fets els estudis pertinents hem vist que
si el que volíem era donar un millor servei al ciutadà, el ciutadà hi
guanyaria si ho donàvem a concessió, l’experiència d’altres ajuntaments
ens ho ha demostrat, tot i que no et negaré que les tres forces, de fet les
ganes de gestionar-ho nosaltres era el que pesava més, però finalment
hem vist claríssimament que per garantir un millor servei no hi havia altra
opció.

Intervé novament el regidor Francesc Deulofeu i diu: Vull agrair la
informació, em sap greu que la tinguem en aquests moments, allò de la
participació, la transparència, a vegades quan has de fer preguntes
d’aquest tipus per enterar-te de les coses quan es venen debatent de fa
temps i es podien haver comentat, ens podíem haver estalviat la pregunta
potser una mica lligat en alguna reunió prèvia que hem tingut, crec que és
un bon exemple de com podem millorar el funcionament de les relacions
del govern i de l’oposició.

Intervé el Sr. alcalde i diu: Com s’ha comentat durant aquests darrers
anys s’han fet visites a diferents instal·lacions per veure el resultat i les
experiències que hi havia en altres ajuntaments de tots els colors que ja
feia temps que havien posat en funcionament piscina coberta, gimnàs... i
va semblar que era millor que siguin empreses especialitzades, que ja n’hi
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ha, per un tema d’economies d’escala, d’experiència i d’estar al dia de
totes les activitats que van sorgint a nivell esportiu en aquest àmbit de
piscines i gimnasos. S’ha de dir que també actualment als concursos ja es
presenten federacions esportives i empreses creades que formen part de
federacions esportives perquè també creuen que és un camí de nodrir-se
de recursos i de posar la seva experiència a disposició d’aquests
ajuntaments que optem per una concessió però amb el control de
l’Ajuntament i com s’ha comentat a nivell del ple que és qui fixa els preus i
l’Ajuntament fa el seguiment d’aquesta instal·lació. En el seu dia, si no
recordo malament, es va parlar del pla de gestió de la piscina en una
reunió a la Biblioteca es comentaven coses de preu, de diferents
modalitats de gestió, d’això fa més o menys uns 3 anys i es van convidar
tots els grups i allà ja es va parlar de les diferents opcions que hi havia i
dels avantatges, inconvenients o “dafos” de portar-la directament, es va
enfocar però l’experiència deia que era més normal per concessió, com
molts dels serveis que estem prestant als Ajuntaments, recollida
d’escombraries etc, que hi ha empreses que s’especialitzen i que segur que
el cost directe i indirecte per un Ajuntament sempre és més baix, perquè a
vegades des de l’Ajuntament quan prestem serveis no comptem els costos
indirectes que hi ha de les diferents àrees de seguiment i de suplències
etc. Creiem que és una bona eina d’anàlisi aquesta amb les millores que
sempre es poden introduir amb qualsevol estudi.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que des de l'Àrea d'Esports, actualment englobada dins l’Àrea de
Cultura, es va emprendre una tasca d'anàlisi i planificació de l'esport
municipal de Sant Celoni que va tenir en compte l’inventari de les
instal·lacions esportives amb les que compta el municipi, amb expressió
del seu estat de conservació i adaptació a les condicions d'ús actuals,
l’estudi del personal que actualment presta els seus serveis a l'Àrea
d'Esports i la seva adequació al servei que s'ofereix al públic, així com el
nivell d'ús de les instal·lacions esportives municipals.

Atès que, a partir d'aquestes dades, es va elaborar un Pla estratègic de
treball que va donar com a resultat un càlcul de necessitats de la població
de Sant Celoni que cal atendre.

Atès que, als efectes de cobrir aquest dèficit d’equipaments, l’Ajuntament
de Sant Celoni va encarregar un projecte per a la construcció d’una piscina
coberta, una sala polivalent i un pavelló polisportiu al sector de Pla de
Palau de Sant Celoni, el qual és redactat i aprovat.

Atès que el Ple de la corporació, en sessió de 17 de desembre de 2002, va
aprovar l’expedient de contractació per a la licitació de la primera fase del
complex esportiu, consistent en la construcció de la piscina coberta i d’un
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edifici annex. La licitació derivà en el corresponent contracte administratiu
subscrit amb la mercantil TIFERCA SA i en l’execució de l’obra que és
pròxima a la seva finalització.

Atès que, com a continuació natural del procés, és necessari definir el
servei que es prestarà un cop l’equipament estigui obert als usuaris. Als
efectes es va encarregar, a través de l’Oficina de govern local de la
Diputació de Barcelona, la redacció del projecte per a l’establiment del
servei que defineix les diverses modalitats esportives a prestar als usuaris.

Atès que cal procedir a l’aprovació del projecte per a l’establiment del
servei.

Vistos els informes de la Secretaria i de la Intervenció municipals, i a la
vista de l’expedient instruït a l’efecte.

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

Primer.- Aprovar inicialment del projecte d’establiment del servei esportiu
municipal de piscina coberta i sala polivalent.

Segon.- Exposar al públic aquest acord juntament amb el projecte
d’establiment del servei i la resta de l’expedient per un termini de 30 dies a
comptar de l’endemà de la darrera inserció dels anuncis corresponents al
Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i
tauler d'edictes de la corporació, als efectes de que tot aquell que estigui
interessat pugui presentar quantes al·legacions i suggeriments consideri
escaients.

Tercer.- Donar audiència per igual termini a tot aquell que ostenti la
condició d’interessat amb notificació personal d’aquesta acord.

Quart.- Determinar que, en cas que no es presenti cap al·legació,
s’entendrà aquest acord adoptat de manera definitiva, així com
definitivament aprovat el projecte d’establiment del servei.

Cinquè.- Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui als efectes de
què pugui signar quanta documentació sigui procedent per a l’efectivitat
dels acords presos.

4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I
DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A
LA CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU
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MUNICIPAL DEL SOT DE LES GRANOTES: PISCINA COBERTA I
SALES ANNEXES.

Intervé el regidor Raül Casado i diu: El plec de clàusules com haureu llegit
fa moltes referències al Projecte d’Establiment del Servei, aleshores si
voleu faig quatre apunts als punts més importants a que fa referència el
plec. Un seria la durada de 15 anys, mes dues pròrrogues de 5 anys
cadascuna. Els serveis addicionals al plec surt el que és el Complex
Esportiu: Sala de Fitness, PCO-3, Sala d’Aeròbic, Sala de Manteniment,
però no surten altres serveis que després seran negociables amb l’empresa
que és bar, massatges, raigs uva. Un altre aspecte important és el cànon
de 75.000 euros els primers 8 anys i 47.000 euros a partir del novè, un
cànon variable del 0,42, el que comentàvem abans de la subcontractació
dels serveis i els criteris de valoració, de gestió, econòmics, de qualitat
ambiental, socials, millores proposades i durada de la concessió. La
inversió inicial que ha de fer l’empresa és de 600.000 euros i dir que
aquesta instal·lació no ha de ser res més que una altra instal·lació
esportiva lúdic social del nostre municipi com són la resta, com pot ser el
camp de futbol, les pistes d’atletisme, els vestidors de Can Sans que
habitualment utilitza la gent de Sant Celoni, és una instal·lació que està
molt adreçada per a totes les edats, gent jove, edat escolar, gent gran etc.

Intervé el Sr. alcalde dient: Es tractava de no fer-ho molt llarg ja que el
plec consta de molts fulls i s’ha intentat a nivell especialment tècnic acollir
tot el necessari per no tenir sorpreses com en qualsevol concessió, intentar
lligar tots els punts per tal de preveure qualsevol afer que passés, com
ajuntament, tenir-ho ben lligat i actuar en conseqüència davant de
l’empresa si no complís amb el funcionament normal de personal, de
qualitat etc. que es puguin produir les sancions derivades de
l’incompliment i el rescat si fora reiterat i no donés el servei que volem que
doni, per part de tots, aquesta instal·lació al municipi.

Intervé el regidor Francesc Deulofeu i diu: Una pregunta d’aclariment, en
el plec surt però m’ha quedat una mica dubtós, posat que no es complissin
les expectatives pel que fa al número d’usuaris i per tant en el cas que el
resultat econòmic de la instal·lació no arribés a les previsions fetes, tot i
que segurament hi ha moltes maneres de fer ajustos perquè el propi
projecte també maximalitza les despeses i per tant suposo que hi deu
haver força marge, però en aquest supòsit l’Ajuntament haurà de fer algun
tipus d’aportació en quant a subvenció o quina idea teniu al respecte o és
un risc que assumeix la concessionària.

Intervé el Sr. alcalde i diu: Tinc entès que s’ha de garantir l’equilibri
financer de l’explotació, això si d’entrada es compleixen les condicions
previstres, sinó l’empresa pot demanar la compensació. Fa un aclariment
el Sr. secretari i diu: Tota concessió és un principi de la contractació de la
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gestió dels serveis públics que és a risc i ventura del concessionari, és a
dir, sempre i quan es compleixin les condicions econòmiques que estan
previstes, si l’empresa, per una mala gestió, si fa fallida, la previsió legal
és que es fa una rescissió culpable i es torna a fer una concessió. Altra
cosa és que es trenqui l’equilibri financer que pot ser trencat per alguna
circumstància com mal funcionament del mercat etc, haurien de ser unes
circumstàncies que no estiguin previstes en aquest moment, aleshores si
que donarien lloc a una revisió de preus que podrien ser una subvenció,
com molt bé ha dit, o podrien ser una revisió de tarifes a l’alça o qualsevol
d’aquestes fórmules que normalment s’apliquen a les concessions.
Continua el Sr. alcalde i diu: Hi ha dues vessants, el funcionament normal
que és el que preveu el plec que és el d’abonats etc. Això no comporta que
l’Ajuntament hi hagi de posar diners, ara bé si hi hagués alguna cosa no
prevista que no hi hagués l’equilibri financer hauríem d’aportar diners o
revisar tarifes.

Intervé novament el regidor Francesc Deulofeu i diu: El tema que
preguntàvem, el tema de mercat, és a dir que realment no hi hagi el
número suficient d’abonats per permetre ajustar el resultat econòmic que
podria ser un motiu per replantejar aquesta situació.

Intervé novament el Sr. alcalde i diu: Per això, que tal i com comentàvem
abans, la possibilitat de més piscines que hi pugui haver a la nostra
comarca, si que l’estudi de planificació de la Generalitat apunta els llocs on
hi dibuixen una piscina que és la que pot optar a subvencions públiques
perquè es faci allà, altra cosa és que la proliferació de piscines d’aquestes
mides com la nostra a tots els municipis faria que no s’aguantés
econòmicament ja que les piscines tindrien un dèficit o hauríem de tenir
unes quotes molt altes la qual cosa faria que no estarien a l’abast de tota
la població que és el que es pretén per tal que tothom pugui gaudir d’un
equipament lúdic esportiu com és la piscina i les sales complementàries
annexes.

Intervé novament el regidor Raül Casado i diu: Fent referència a això que
comentava en Joan que a l’anterior PIEC Sant Celoni era considerat capital
de comarca i per això pertocava la PCO-3, no se que dirà el nou PIEC, però
segurament a Santa Maria de Palautordera no li tocarà ni li pot tocar a
Gualba ni a Campins.

Intervé el regidor Josep Alsina i diu: Molt breument, ara faré d’alcalde, El
fet és que portem parlant dos punts de la piscina i voldria destacar que
tindrem una piscina excepcional, una instal·lació que ha de permetre que
tots els celonins i la gent del Baix Montseny pugui gaudir i que crec que
això és un benefici per a tota la població. Els condicionants de la concessió,
els condicionants de l’establiment de preus, són petites coses que sempre
es poden millorar, com més ulls ho veuen més es poden millorar però que
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no ens hem d’oblidar que per fi Sant Celoni tindrà una instal·lació de la que
podran gaudir tots els ciutadans.

Intervé el Sr. alcalde i diu: Em sembla que ho compartim tots, ja que l’heu
visitat pràcticament tots els regidors de tots els grups, que és una
instal·lació modèlica, ben muntada, bé, la Josefa Lechuga no la va poder
visitar, dir doncs que es va fer una jornada convidant a tots els regidors,
malgrat això no vol dir que més endavant hi haurà a disposició també dels
que no l’hagin visitat, una jornada de portes obertes per a tota la població
perquè pugui començar a fer-se una idea d’aquesta instal·lació que ben
segur que ens mereixem tots els ciutadans de Sant Celoni i del Baix
Montseny i que d’aquí a pocs mesos es posarà a l’abast de tota la població.

Intervé novament el regidor Francesc Deulofeu i diu: Contestant al regidor
Josep Alsina amb la seva funció d’alcalde provisional, entenc que com a
instal·lació en el seu moment els posicionaments al respecte ja es van fer
per part dels diferents grups, els punts que tocàvem eren punts bastant
concrets, força tècnics i ens ha semblat que havíem d’introduir elements
en aquest àmbit tècnic, evidentment que hem votat sempre favorablement
a la instal·lació i a la necessitat de la mateixa i des d’aquest punt de vista
el nostre grup està satisfet de que tota la població de Sant Celoni i el seu
entorn puguem tots plegats gaudir d’una instal·lació d’aquestes
característiques.

Intervé novament el Sr. alcalde i diu: Sant Celoni, la Batllòria i l’entorn, la
idea és que ningú quedi sense poder-ne gaudir i que es farà una promoció
inicial que també ho recull el plec, els primers dos mesos la matrícula
tingui un descompte del 50% i que també en pugui gaudir, gratuïtament
un dels cursos escolars de 3 a 7 anys, fent realitat el lema que “tothom
aprengui a nedar” per tal que aquests nens i nenes de les diferents escoles
puguin anar un curs sencer gratuïtament a la piscina. Això també és
positiu i el plec ho recull, per tant, assumim tots tirar endavant i fer
aquesta aprovació de l’expedient de contractació i que tot seguit, com és
costum, quan s’hagin presentat les ofertes de les diferents empreses, els
Serveis Tècnics ho estudiaran i a la Mesa de Contractació, hi sereu
convidats tots els grups municipals per poder-ne parlar i intentar que entre
tots decidim la millor empresa concessionària.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que des de l'Àrea d'Esports, actualment englobada dins l’Àrea de
Cultura, es va emprendre una tasca d'anàlisi i planificació de l'esport
municipal de Sant Celoni que va tenir en compte l’inventari de les
instal·lacions esportives amb les que compta el municipi, amb expressió
del seu estat de conservació i adaptació a les condicions d'ús actuals,
l’estudi del personal que actualment presta els seus serveis a l'Àrea
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d'Esports i la seva adequació al servei que s'ofereix al públic, així com el
nivell d'ús de les instal·lacions esportives municipals.

Atès que, a partir d'aquestes dades, es va elaborar un Pla estratègic de
treball que va donar com a resultat un càlcul de necessitats de la població
de Sant Celoni que cal atendre.

Atès que, als efectes de cobrir aquest dèficit d’equipaments, l’Ajuntament
de Sant Celoni va encarregar un projecte per a la construcció d’una piscina
coberta, una sala polivalent i un pavelló polisportiu al sector de Pla de
Palau de Sant Celoni, el qual és redactat i aprovat.

Atès que el Ple de la corporació, en sessió de 17 de desembre de 2002, va
aprovar l’expedient de contractació per a la licitació de la primera fase del
complex esportiu, consistent en la construcció de la piscina coberta i d’un
edifici annex. La licitació derivà en el corresponent contracte administratiu
subscrit amb la mercantil TIFERCA SA i en l’execució de l’obra que és
pròxima a la seva finalització.

Als efectes des de l’Àrea de Cultura, amb participació d’altres àrees i amb
l’assessorament de l’empresa NX Sport Consulting s’ha redactat el projecte
d’establiment del servei públic que es coneixerà com a “Complex Esportiu
Municipal del Sot de les Granotes: Piscina Coberta i sales annexes”.

Atès que un cop aprovat definitivament el projecte d’establiement del
servei, de conformitat amb la seva previsió de gestió indirecta del servei a
través de concessió adminsitrativa.

Atès que aquesta forma de gestió del servei públic implica la conclusió d’un
contracte administratiu de gestió de servei públic.

Atesos els informes de la Secretaria i de la Intervenció municipals.

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

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant licitació pel
sistema de concurs i procediment obert, per a la gestió del servei:
“COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL SOT DE LES GRANOTES; PISCINA
COBERTA I SALES ANNEXES” al municipi de Sant Celoni, de conformitat
amb el projecte d’establiment del servei i que inclou el plec de clàusules
econòmiques i administratives particulars i el corresponent plec de
clàusules d’explotació, i procedir a la seva exposició pública pel termini de
vint dies, per tal que es puguin presentar reclamacions, prèvia publicació
del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província,  al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i el Tauler d'edictes de la corporació.
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SEGON. Simultàniament, dins el termini d’exposició del Plec de clàusules
administratives particulars s’anunciarà la licitació en el Butlletí Oficial de la
Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, si bé la licitació
s’ajornarà en el supòsit que es presentin reclamacions contra el referit Plec
de clàusules.

TERCER. Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui als efectes de
què pugui signar quanta documentació sigui procedent als efectes de
l’efectivitat dels acords presos.

5.- INFORMACIÓ AL PLE DE LES DELEGACIONS CONFERIDES A
FAVOR DEL PRIMER TINENT D’ALCALDE SR. JOSEP MARIA
PASQUAL I ARENAS.

Intervé el regidor Josep Maria Pasqual i Arenas i diu: Ja haureu vist que
bàsicament es refereix a activitats amb clara incidència ambiental i a la
gestió de demandes i queixes ciutadanes relacionades amb aquestes
activitats, bàsicament això ve donat perquè això és un procés, com sabeu
ens vam marcar per aquest mandat incidir molt en sostenibilitat i
transversalitat i aleshores actualment ja hem creat el pla de sostenibilitat
de l’Ajuntament i per incidir fort amb aquest caire que nosaltres volem
donar-hi molta importància hem cregut que la part executiva ha d’estar
sota la regiduria de sostenibilitat, per altra banda a nivell funcional
seguirem treballant amb els tècnics de l’àrea d’Entorn i també a nivell de
transversalitat creiem que incidirem amb una mena de comissió de
seguiment perquè creiem que hi hem d’estar-hi més involucrats altres
àrees de l’Ajuntament que estarà formada per desenvolupament econòmic,
que a la llarga intentarem que sigui desenvolupament sostenible,
Seguretat i Protecció Civil, Entorn i Sostenibilitat, també hi incorporem el
tècnic de Sostenibilitat per donar-hi més èmfasi. Entenc que s’està fent en
aquest sentit una feina molt interessant, fins i tot ara parlàvem del
complex esportiu també heu vist suposo que tant les empreses que tenen
l’ISO 14001 tenen més puntuació i després també hem incorporat que en
tres anys aquest complex esportiu ha de tenir un sistema de gestió
ambiental, on hi ha la declaració ambiental on la certificació ve de part de
l’Administració. Vull dir que crec que a nivell de sostenibilitat amb les
activitats estem avançant de manera molt decidida.

Atès que per resolució de l’alcaldia de 26 d’abril de 2005 ha estat adient
conferir noves delegacions competencials en favor del primer tinent
d’alcalde Sr. Josep Maria Pasqual i Arenas en l’àmbit de la  intervenció
ambiental.

Atès el que disposa l’art 44,4, del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic dels
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Ens Locals, és preceptiu informar al ple de la delegació conferida en la
primera sessió que celebri.

La Comissió informativa de Serveis Comunitaris dona compte al Ple de la
resolució dictada en data 26 d’abril de 2005 que es transcriu íntegrament a
continuació:

“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA

Atès que d’acord amb l’art 66, 2 i 3 del Decret legislatiu 2/2003, els
municipis tenen competències en els àmbits de la sostenibilitat ambiental i
la protecció del medi.

Atès que la llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de la
Administració Ambiental, sotmet a control totes les activitats que puguin
ser susceptibles d'afectar al medi ambient, la seguretat i la salut de les
persones, en l'àmbit territorial de Catalunya. Control que en el grup
d'activitats d'incidència ambiental moderada correspon a l’ajuntament qui
resol sobre la llicència ambiental.

Atès que entre les competències de l’alcaldia, l’art 53,1, d), r) i t) del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei Municipal i de règim Local de Catalunya, es troba la d’atorgar
llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat
expressament al ple a la comissió de govern; la imposició  sancions amb
relació amb les competències municipals, d’acord amb les lleis i els
reglaments de desenvolupament i la inspecció dels serveis municipals.
També la llei 3/1998, de 27 de febrer, atorga competències d’intervenció
administrativa en favor de l’alcaldia.

Atès que de conformitat amb la legislació vigent l’Alcaldia pot delegar les
seves competències sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos
per l'article 21.3 de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local, en la
nova redacció actual, i per l'article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.

Atès que de conformitat amb l’art 53,3 i 56 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim
Local de Catalunya les competències expressades al seu art 53,1, d), r) i t)
són delegades en els membres de la Junta de Govern Local.

Atès que el Sr. Josep Maria Pasqual i Arenas, per resolució de l’Alcaldia de
18 de juny de 2003 ostenta la condició de membre de la Junta de Govern
Local.
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Atès que el Sr. Pasqual, per resolució de l’Alcaldia de data 28 de gener de
2004, és tinent d’alcalde, amb delegació general, coordinador de les àrees
d’Entorn i Espai Públic i tinent d’alcalde, amb delegació especial, de
planificació de les àrees de Sostenibilitat i Ciutadania.

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc
conferides

HE RESOLT

PRIMER. Delegar amb efecte vinculant respecte de tercers, en favor del
Sr. Josep Maria Pasqual i Arenas, tinent d’alcalde amb delegació especial
de planificació respecte de les àrees de Sostenibilitat i Ciutadania, les
competències següents:

• Concessió de llicències ambientals de les regulades als annexos 2.1 i
2.2 de la llei 6/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de la
Administració Ambiental, així com a les ordenances municipals.

• La competència sancionadora conferida a l’alcaldia per la llei 6/1998,
de 27 de febrer, que inclou la incoació i resolució dels expedients
sancionadors, així com el nomenament de secretari i instructor.

• Les competències d’inspecció que a l’alcaldia atorga la llei 6/1998, de
27 de febrer.

• La resolució dels eventuals recursos administratius que es puguin
interposar contra els seus actes, tot sens perjudici de les avocacions
que es consideri necessari efectuar.

SEGON. L’atribució delegada s'ha d'exercir en els termes i dins dels
límits d'aquesta delegació, no essent susceptible de ser delegada pel seu
titular en un altre òrgan o regidor.

En el qualsevol cas, el text de les resolucions adoptades pel regidor en
virtut d’aquesta delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància,
mitjançant la inclusió en la part expositiva del text següent:

“Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat
conferides en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia
d’aquest Ajuntament, mitjançant Resolució de data 26 d’abril
de 2005”

Les resolucions que s'adoptin per delegació s'entendran dictades per
aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, a qui s'haurà
de mantenir informat de l'exercici de la delegació, i estaran dotades, per
tant, d’executivitat i de la presumpció de legitimitat.
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TERCER. De conformitat amb el que disposa l'article 44 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, la delegació
tindrà efecte des del dia següent a la data de notificació d'aquesta
resolució al Regidor afectat, i serà de caràcter indefinit, sense perjudici
de la potestat d'avocació d'aquesta Alcaldia.

En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment del
Regidor delegat, aquesta Alcaldia assumirà, directa i automàticament, la
competència delegada, com a titular de la competència originària,
entenent-se a aquests efectes exercitada la potestat d’avocació en base a
aquesta resolució, sense necessitat d’una nova resolució expressa en
aquest sentit.

QUART. Serà necessària l’obertura d’un llibre de resolucions del regidor,
amb les formalitats previstes al Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre. De les resolucions en ell assentades es donarà compte al Ple
en cada sessió ordinària que dugui a terme.

CINQUÈ. Notificar aquesta resolució al Regidor afectat, entenent-se
acceptada la competència delegada de forma tàcita, si dintre del termini
de les 24 hores següents no es manifesta res en contra o es fa ús de la
delegació.

SISÈ. Donar compte el Ple d'aquesta resolució en la primera sessió
que tingui lloc, i publicar el seu text en el Butlletí Oficial de la Província,
en compliment del que disposa l'article 44.2 del text legal abans
esmentat.

Ho mana i signa l’Alcalde de Sant Celoni, l’Il·lm. Sr. Joan Castaño i Augé,
davant meu el Secretari que en dono fe, a la vila de Sant Celoni essent el
dia 26 d’abril de 2005”

Essent les 22,35, abans de passar a la votació del següent punt s’absenta
de la Sala el regidor Jordi Cuminal.

6.- ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES PARCEL·LES
PATRIMONIALS SUBHASTADES PER L’AJUNTAMENT DE SANT
CELONI.

Intervé el Sr. alcalde i diu: El que es proposa, és que després de fer tot el
procés, que si no recordo malament ja venia de l’any passat o del 2003, és
l’adjudicació d’unes parcel·les de l’Ajuntament de Sant Celoni. D’aquestes
parcel·les que són 8 en total, 5 són de la zona de Ca l’Abril de Santa Maria
de Palautordera i les altres tres, una és del Pertegàs i les altres dues de la
Batllòria. Aleshores, s’ha seguit tot el procediment i s’ha arribat al punt
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que es va fer la subhasta, es van presentar diferents persones i empreses
que optaven a aquestes parcel·les i el que avui es proposa és fer
l’adjudicació formal a les persones i empreses que van fer l’oferta millor
per a l’Ajuntament, en aquest cas de millor preu, ja que s’ha de fer
d’aquesta manera perquè es tracta de diner públic que convé per a
inversions de l’Ajuntament. S’ha de dir que l’import global ha sigut una
mica més de 2 milions d’euros que s’ingressaran a l’Ajuntament i que la
majoria d’aquestes parcel·les no es podien dedicar a vivenda social perquè
7 d’elles eren per cases unifamiliars, aparellades o no però unifamiliars i
per això la intenció és dedicar aquests diners a inversions de l’Ajuntament.

Intervé el regidor Carles Mas i diu: Ja ho has comentat molt bé, aquí el dia
24 de març de 2004 ja es va aprovar la possibilitat de que es fes la
subhasta d’aquestes set parcel·les i en quedar deserta una parcel·la aquest
any d’una altra subhasta que ja venia del 2003 doncs s’ha configurat
aquest conjunt de 8 parcel·les que avui portem a adjudicació. Jo el que
volia parlar més que dels criteris de venda que en aquest cas ja em remeto
al posicionament del març de 2004 en el qual el nostre grup municipal no
compartia els criteris que feia vendre el patrimoni de l’Ajuntament,
especialment quan no es lliga a unes inversions concretes, la quantitat que
surt recaptada per aquesta subhasta, no se sap quin és el destí final en
aquests moments i per tant, més que parlar d’aquests criteris, que potser
també entenem que era un bon moment per fer-ho tal com vam parlar en
el ple dels pressupostos que la situació financera era complicada i per tant
s’ha decidit accelerar aquesta subhasta que ja estava pendent per tal de
solventar-ho, però ja en vam parlar, volíem fer una proposta molt
concreta, quan s’inicia una subhasta, es posa un preu de sortida i la gent
pot fer les seves condicions per veure per quan està disposat a comprar
aquella parcel·la, i això dona un resultat final de preu final que s’adjudica,
aleshores, aquestes vuit parcel·les, sumades, inicialment sumaven una
mica més d’un milió i mig, és a dir si s’hagués venut al mateix preu de
sortida de la subhasta, l’Ajuntament hauria recaptat un milió i mig d’euros
d’aquestes vuit parcel·les, el resultat és que la gent ha incrementat els
preus de sortida, amb la qual cosa, dos milions setanta cinc mil euros per
aquestes parcel·les. Donat que hi ha 518.000 euros de diferència entre el
preu de sortida i l’adjudicació final, proposem una cosa molt senzilla, és
perquè no destinem d’aquests 518.000 euros una part a la Batllòria perquè
seria el benefici que podria treure la Batllòria dels increments de preus de
les parcel·les que estaven ubicades allà a la Batllòria, és a dir seria
destinar 188.000 euros per inversions a la Batllòria i la resta, 330.000
euros es podrien destinar per inversions a Sant Celoni i que nosaltres
proposaríem dotar a l’àrea d’habitatge per poder arrencar amb més força
l’oficina de lloguer que tenia una dotació potser una mica justa per poder
tirar endavant, seria una proposta molt senzilla, segurament tècnicament
s’ha de fer una modificació de crèdit per tal que aquests ingressos es
puguin utilitzar el més aviat possible, doncs proposaríem que aquests
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518.000 euros es distribuïssin amb aquesta proposta però que sinó
poguéssim debatre que aquests 2.075.000 euros que es recaptaran
passessin a avaluar-se quina seria la seva distribució a través de la
comissió econòmica de planificació financera que seria un organisme en
que hi ha una representació de totes les àrees i també de l’oposició en què
seria un marc transversal per poder fer una adjudicació d’aquests 2 milions
d’euros que no estaven previstos inicialment i que tinc la sensació que una
part anirà a no demanar o cancel·lar crèdits però que seria bo que en
parléssim i que sobre el benefici que s’ha tret, aquests 518.000 euros
anessin 188.000 euros com a mínim a la Batllòria i els altres 330.000
euros anessin a Sant Celoni però proposaríem que podrien destinar-se, ja
que és un dels principals problemes que ens trobem els joves, a
l’habitatge.

Seguidament intervé el Sr. alcalde i diu: Més que per entrar massa en
polèmica, aquest punt que portem a aprovació és d’adjudicar les
parcel·les, s’està parlant de moltes coses, però aquí i ara es tracta
d’adjudicar parcel·les municipals, un procés de subhasta que, com sempre,
s’ha fet transparent, com és la del Pertegàs, una no adjudicada en el seu
dia i dues de les quals els preus de sortida, per exemple la del Pertegàs, ha
doblat el preu i les parcel·les que han augmentat menys de preu són les
dues de la Batllòria i una de Ca l’Abril. La intenció de l’equip de govern és
que aquest ingrés no té destí fixat en el pressupost de 2005 per prudència,
l’any passat, algunes de les inversions venien condicionades a la venda de
parcel·les  i aquest any, ens hem estimat més aprovar el pressupost sense
tenir-ho en compte perquè fins que no hi ha el procés final de la venda no
saps el que en pots obtenir ni si poden quedar desertes o no. Només
voldria rectificar al Sr. Mas dues coses, la situació financera del nostre
Ajuntament és bona, hi ha una imatge catastrofista per part del Sr. Mas
que no és la de l’equip de govern, l’Ajuntament de Sant Celoni, li hem dit
més d’una vegada, complim tots els paràmetres econòmics dels
Ajuntaments, passem tots els controls i enviem tota la informació i així
vostè ho pot mirar en els documents que fa la Sindicatura de Comptes,
etc. i complim més que molts ajuntaments, li recomano que ho compari, i
això essent molt estrictes amb la despesa i amb els ingressos i és a dir que
la situació financera està sanejada. També ha fet un comentari d’accelerar
la subhasta, no s’ha accelerat de cap manera la subhasta, s’ha fet la
subhasta quan hem complert els requisits de la Generalitat per tal que es
produís la subhasta, per tant no s’ha accelerat la subhasta, són afirmacions
molt subjectives, aleshores d’aquesta quantitat que l’Ajuntament
ingressarà, ja ho he dit, es dedicarà tot a inversions, potser a alguna
reducció de crèdits però en principi no és el cas, hi ha inversions prou
importants a fer en el nostre municipi, en el pressupost de 2005,
recordem-ho que fa pocs dies fèiem una modificació de crèdit i ja hi
incorporàvem noves inversions en el que nosaltres en diem el pressupost
2005 bis, que són inversions que algunes estan a la recàmara i també al
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pressupost del 2006 hi ha inversions molt importants a fer al nostre
municipi i part d’aquests diners hi aniran destinats, quan parlo del nostre
municipi vull dir Sant Celoni i la Batllòria, recordem que a la modificació de
crèdit, feta fa pocs dies, hi havia un complement econòmic a la Batllòria
per a les obres que s’han de fer al que en dèiem les casetes de la Inacsa,
es va complementar amb més de vint mil euros perquè es va creure per
part de l’equip de govern i per part del Consell de Poble que era urgent i
que la quantitat que hi havia era poca i no es va fer cap diferència perquè
era necessari i per tant es va complementar amb més euros. Aquests
diners també es necessiten per si alguna de les coses de la Batllòria estan
madures poder-els-hi destinar, tots som conscients que hi ha algunes
inversions molt importants, que es necessiten com pot ser l’Escola Bressol,
com pot ser el Pavelló, que abans també se’n feia referència a que el PIEC
(Pla d’Instal·lacions Esportives de Catalunya), ho plantejava com una
necessitat podent ser inversions a fer entre el 2005 i el 2006 i hem de
tenir en compte que l’Ajuntament de Sant Celoni ha fet compres d’alguns
terrenys, temps enrera es comprava un equipament, per a mi important,
que és la Cambra Agrària, ara és municipal, es va comprar ja que era de la
Generalitat, és a dir que no és del tot correcta aquesta frase “que
l’Ajuntament es ven patrimoni” sinó que també se n’adquireix i s’està en
converses d’adquirir un patrimoni històric que està a Sant Celoni però
s’està en negociació i quan estigui més madura la cosa s’informarà a tots
els grups. És a dir la línia d’actuació del govern està traçada, la situació
financera és bona i davant d’això, com he dit, la majoria d’aquests
terrenys no es poden dedicar a vivenda social i com es comentava està
molt clara la línia d’actuació amb l’habitatge, crec que és bo recordar-ho,
que s’estan fent 14 habitatges, 24 aquesta setmana s’ha anat al Notari per
tal de fer el traspàs del terreny per 24 més ja s’ha fet una reunió amb
persones interessades en aquests 24 habitatges i que el juliol s’apuntaran i
es farà el corresponent sorteig per adjudicar-les i la propera fase serà
engegar els 36 habitatges de lloguer destinats una bona part a la població
jove de Sant Celoni. Crec que estem en el bon camí i que l’oficina del Pla
d’Habitatge anirà paral·lela. També s’ha de tenir en compte que des de
l’àrea d’Entorn es canalitzen les informacions d’habitatge i des del Consell
Comarcal també es dona informació de les possibilitats que hi ha avui en
dia i darrerament la Generalitat ha aprovat ajudes tant per lloguer com per
compra, per reformes de façanes d’edificis més antics, com per instal·lació
d’ascensors, tot això és una normativa nova que ha sortit i que està a
disposició de tota la gent de Sant Celoni que aquesta oficina d’habitatge en
farà el ressò corresponent.

Intervé novament el regidor Carles Mas i diu: El posicionament de vot de
l’adjudicació obviament votarem que si i hem aprofitat aquest punt més
enllà del que administrativament es porta al ple, que és l’adjudicació
d’unes parcel·les per fer una proposta molt concreta, ja ens esperàvem
que no se’ns contestaria aquesta pregunta tant senzilla com és, perquè no



24

distribuïm aquests beneficis que no estaven previstos d’una manera
concreta? perquè no ens comprometem amb la Batllòria a que tingui els
equipaments que els fan falta amb aquests 188.000 euros o més? i perquè
no ens hi comprometíem de paraula, sense que en un ple sigui vinculant
però si de paraula. Jo crec en la paraula que es pugui donar en un ple,
perquè o ens comprometem a fer les inversions que li toquen a la Batllòria,
perquè no ens comprometem a fer una aposta per a l’habitatge o per
qualsevol altra cosa que podíem haver dit, d’acord doncs prenem la
paraula, parlem-ne tots, anem a la comissió econòmica financera en què
estem totes les àrees i l’oposició i parlem de com es distribueixen aquests
2 milions d’euros que s’han ingressat a través d’aquesta subhasta i parlem
de quines són les inversions que es faran aquest any o que no es tenien
previst fer-les i que es finançaran gràcies a aquests 2 milions, però
parlem-ne que poden fer i optimitzar aquests recursos, perquè no ho fem?,
perquè no se’m contesta aquesta proposta que fa avui Convergència i Unió
i que era molt senzilla de contestar?, 500.000 euros que no estaven
previstos de distribuir, venda d’uns terrenys de la Batllòria, perquè el
benefici que se n’ha tret d’aquest terreny no es dona a la Batllòria i els
altres els distribuïm com es cregui convenient i nosaltres fèiem una
proposta molt concreta, perquè no ho fem, doncs perquè no hi ha ganes,
no s’han canviat ni les formes ni els fons malgrat que alguns ho vulguin fer
veure. Doncs si, avui adjudicarem unes parcel·les no hi ha diàleg i a més
doncs lamentem que no es contesti una senzilla proposta ni tan sols
agafant la paraula de parlar-ne a una Comissió que podia haver fet. Ho
lamentem, perquè no creiem que sigui la manera de tirar endavant la
planificació que necessita Sant Celoni.

Intervé el regidor Ramon Segarra i diu: Només perquè en Carles ha fet
molta referència respecte a l’habitatge, però també per respecte als
Batlloriencs, Sant Celoni no ha de donar res a la Batllòria, la Batllòria és un
poble com Sant Celoni i per tant hi van inversions, no s’hi dona, donar
caritat no és bo, el que s’ha de fer és construir, donar la canya per pescar,
no donar, per tant els plans que hi ha per a la Batllòria els decidirà el poble
de la Batllòria i aquesta és la via, per tant deixem que el Consell de Poble
vagi funcionant, que arribi on ha d’arribar i ells decidiran el que han de fer.
Pel que fa al tema de l’habitatge, on dius que no es fa res amb l’habitatge,
hi ha engegats 14 habitatges 24 més 36, que aproximadament fa un total
de 74 habitatges. L’Ajuntament no pot solucionar tot el problema, si que
ha d’engegar aquestes polítiques i que esperem continuar-les en un futur
en els propers mandats perquè és una necessitat, ara bé no podrem fer tot
l’habitatge que es necessita, però si almenys pal·liar el problema que
tenim. L’altra qüestió és l’oficina d’habitatge, es va aprovar la sol·licitud
d’un crèdit en el passat ple per poder engegar aquesta oficina, són 12.000
euros que són per contractar una persona de Prohabitatge per tal que
treballi dins d’aquestes polítiques, i això ja es va explicar, per tant Carles,
el que és dur i amb tota l’amistat, sap greu que es diguin coses només per
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fer demagògia i això no és així, estem treballant tots plegats, esteu
participant vosaltres en les ponències i per tant em quedo extranyadíssim
que es diguin aquestes falàssies i per respecte al poble de la Batllòria,
repeteixo no se li ha de donar a la Batllòria, la Batllòria està dins dels
pressupostos municipals.

Intervé el regidor Josep M. Pasqual i diu: Jo voldria també felicitar a n’en
Carles Mas perquè aquest cop d’efecte, que trobo que ha estat molt bé,
però i per altra banda també voldríem convidar-los a explicar-vos els
criteris en que pensem destinar aquests 2 milions i escaig d’euros, en això
no hi tenim cap problema, al contrari, us ho explicarem exactament tot.
Tal com ha avançat l’alcalde que tenim alguna cosa que està en marxa
però  que encara no poden donar-li massa soroll i que un cop ho tinguem
una mica més enllestit us ho farem saber. Pel que fa al superàvit dels
500.000 euros ha estat be.

Intervé novament el regidor Carles Mas i diu: Gràcies Josep Maria no volia
que m’haguessis de felicitar, però no ha sigut una proposta perquè ens
felicitem, sinó que volia fer una reflexió a que hi havia un superàvit, si es
pot dir superàvit, hi havia uns ingressos superiors dels que podríem haver
parlat i inclus treure’n el màxim de suc, que una proposta era l’habitatge o
que podríem haver dit que l’habitatge ja està molt ben planificat, que en
podríem parlar de si està ben planificat, però podria estar correctament i
haver parlat d’una altra cosa, era una proposta en positiu però que no s’ha
agafat, però abans que parli la presidenta de la Batllòria i pugui decidir
sobre quin és el nostre posicionament sobre la Batllòria, jo vull manifestar
alguna cosa, som els primers que vam dir que respectem i que volem
l’autonomia de la Batllòria, ara, si decidim això, fem que ho decideixi tot la
Batllòria ja que el que no pot ser és que decidim vendre tot el patrimoni
que té la Batllòria i aleshores, una part important dels ingressos que
podien haver anat a la Batllòria no hi anessin. És a dir siguem
responsables amb les nostres paraules, si volem l’autonomia realment de
la Batllòria fem que la Batllòria funcioni autònomament i decidir si vol o no
vol vendre i que vol fer amb el seu territori i amb això voldria donar pas
que crec que la Dolors vol dir alguna cosa.

Intervé la regidors Josefa Lechuga i diu: Només volia contestar al Sr.
Segarra que m’ha agradat molt que deixem en pau la gent de la Batllòria,
que no li ha de donar caritat, que la gent de la Batllòria ja sap el que vol, i
ara sembla ser que ens escoltarà, no ens va pas escoltar quan la Batllòria
en ple i el Consell, si es va llegir l’acta, el Consell de Poble en permanent
va dir que no volíem que es venguessin les parcel·les, ara resulta que hem
de dir nosaltres què volem, no t’entenc gaire Ramon. No fa massa en un
ple va sortir que ens havíem esverat molt a la Batllòria amb el tema de les
parcel·les, que si era una “hulligan” perquè defensava això de les
parcel·les. Si dius una cosa a la Batllòria, digues-ho igualment aquí, ja he
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deixat que en Carles parlés perquè com que a vegades som molts els que
volem parlar, he deixat que ho defensés ell, però Ramon sigue’s coherent,
si dius una cosa aquí, digues el mateix a la Batllòria.

Intervé novament el regidor Ramon Segarra i diu: Només per recordar-te
una cosa, totes aquestes parcel·les, tot això, sabem d’on venen? quan va
començar la qüestió de la subhasta d’aquestes parcel·les? fa molt més d’un
any. Quan es va constituir el Consell de Poble? Com s’està treballant en el
Consell de Poble? els primers pressupostos s’han fet a la Batllòria, per tant
es va caminant cap aquí, i en la mesura en què es vagi avançant
lògicament la Batllòria decidirà, però avui per avui la Batllòria forma part
diríem dels pressupostos de Sant Celoni, és la mateixa qüestió, encara no
s’ha separat, el que és important és anar treballant perquè la Batllòria
pugui gaudir d’aquesta autonomia i si algun dia pot de la independència,
cosa que dubto que alguns de vosaltres la vulgueu.

Intervé la regidora Josefa Lechuga i tot i que el Sr. alcalde li ofereix la
paraula per si vol contestar per al·lusions, diu: No, no li vull contestar, és
molt demagògic aquest senyor, aquí diu una cosa i a la Batllòria en diu una
altra i prefereixo no contestar-li.

Intervé el regidor Josep Capote i diu: Jo vull fer un aclariment perquè aquí
quan tots els polítics parlem del patrimoni que té Sant Celoni, del
patrimoni que té la Batllòria, la gent que ens escolta sembla que tenim Can
Ramis, el Camp de Futbol i que tenim vint coses i cada vegada anem fent
més vendes i si abans en teníem 20 a la Batllòria i 40 a Sant Celoni ara en
queden 8, no, això no va així, i ho sabem tots, el que passa és que sempre
diem les coses a mitges i la gent que no sap ben be de què va dons
aleshores pensa això. Pel que fa a aquestes dues parcel·les de la Batllòria
que estàveu parlant no són més que una conseqüència d’un conveni
urbanístic que va fer l’equip de Govern, en Francesc i en Joan, es van
aconseguir quatre parcel·les de les quals ara mateix es subhasten dues i es
va cedir la propietat del camp de futbol, que això sí que és patrimoni que
ha quedat per a la Batllòria ja que hi havia aquella anècdota de que el
Camp de Futbol no era municipal i Sant Celoni i la Batllòria, que jo me
l’estimo molt també, tenen molt més patrimoni ara que fa vint anys,
perquè segur que a l’any 27 no hi havia ni la Regiduria ni la Biblioteca, ni
Can Bruguera ni la Unió Batllorienca, això és patrimoni, en els darrers
anys, hi ha més patrimoni a la Batllòria, aquest Ajuntament i tots, a través
de convenis urbanístics treuen diners per poder fer inversions en altres
llocs, sinó com podem fer piscines i com podem fer coses, sigui a la
Batllòria o a Sant Celoni, és un fet anecdòtic. Que toca fer moltes
inversions a la Batllòria, moltes més de les que s’han fet, segur, però
aquestes parcel·les, com les altres que hi ha a Sant Celoni, no són unes
parcel·les com a mi m’han dit a la Batllòria, aquestes parcel·les eren
nostres, sembla que l’any 27 hi havia una bossa que hi havia 40 parcel·les
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i no se que, això és un conveni (si fem ganyotes tots en farem quan parli
un o l’altre). El conveni urbanístic és això, s’ha fet això, ho va donar
Inacsa, i van sortir quatre parcel·les i encara en queden dues i apart d’això
hi ha una zona viària i un camp de futbol, és el que ha quedat a la
Batllòria, el patrimoni són convenis urbanístics, no hem anat a dir anem a
vendre com alguns volien la Unió Batllorienca, això si que és patrimoni i
algun grup polític d’aquí si que pensava fer una venda, qui sigui, això si
que és patrimoni de la Batllòria i a molta gent li agrada i per a molts és un
símbol, i ja no vull dir res més perquè sembla que estem parlant d’aquest
patrimoni històric i són aquests terrenys de fa cinc anys.

Intervé la regidora Josefa Lechuga i diu: Per al·lusions hauria de contestar,
però com que també és demagògia el que acaba de fer, suposicions,
ganyotes, l’any 27 evidentment que no hi havia el que hi ha ara però no hi
ha gaire més del que hi havia l’any 27, ara baixes molt a la Batllòria i
suposo que te n’adones i veus més o menys les mancances que hi ha, però
posa’t a viure a la Batllòria i potser veuràs una altra cosa, des d’aquí a
Sant Celoni és molt fàcil dir coses de la Batllòria i estic segura que tots ho
sabeu les mancances que hi ha, simplement el que estàvem dient és que
ens estem donant compte tots que la Batllòria està creixent moltíssim, tots
els equipaments que tenim estan quedant petits, començant pel Consultori
Metge, enganxat al Consultori Metge hi ha la Unió Batllorienca, que has
insinuat ara mateix que nosaltres ens el volíem vendre. Simplement el que
estava defensant era que s’ha dit que la Unió Batllorienca no es pot
rehabilitar perquè aquest any no es podia i s’està quedant petit tal com ho
estem veient, doncs simplement era en el Consell s’ha parlat, si us llegiu
les actes s’ha dit, perquè no ho invertiu en rehabilitar la Unió Batllorienca i
no esperar l’any que ve o l’altre, si es vol entendre és així.

Intervé novament el regidor Josep Capote i diu: Només dues paraules, jo
quan he parlat, he parlat pel Ple, l’única al·lusió directa a la Sra. Lechuga
ha sigut la de les ganyotes, que me les ha fet i punt, quan parlo, parlo pel
Ple i quan he dit que un grup volia vendre la Unió Batllorienca ho he dit pel
Ple i ho mantinc.

Intervé el regidor Emili Bosch i diu: No tenia previst intervenir però entenc
que s’està fent demagògia per tots costats, jo entenc que hi ha hagut una
persona que ha entès el missatge, l’única cosa que preguntàvem és si
podíem en alguna comissió, que a més ja hi és, parlar de com es
reinverteixen aquests diners que no estava previst d’ingressar, només això
ha portat a parlar de la Batllòria, a crear conflictes entre Sant Celoni i la
Batllòria i em sembla que polítics de seny com els que hi ha asseguts en
aquesta Sala no haurien de portar a aquests termes, per tant jo insisteixo,
l’única cosa que ha demanat en Carles en nom del Grup Municipal de
Convergència i Unió era com es pensa invertir aquest superàvit que ha
entrat sense estar previst, res més que això, sense fer competències ni
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amb la Batllòria ni amb Sant Celoni, ni amb la Unió Batllorienca ni amb les
ganyotes ni amb res, som força més intel·ligents que el que estem
demostrant amb una pregunta tan tonta com aquesta.

Intervé el Sr. alcalde i diu: En Josep Maria Pasqual ja ha contestat que
l’ingrés procedent de la venda de les vuit parcel·les, aquests 2 milions
d’euros, s’analitzarà per part de l’equip de govern i se us donarà
coneixement i es parlarà de les prioritats d’inversió que hi ha amb aquests
diners, això mateix és el que s’ha comentat, potser amb unes altres
paraules. Només un comentari, en relació a aquesta subhasta de
parcel·les, jo demanaria només que ens llegíssim tots els diaris de la
comarca on es pot veure que la majoria d’Ajuntaments hem de fer front a
unes inversions necessàries per als municipis i la subhasta és una font de
finançament, això ho hem de tenir tots clar i som ajuntaments de tots els
colors polítics. Aquí, sovint fem batalletes d’una cosa que és molt clara, per
fer inversions i per cobrir necessitats del nostre municipi es necessiten
diners, per això jo deia que aquests diners en el pressupost del 2005 no
estaven contemplats perquè no se sabia si hi podien haver impugnacions,
si podien quedar parcel·les sense vendre, etc. és ara quan se sap i quan
s’adjudiquen quan es poden fer les previsions, sinó a vegades fem
previsions i fem volar coloms. D’altra banda, el patrimoni de Sant Celoni i
de la Batllòria, més d’una vegada els diferents ajuntaments han aprofitat el
moment, l’oportunitat per tal d’adquirir patrimoni i estic d’acord en que la
Batllòria i Sant Celoni estem creixent i hem d’anar preveient nous
equipaments. Aquesta setmana mateixa arribava un document d’Educació
on se’ns deia que l’Ajuntament de Sant Celoni fes la cessió corresponent
de terrenys per poder ampliar l’escola de la Batllòria i això serà possible
gràcies a que els anys noranta es van comprar uns terrenys al costat de
l’escola, la qual cosa farà possible fer la cessió, que ja es va aprovar en el
darrer ple, per anar al Notari i poder fer el projecte d’ampliació de l’escola i
això ho va fer un Ajuntament democràtic fa alguns anys, com deia
l’oportunitat va fer que en el seu moment es pogués comprar la Unió
Batllorienca i en aquell moment hi havia gent amb ganes de vendre’s
aquell patrimoni privat, i que l’Ajuntament va fer l’esforç de comprar aquell
equipament, estarà més bé o més malament, però era un equipament
emblemàtic a la Batllòria. El Centre Cívic que s’ha comentat era una altra
adquisició que es va realitzar en aquell moment el que va fer possible fer
un consultori mèdic que tal i com deia la Dolors pot quedar petit, però
m’agradaria que algú pogués visualitzar el Consultori Mèdic que hi havia a
la Batllòria uns anys enrera era força dramàtic les condicions d’aquell
Consultori Mèdic, va sorgir l’oportunitat fa poc de poder comprar Can
Bruguera i es va fer i almenys tenim un patrimoni que més tard es pot
anar estudiant a que dedicar-ho i fer les inversions necessàries però era un
patrimoni que també és històric i enteníem que era important per a la gent
de la Batllòria. El que passa és que no està bé barrejar coses ja que alguns
anys a la Batllòria s’hi destinarà més diners dels que teòricament
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s’ingressen i algun any com ara amb una venda de parcel·les com
aquestes que es venen a la Batllòria i Sant Celoni aniran dedicades a
equipaments que poden estar a la Batllòria o poden estar a Sant Celoni
però són equipaments comuns, a l’Escola de Música de Sant Celoni hi va
gent de la Batllòria i cap problema, només faltaria, som el mateix municipi.
La piscina es farà a Sant Celoni, no es farà a Campins, no es farà a
Vallgoguina, és impossible fer una piscina coberta a la Batllòria, per un
tema de rendibilitat, d’oportunitat i de viabilitat, hem d’entendre com un
tot, el que hem de buscar són facilitats per tal que la gent de la Batllòria
pugui utilitzar com ho fa i com farà sempre els equipaments el més
propers possible. S’ha dit la paraula demagògia, la demagògia pot ser per
part de tothom, poder ara dir que aquells diners es destinin a tal cosa, a
tal altre, com equip de govern prioritzarem les coses que manquen a Sant
Celoni i que manquen a la Batllòria i que han sorgit d’opinions del Consell
de Poble de la Batllòria. Hem de tenir en compte i crec que és bo de veure
que hi ha entitats municipals descentralitzades que funcionen com a
entitats municipals a les quals els ajuntaments centrals no els ha cedit
atribucions, per exemple amb urbanisme, amb la venda de parcel·les, això
és voluntat de les dues parts d’intentar arribar a acords i amb el que no
s’arriba a acord, l’Ajuntament, que en aquest cas seria el de Sant Celoni,
decidirà, hi ha temàtiques que sovint no es traspassen a l’entitat municipal
descentralitzada. Jo voldria que agaféssiu experiències d’algun altre lloc i
es veiés que passa en altres indrets. El que és important és que no deixem
de veure que d’unes parcel·les en les que no es podien fer vivendes socials
es puguin aconseguir ingressos per a l’Ajuntament per destinar-los a
inversions, i el que és important és que s’ha fet amb transparència, s’ha
fet la subhasta i s’han presentat forces persones i empreses a aquest
concurs i avui el que es tracta és de donar per tancat aquest procés que es
va iniciar fa més d’un any i que puguem destinar aquests diners a millores
molt necessàries pel nostre municipi. Per això es porta aquí al Ple i entenc
que el Grup de Convergència ja havia manifestat donar el seu vot positiu.

Després d’aquestes intervencions i,

Vist l’expedient instruït per a l’alienació mitjançant subhasta pública de vuit
parcel·les de propietat municipal, situades cinc d’elles al sector de Ca l’Abril
(en terme municipal de Santa Maria de Palautordera), dues al nucli agregat
de La Batllòria i una al sector Pertegàs de Sant Celoni.

Atès que, prèvia valoració econòmica de l’arquitecte municipal, el Ple de
l’Ajuntament de Sant Celoni en sessió de data 24 de març de 2004 va
aprovar la convocatòria d’una nova subhasta pública per a la venda de set
parcel·les de propietat municipal situades cinc d’elles al sector Ca l’Abril
(en terme municipal de Santa Maria de Palautordera) i les altres dues al
nucli agregat de La Batllòria, i també va aprovar el plec de clàusules
econòmico-administratives particulars regulador de la subhasta.
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Atès que les referides parcel·les es troben qualificades com a béns
patrimonials en l’Inventari municipal de béns, per la qual cosa poden ser
alienades.

Atès que, en compliment de l’article 40 del Reglament de patrimoni dels
ens locals, es va donar compte de la tramitació de l’expedient d’alienació a
la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 14 de març de 2005 es va
acordar la incorporació a aquesta subhasta de la parcel·la 4D del sector
Pertegàs, que havia quedat deserta en una anterior subhasta de parcel·les
municipals que fou aprovada pel Ple en sessió de 27 de març de 2003.

Atès que, publicat el corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província
número 82 del dia 6 d’abril de 2005 i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya número 4359 del dia 8 d’abril de 2005, no s’ha presentat cap
al·legació contra el plec de clàusules econòmico-administratives particulars
regulador de la subhasta.

Atès que en data 5 de maig de 2005 s’ha procedit a l’obertura de les
pliques presentades a la subhasta, essent adjudicades amb caràcter
provisional les parcel·les següents a les proposicions més avantatjoses
econòmicament:

Parcel·les Adjudicataris Imports
4-D Pertegàs Jordi Sendra Calvet 96.361,11 €
14-A Ca l’Abril Aticprom SL 201.111,00 €
14-B Ca l’Abril Aticprom SL 186.111,00 €
14-C Ca l’Abril Aticprom SL 186.111,00 €
23-A Ca l’Abril Promociones Inmobiliarias Mengual Benito SL 205.555,00 €
23-B Ca l’Abril Promociones Inmobiliarias Mengual Benito SL 217.570,00 €
843,1 m2 La Batllòria Pege-Bari SL 360.608,00 €
454 m2  La Batllòria Promociones Inmobiliarias Mengual Benito SL 621.579,00 €

Vistos els informes de la Secretaria i de la Intervenció municipals que
obren a l’expedient.

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

Primer.- Adjudicar amb caràcter definitiu les diverses parcel·les
subhastades per l’Ajuntament de Sant Celoni a la persona i societats
mercantils que han presentat les proposicions més avantatjoses
econòmicament, d’acord amb el següent detall:
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• Al Sr. Jordi Sendra Calvet la parcel·la 4D del sector Pertegàs de Sant
Celoni per la quantitat de 96.361,11 € (IVA no inclòs).

• A la mercantil Aticprom SL la parcel·la 14-A de Ca l’Abril, en terme
municipal de Santa Maria de Palautordera, per la quantitat de
201.111,00 € (IVA no inclòs).

• A la mercantil Aticprom SL la parcel·la 14-B de Ca l’Abril, en terme
municipal de Santa Maria de Palautordera, per la quantitat de
186.111,00 € (IVA no inclòs).

• A la mercantil Aticprom SL la parcel·la 14-C de Ca l’Abril, en terme
municipal de Santa Maria de Palautordera, per la quantitat de
186.111,00 € (IVA no inclòs).

• A la mercantil Promociones Inmobiliarias Mengual Benito SL la
parcel·la 23-A de Ca l’Abril, en terme municipal de Santa Maria de
Palautordera, per la quantitat de 205.555,00 € (IVA no inclòs).

• A la mercantil Promociones Inmobiliarias Mengual Benito SL la
parcel·la 23-B de Ca l’Abril, en terme municipal de Santa Maria de
Palautordera, per la quantitat de 217.570,00 € (IVA no inclòs).

• A la mercantil Pege-Bari SL la parcel·la de 843,1 m2 de La Batllòria
per la quantitat de 360.608,00 € (IVA no inclòs).

• A la mercantil Promociones Inmobiliarias Mengual Benito SL la
parcel·la de 454 m2 de La Batllòria per la quantitat de 621.579,00 €
(IVA no inclòs).

Segon.- Autoritzar el Sr. alcalde per a que pugui procedir a la signatura
dels documents necessaris, incloses les escriptures públiques que sigui
menester, per a fer efectiva la venda de les referides parcel·les.

Tercer.- Notificar aquests acords als interessats, amb expressió dels
recursos a què tinguin dret.

------------------------------------------

7.- INFORMACIÓ DE LA CORRESPONDÈNCIA REBUDA DES DE LA
CELEBRACIÓ DEL DARRER PLE ORDINARI.

L'Alcaldia proposa que es doni compte al Ple municipal de la següent
correspondència rebuda darrerament a l'Ajuntament de Sant Celoni:
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- Un escrit de la Fundació La Marató de TV3 agraint la col·laboració
d’aquest Ajuntament en la passada Marató de 2004 sobre el càncer i
anunciant que la propera Marató de 2005 tractarà sobre les malalties
neurològiques, com ara Alzheimer, Parkinson i Esclerosi i manifestant el
seu desig de seguir comptant amb el nostre suport.

- Un escrit de la Direcció General de Recursos i Règim Penitenciari del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya agraint
l’adhesió d’aquest Ajuntament al conveni de col·laboració entre el
Departament de Justícia, la Federació de Municipis de Catalunya i
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.

- Un escrit del Sr. Antoni Abad Pous posant en coneixement d’aquest
Ajuntament el seu recent nomenament com a President de Cecot en
successió del Sr. Eusebi Cima que ostentava el càrrec des de 1988 i
oferint la seva col·laboració en tot allò que pugui ser del nostre interès.

- Un escrit de la Sra. Anna Maria Miró Sabaté, Comissionada per a la
Societat del Coneixement dins de l’àrea de Presidència de la Diputació
de Barcelona, fent saber que després de 20 anys deixa la Diputació per
anar a treballar al Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya on es farà càrrec del Servei d’Emergències 112.

- D’un escrit del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat de Catalunya comunicant que amb motiu dels treballs de
“Reforçament del ferm i obres complementàries a la C-35 del PK
54,500 al 61,985 Sant Celoni-Gualba”, es produiran restriccions de
trànsit entre el 25 d’abril i el 25 de juny de 2005.

- Un escrit del Servei Territorial de Carreteres del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya
adjuntant fotocòpia del permís autoritzant a ROGASA per a l’execució
de les obres a la zona d’influència i contigua a la carretera
“Reforçament de ferm i obres complementàries a la C-35 del PK 54,500
al 61,985 tram Sant Celoni – Gualba”.

- Un escrit del Consorci per a la Normalització Lingüística posant en
coneixement d’aquest Ajuntament que el dia 19 d’abril es va reunir el
Tribunal Qualificador del concurs de mèrits per a la provisió de 33 llocs
de treball de Tècnics de Normalització Lingüística adjudicant la plaça
per a Sant Celoni a la Sra. Rosa Maria Llunell Bosch que s’incorporarà el
proper dia 1 de juliol.

- Un escrit del President de la Diputació de Barcelona posant en
coneixement d’aquest Ajuntament que arrel de la posta en marxa del
procés de concertació d’actuacions  específiques amb les entitats locals,
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s’ha avaluat per ambdues parts la possibilitat de desenvolupar
conjuntament les previsions del Protocol General mitjançant l’impuls de
l’actuació “Pla d’Equipaments Municipals” amb el suport tècnic per a
l’any 2005 per import de 15.000 euros a través de l’Oficina Tècnica de
Cooperació.

- Un escrit del President de la Diputació de Barcelona posant en
coneixement d’aquest Ajuntament que arrel de la posta en marxa del
procés de concertació d’actuacions  específiques amb les entitats locals,
s’ha avaluat per ambdues parts la possibilitat de desenvolupar
conjuntament les previsions del Protocol General mitjançant l’impuls de
l’actuació “Arranjament coberta vestidors pista d’atletisme” amb el
suport econòmic per a l’any 2005 per import de 12.000 euros a través
del Servei d’Esports.

8.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I DEL
REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA DELS MESOS DE MARÇ,
ABRIL I MAIG DE 2005.

L’Alcaldia dóna compte al Ple municipal de les següents resolucions
dictades durant els mesos de març abril i maig de 2005, i la corporació
se’n dóna per assabentada:

LLISTA DE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DEL MES DE MARÇ DE
2005

Dia  Descripció
01  Declarant extingida un llicència per canvi a una altra a nom d’Ahmed

Chami
01  Denegant una sol·licitud de prohibició de pas de camions al c/Jaume I feta

per A. Ruiz
01  Autorització de canvi de drets funeraris a A. Gomis
01  Autorització de canvi de drets funeraris a L. Calvet
01  Autorització a Gas Natural
01  Acceptant renúncia de gual de V. Lanza
01  Concessió llicència d’activitat a Aticprom SL
01  Concessió llicència d’activitat a Carretera Vella, 5 SL
01  Denegant sol·licitud d’extinció de contracte a E. Pujol
01  Notificant tràmit d’audiència en un expedient de R. Patrimonial de M.G.

Arjona
01  Incoant expedient de R. Patrimonial de J. Casanovas
01  Desestimant petició de R. Patrimonial de J. Cros
01  Incoació d’expedient de R. Patrimonial de M. Fernandez
01  Notificant tràmit d’audiència en expedient de R. Patrimonial de T. Nualart
01  Alta padró d’habitants
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01  Alta padró d’habitants
01  Alta padró d’habitants
01  Contractació d’un oficial electricista
01  Incorporació de Romanent de Crèdit
01  Aprovant despesa assegurança R. Civil
01  Aprovant el compte de gestió recaptatòria
02  Ordenant la correcció de deficiències en una parada del mercat de C.

Méndez
02  Aprovant despesa treballs fusteria a l’escola Montnegre de la Batllòria
02  Desestimant petició de R. Patrimonial de Maria Ungé
02  Estimant petició de R. Patrimonial de M. Fernàndez
02  Suprimint la part d’escomeses i legalitzacions de l’obra de construcció del

Complex Esportiu del Pla de Palau
02  Aprovant liquidació canon aigua 3r trim. 2004
02  Alta padró d’habitants
02  Alta padró d’habitants
02  Alta padró d’habitants
02  Alta padró d’habitants
03  Autoritzant canvi de drets funeraris a M.A. Ginel
03  Delegant competència per celebrar un casament a un regidor
03  Aprovant concessió d’una subvenció al C.E.Sant Celoni
03  Alta padró d’habitants
03  Alta padró d’habitants
03  Contractació d’un tècnic mig
03  Aprovant despeses nòmina mes de febrer
04 Autoritzant canvi de titularitat drets funeraris a S. Aymar
04  Autoritzant la Policia a retirar un vehicle de la via pública
04  Aprovació definitiva del Pla d’Actuació Municipal
04  Alta padró d’habitants
04  Baixa padró d’habitants
04  Baixa padró d’habitants
07  Autoritzant la reserva de via pública per aparcament per minusval·lia

A.Pau-45
07  Ordenant la clausura d’una activitat per manca de llicència
07  Autoritzant el canvi de titularitat de drets funeraris a A. Sorio
07  Autorització a Enher
07  Autorització a Enher
07  Concessió llicència d’obres menors a A. Morlans
07  Desestimant petició de senyalitzar carrer Callao feta per Gemma Perza
07  Alta padró d’habitants
07  Alta padró d’habitants
07  Aprovant baixa parcial subvenció Diputació conveni juny 2003
07  Atorgant subvenció per despeses enllumenat a urb. Can Coll
08  Autoritzant canvi de drets funeraris a R. Martínez nínxol 171 illa 2
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08  Autoritzant canvi de drets funeraris a R. Martínez nínxol 172 illa 2
08  Autoritzant canvi de drets funeraris a R. Martínez nínxol 277 illa 2
08  Autoritzant canvi de drets funeraris a R. Martínez nínxol 278 illa 2
08  Encomanant la direcció de les obres del Safareig a J.Américo Blanco i

F.Xavier Fàbregas
08  Concessió llicència de gual a Conxita Peiris
08  Alta padró d’habitants
08  Alta padró d’habitants
08  Baixa padró d’habitants
08  Concessió de drets funeraris a P. López
09  Concessió llicència primera ocupació a R. Amat
09  Acordant comparèixer davant JCA 12 en recurs 91/2005 Secció IB M.

Morales
09  Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris a F. Medina nínxol 33 illa

18
09  Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris a F. Medina nínxol 69 illa

10
09  Aprovant una despesa per a la contractació d’una empresa de consultoria

per a la prospecció del teixit empresarial del Baix Montseny
09  Acordant una despesa per al transport de persones amb disminució al

centre ocupacional Montsoriu
09  Aprovant relació de crèdits incobrables
09  Aprovant despesa assistència a l’exposició “A tota pastilla” a Llinars
09  Aprovant una despesa per a la instal·lació d’una xarxa protectora a les

porteries del camp municipal d’esports
09  Donant de baixa una liquidació del mercat i aprovant-ne una altra
09  Donant de baixa una liquidació del mercat i aprovant-ne una altra
09  Alta padró d’habitants
09  Alta padró d’habitants
09  Baixa padró d’habitants
09  Aprovant canvis de domicili
10  Aprovant una despesa per a l’elaboració d’un diagnòstic participatiu
10  Concessió llicència d’activitats a Garin Piñol SCP
10  Aprovant liquidació mercat a nom de Salvador Franquesa
10  Alta padró d’habitants
10  Alta padró d’habitants
10  Aprovant canvi de domicili
10  Alta per omissió al padró d’habitants
10  Alta per omissió al padró d’habitants
11  Autoritzant canvi de tiularitat drets funeraris a G. Perea
11  Autoritzant canvi de titularitat drets funeraris a J.M. Lluent
11  Concessió llicència d’obres menors a A. Altés
11  Aprovant liquidació taxa ocupació terrenys
11  Aprovant liquidació taxa tancament de carrers
11  Alta padró d’habitants
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11  Aprovant certificació 1 per obres Ctra. de Gualba ROGASA
11  Aprovant certificació 2 per obres Ctra. de Gualba ROGASA
11  Contractació d’un informador i una informadora
11  Alta per omissió al padró d’habitants
11  Aprovant despeses contractació obra teatre
11  Consideració de justificades diferents subvencions a entitats de la vila
13  Contractació d’una treballadora social
14  Concessió d’una bestreta a una treballadora
14  Autorització canvi de drets funeraris a M.E.Navarro
14  Autorització canvi de drets funeraris a J. Sibina nínxol 15 illa 8
14  Autorització canvi de drets funeraris a J.Sibina nínxol 16 illa 814
14  Autorització a Enher
14  Incorporació de diferents parcel·les per ser subhastades
14  Alta padró d’habitants
14  Alta padró d’habitants
14  Alta padró d’habitants
14  Alta padró d’habitants
14  Alta padró d’habitants
14  Alta padró d’habitants
14  Alta padró d’habitants
14  Contractació d’un peó
14  Contractació d’una administrativa
14  Alta per omissió al padró d’habitants
14  Alta per omissió al padró d’habitants
14  Concessió de drets funeraris a M. Villegas
15  Concessió llicència de primera ocupació a Aticprom SL
15  Alta padró d’habitants
15  Interposició de recurs al Ministeri d’Economia i Hisenda
16  Concessió llicència primera ocupació a H. Nualart
16  Contractació d’una informadora i dos informadors
16  Autorització de canvi de drets funeraris a J. Recort nínxol 33 illa 12
16  Autorització de canvi de drets funeraris a J. Recort nínxol 46 illa 9
16  Autorització de canvi de drets funeraris a J. Recort nínxol 51 illa 9
16  Aprovant una despesa per una gravadora digital
16  Concessió d’una bestreta a una treballadora
16  Aprovant l’adquisició dels drets d’explotació de l’obra “Toponomàstica de

Sant Celoni”
16  Aprovant el canvi de nom d’una parada del mercat setmanal
16  Alta padró d’habitants
16  Alta padró d’habitants
16  Autorització a Enher
17  Concessió d’una bestreta a una treballadora
17  Autoritzant el canvi d’activitat de dues botigues del Mercat Municipal
17  Adjudicant a l’empresa Casp 47 un contracta de consultoria per a
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l’elaboració de l’estudi de modernització del Mercat Municipal
17  Alta padró d’habitants
17  Baixa padró d’habitants
17  Alta per omissió al padró d’habitants
17  Concessió de drets funeraris a E. Nicolau
18  Autoritzant el canvi de titularitat de drets funeraris a M. Teruel
18  Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
18  Aprovant despesa programes programació teatre a l’Ateneu
18  Facilitant dades sol·licitades a J. Majó
18  Facilitant dades sol·licitades a J. Tarragó
18  Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
18  Aprovant la despesa contractació manteniment cambres frigorífiques

Tanatori
18  Alta padró d’habitants
18  Alta padró d’habitants
18  Alta padró d’habitants
18  Contractació d’una tècnic mig
18  Contractació d’un oficial jardiner
18  Aprovant relació de factures núm. 1/2005
18  Aprovant aportació econòmica a la Federació de Municipis de Catalunya
18  Aprovant diferents factures de la grua
18  Concessió de drets funeraris a L.M. Córdoba
18  Concessió de drets funeraris a M. Roda
18  Aprovant aportació econòmica al Pacte Territorial Regió Metropolitana de

Barcelona any 2005
20  Concessió drets funeraris a N. Blanché
21  Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris a E. Molla
21  Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris a J. Martí
21  Aprovant plans d’ocupació
21  Declaració d’un vehicle com a residu sòlid urbà
21  Alta padró d’habitants
21  Alta padró d’habitants
21  Contractació de dos vigilants d’incendis
21  Alta per omissió al padró d’habitants
21  Alta per omissió al padró d’habitants
22  Denegant un recurs presentat per E. Pujol
22  Concessió llicència primera ocupació a J. Gaspar
22  Requerint documentació a diferents propietaris de la UASU 48 Can Sans
22  Incoant expedient d’expropiació d’una finca registral del carrer Balmes 38
22  Concessió llicència obres menors a J. Pujadas
22  Suspensió i ordre d’enderroc d’unes obres
22  Desestimant petició de R. Patrimonial de M. Vives
22  Alta padró d’habitants
22  Alta padró d’habitants
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22  Alta padró d’habitants
23  Nomenament d’alcalde accidental per absència del titular durant 4 dies
23  Concessió llicència de primera ocupació a J. Grau
23  Concessió de llicència de tinença d’animal perillós a C.Casas
23  Incoant expedient de constrenyiment a A. Martínez de Can Coll
23  Denegant sol·licitud feta pel president de Can Coll de reclamació per via

executiva d’uns deutes
23  Concessió de llicència de tinença d’animal perillós a F. Moreno
23  Nomenament d’interventora accidental per a una acta d’obertura de

pliques a R.M.Roma
23 Alta padró d’habitants
23  Baixa padró d’habitants
23  Alta per omissió al padró d’habitants
24  Concessió de gratificacions a diferent personal
24  Concessió de complement de productivitat a diferent personal
24  Alta padró d’habitants
24  Alta padró d’habitants
24  Alta padró d’habitants
24  Alta padró d’habitants
24  Alta padró d’habitants
24  Alta padró d’habitants
24  Alta per omissió al padró d’habitants
29  Autoritzant la Policia a sol·licitar la baixa definitiva d’un vehicle
29  Requeriment de fer efectiva una sanció a J. Anguita
29  Alta padró d’habitants
29  Aprovant un conveni amb l’ADF
29  Alta padró d’habitants
29  Alta padró d’habitants
29  Alta padró d’habitants
29  Alta padró d’habitants
29  Alta per omissió al padró d’habitants
30  Atorgant beques de menjador a diferents alumnes d’escoles de la vila i

Batllòria
30  Autorització canvi de titularitat de drets funeraris a M.D.Fradera nínxol 151

illa 17
30  Autorització canvi de titularitat de drets funeraris a M.D.Fradera nínxol 8

illa 13
30  Concessió llicència de gual a J. Modesto Fernàndez
30  Autorització a Gas Natural
30  Aprovant certificació 1 per obres del nou Dipòsit del Turó Hormigones

Proyectados
30  Aprovant una despesa per a la compra d’un ordinador
30  Aprovant una despesa per a l’adquisició de plànols sobre taulell
30  Alta padró d’habitants
30  Alta padró d’habitants
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30  Alta padró d’habitants
30  Alta padró d’habitants
30  Alta padró d’habitants
30 Aprovant quotes alumnes Centre Municipal d’Expressió mes de març
30 Alta per omissió al padró d’habitants
30 Alta per omissió al padró d’habitants
30  Aprovant una liquidació d’una parada del mercat setmanal David Mora
30  Aprovant una liquidació d’una parada del mercat setmanal Dolores Demtrio
30  Aprovant una liquidació d’una parada del mercat setmanal F. Puigdellivol
30  Donant de baixa una parada del mercat a nom d’Alfredo Mora
30  Donant de baixa una parada del mercat a nom de M. Argentina Pisa
30  Aprovant una factura de Sorea
30  Concessió de subvenció a Creu Roja per la recollida de fluorescents
30  Concessió de subvenció a Creu Roja per la recollida de piles
31  Concessió de permís d’abocament a Uquifa
31  Concessió d’una bestreta a una treballadora
31  Facilitant fotocòpies d’un expedient a Josep Dou
31  Autorització a Gas Natural
31  Autorització a Gas Natural
31  Autorització a Gas Natural
31  Atorgant llicència d’ocupació de via pública
31  Alta padró d’habitants
31  Aprovant canvis de domicili
31  Contractació d’una auxiliar administrativa

LLISTA DE RESOLUCIONS DEL REGIDOR DE SEGURETAT
CIUTADANA DEL MES DE MARÇ DE 2005

2 Desestimar resolució Sr. Adolf Oller Agusti
2 Desestimar resolució Sr. Ramon Miralles Sanz (Autoescola gimeno)
2 Estimar resolució Sr. Bartomeu Guñalons Villada
2 Desestimar resolució Sr. Cesar Vicente Vega
2 Estimar resolució Sra. Encarna Barrull Garcia
2 Estimar resolució Sr. Francisco Herrero Cortes
2 Desestimar resolució Sr.Jaume Doménech Torrent
2 Estimar resolució Sr. Juan Montplet Parera
2 Estimar resolució Sra. Laura Jubany Masnou
2 Desestimar resolució Sr. Oriol Montul Fruitos
7 Desestimar resolució Sr. Mateu Jaumandreu Ros
22 Resolució lot 412
29 Estimar resolució Sr. Jose Ramon Artiga Arribas

LLISTA DE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DEL MES D’ABRIL DE
2005
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Dia  Descripció
01  Aprovant despesa renovació assegurança accidents personal
01  Contractació d’una administrativa
01  Contractació d’una monitora
01  Contractació d’un tècnic superior
01  Contractació d’una treballadora social
01  Aprovant pagament escombraries a Gualba urb. Royal Park
01  Autorització a Gas Natural
01  Autorització a Gas Natural
01  Aprovació despesa trasllat material Safareig
01  Aprovant pressupost obra de teatre Mathilda
01  Donant de baixa una parada del mercat setmanal de M. Labtini
01  Donant de baixa una parada del mercat setmanal de P. Muñoz
01  Alta padró d’habitants
01  Alta padró d’habitants
01  Contractació d’una auxiliar administrativa
01  Alta per omissió al padró d’habitants
01  Aprovant relació de factures 2/2005
04  Atorgant permís d’abocament a Aunde
04  Atorgant permís d’abocament a Auto Andreu SL
04  Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris a A. Fernàndez
04  Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris a J. Martí
04  Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris a J.M. Villarraso
04  Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris a Ll. Soler
04  Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris a M. Ramírez
04  Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris a M. Roca
04  Autoritzant una sol·licitud presentada per veïns de l’av. de la Pau 32-34-36
04  Desestimant una reclamació presentada per M. Mercedes Fernàndez
04  Notificant tràmit d’audiència en un expedient de R. Patrimonial M.

Fernàndez
04  Aprovant una liquidació de taxa d’una parada del mercat setmanal

M.C.Ricart
04  Alta padró d’habitants
04  Alta padró d’habitants
04  Alta padró d’habitants
04  Alta padró d’habitants
04  Alta padró d’habitants
04  Concessió drets funeraris a R.M. Espelt
05  Autorització a Telefònica
05  Concessió llicència de primera ocupació a Patrimonio Basio Pabasa SA
05  Concessió llicència de primera ocupació a Tarit Promocions SL
05 Contractació d’un auxiliar administratiu
05  Facilitant còpia del pla parcial Les Torres a C.I. Noreuropea
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05  Notificant tràmit d’audiència en un expedient de R.Patrimonial J.Casanovas
05  Aprovant una despesa per augment potència a l’Ateneu
05  Alta padró d’habitants
05  Alta padró d’habitants
05  Alta padró d’habitants
05  Baixa padró d’habitants
05  Baixa padró d’habitants
05  Baixa padró d’habitants
05  Baixa padró d’habitants
05  Alta per omissió al padró d’habitants
06  Concessió llicència primera ocupació a Milansdos SL
06  Concessió llicència primera ocupació a Patrimonio Basio Pabasa SA
06  Aprovant la contractació amb Fecsa-Endesa treballs al C.Esportiu del Pla de

Palau
06  Declarant urgent la contractació de l’escomesa elèctrica al C.Esportiu
06  Incoant expedient de R. Patrimonial de Pere Lleixà Lizarte
06  Aprovant una despesa treballs assessorament i direcció tènica Taller

Ocupacional
06  Alta padró d’habitants
06  Baixa padró d’habitants
06  Alta per omissió al padró d’habitants
07  Aprovant pressupost de l’activitat Nit de Tango a l’Ateneu
07  Aprovant conveni amb l’Ajuntament de Folgueroles per a l’exposició de

Verdaguer
07  Aprovant certificació 2 del Nou Dipòsit del Turó Hormigones Proyectados
07  Atorgant una subvenció a C.R.J.E. Alastor
07  Aprovant la concessió d’una subvenció al C.E. Sant Celoni
07  Alta padró d’habitants
07  Alta padró d’habitants
07  Alta padró d’habitants
08  Contractació d’un tècnic mig
08  Aprovant una despesa per a l’estudi d’inundabilitat del Sot de les Granotes
08  Declaració de responsabilitat d’infracció urbanística a J. Roig
08  Declarant caducitat d’un expedient de J. Roig
08  Autorització per posar taules al carrer Bar Ramber
08  Autorització per posar taules al carrer bar La Placeta de la Batllòria
08  Aprovant certificació 2 obres carrer Fogars Construccions Deumal
08  Alta padró d’habitants
08  Alta padró d’habitants
08  Alta padró d’habitants
08  Baixa padró d’habitants
11  Prenent coneixement informe Intervenció diferents tallers
11  Prenent coneixement informe Intervenció utilització Ateneu desembre

2004



42

11  Concessió llicència primera ocupació a José Garcia
11  Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris a J. Mayneris
11  Autorització a Enher
11  Afegint una finca a un projecte de reparcel·lació de Can Sans
11  Concessió llicència d’obres menors a J. Salvanyà
11  Concessió llicència d’obres menors a Projectes Starmar SL
11  Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
11  Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
11  Alta padró d’habitants
11  Alta padró d’habitants
11  Alta padró d’habitants
11  Alta padró d’habitants
11  Alta padró d’habitants
11  Alta padró d’habitants
11  Alta padró d’habitants
11  Alta padró d’habitants
11  Alta padró d’habitants
11  Alta per omissió al padró d’habitants
11  Alta per omissió al padró d’habitants
11  Concessió llicència primera ocupació a J. Anguita
12  Prenent coneixement informe Intervenció Escola d’Adults
12  Concessió llicència de gual a F. Aceña
12  Desestimant petició de R. Patrimonial a T. Nualart
12  Prenent coneixement informe Intervenció diferents cursos
12  Anul·lant una liquidació de J.P.Soler i liquidanta a nom de R. Sant Martí
12  Alta padró d’habitants
12  Alta padró d’habitants
12  Alta padró d’habitants
12  Alta padró d’habitants
12  Baixa padró d’habitants
13  Aprovant una despesa de manteniment d’un programa de l’emissora

municipal
13  Desestimant reclamació feta pel Sr. E. Pujol
13  Aprovant despesa enregistrament i automatització de l’emissora municipal
13  Aprovant despesa contractació manteniment 110 llicència antivirus
13  Aprovant despesa assegurança Iveco
13  Contractació d’un subaltern
13  Concessió de llicència d’activitats a Auto Center J.Prat SL
13  Aprovant una despesa subministrament ordinador
13  Incoant expedient de R. Patrimonial d’Andrea Alvarado
13  Desestimant petició de R. Patrimonial de M.G.Arjona
13  Aprovant una despesa per impressió de la revista Suar Tinta
13  Sol·licitant una subvenció a Comerç de la Generalitat per a les obre de

vianalització del carrer Torras i Bages
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13  Aprovant una despesa per a l’adquisició de tanques mòbils per a Can Sans
13  Aprovant l’augment de preus de Cingles Bus SA
13  Aprovant una despesa per a la signatura de contracte amb l’Associació

Cultural de Granollers
13  Donant de baixa una parada del mercat setmanal Marc Rojas
13  Alta padró d’habitants
13  Alta padró d’habitants
13  Alta padró d’habitants
13  Alta padró d’habitants
13  Alta padró d’habitants
13  Baixa padró d’habitants
13  Aprovant despeses nòmina març i S.S. febrer
14  Contractació d’una auxiliar administrativa
14  Autorització canvi de titularitat de drets funeraris V. Ròdenas
14  Autorització canvi de titularitat de drets funeraris J. Colomer
14  Concessió llicència per instal·lació de taules al carrer Bar Frankfurt
14  Alta padró d’habitants
14  Alta padró d’habitants
14  Alta padró d’habitants
14  Alta padró d’habitants
15  Anul·lant una liquidació del mercat setmanal i aprovant-ne una altra
15  Alta padró d’habitants
15  Alta padró d’habitants
15  Alta padró d’habitants
15  Alta padró d’habitants
15  Alta padró d’habitants
15  Alta padró d’habitants
15  Alta padró d’habitants
15  Alta padró d’habitants
15  Baixa padró d’habitants
18  Incoant expedient de resolució de contracte relacionat amb el

subministrament d’aigua a la urbanització Boscos de Montnegre
18  Aprovant una despesa ampliació pòlissa assegurança
18  Atorgant subvenció a la urb. Can Coll per enllumenat públic
18  Notificant un informe tècnic a D. Melendo
18  Aprovant una despesa per a la compra d’una fotocopiadora
18  Facilitant unes dades a J. Melendo
18  Incoant expedient de R. Patrimonial de W. René
18  Acordant el retorn d’un dipòsit urbanístic per obres a S. Moreno
18  Aprovant liquidació ocupació via pública per càrrega i descàrrega SIC

Bosch
18  Aprovant liquidació ocupació via pública per càrrega i descàrrega Pau

Ortega
18  Alta padró d’habitants
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18  Alta padró d’habitants
18  Alta padró d’habitants
18  Alta padró d’habitants
18  Alta padró d’habitants
18  Alta padró d’habitants
18  Baixa padró d’habitants
18  Baixa padró d’habitants
18  Alta per omissió al padró d’habitants
18  Alta per omissió al padró d’habitants
18  Alta per omissió al padró d’habitants
18  Alta per omissió al padró d’habitants
19  Concessió llicència primera ocupació a M. Peña
19  Contractació d’una tècnic mig
19  Concessió llicència de gual a J.M.Navarro
19  Concessió llicència d’obres menors a A. Ros
19  Aprovant expedient de contractació per a l’execució de les obres d’una

pista de petanca a les Torres
19  Autorització per muntar una parada per S.Jordi a l’AA.VV. Baix Montseny
19  Autorització per muntar una parada per S.Jordi a Carla Bassa
19  Autorització per muntar una parada per S.Jordi a Papereria i Joguines

Codina SL
19  Autorització per muntar una parada per S.Jordi a la Colla del Ferro del Ball

de Gitanes
19  Autorització per muntar una parada per S.Jordi a la secció local d’ERC
19  Autorització per muntar una parada per S.Jordi a floristes de Sant Celoni
19  Autorització per muntar una parada per S.Jordi a JNC
19  Autorització per muntar una parada per S.Jordi a Floristeria l’Heura SC
19 Autorització per muntar una parada per S.Jordi a Maria Reixach
19  Autorització per muntar una parada per S.Jordi a PSC-JSC Sant Celoni
19  Autorització per muntar una parada per S.Jordi a Papereria Punt de Llibre

SCP
19  Autorització per muntar una parada per S.Jordi al Casal Quico Sabaté
19  Autorització per muntar una parada per S.Jordi a Associació Evangèlica

Salem
19  Autorització per muntar una parada per S.Jordi a Verilec SA
19  Alta padró d’habitants
19  Alta padró d’habitants
19  Alta padró d’habitants
19  Alta padró d’habitants
19  Baixa padró d’habitants
19  Alta per omissió padró d’habitants19
19  Concessió informació padró a J. Arribas
20  Concessió d’una bestreta a un treballador
20  Autorització a Enher
20  Aprovant una despesa per a un estudi de viabilitat del pas soterrat de la C-
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35 a la Batllòria
20  Autorització a Gas Natural
20  Autorització a Gas Natural
20  Denegant sol·licitud formulada per V. Villena per instal·lació de topalls en

un carrer
20  Aprovant el pressupost estimatiu dels premis Jalpí Julià
20  Aprovant l’estudi de Sorea de previsió despeses de l’estació depuradora

per a 2005
20  Aprovant quotes d’urbanització de la UASU 48
20  Aprovant quotes d’urbanització de la UASU 57
20  Aprovant quotes d’urbanització de la UASU 58
20  Alta padró d’habitants
20  Alta padró d’habitants
20  Alta padró d’habitants
21  Concessió llicència primera ocupació a Nualart Casadevall SL
21  Aprovant l’expedient de contractació per a les obres d’impermeabilització

de la coberta dels vestidors del camp d’esports
21  Aprovant una despesa per a l’adquisició d’un programa informàtic
21  Aprovant una despesa per a l’adquisició de dos ordinadors
21  Declaració d’un vehicle com a residu sòlid urbà
21  Denegant una sol·licitud de certificat
21  Denegant una sol·licitud de certificat
21 Denegant una sol·licitud de certificat
21 Denegant una sol·licitud de certificat
21 Denegant una sol·licitud de certificat
21  Denegant una sol·licitud de certificat
21  Sol·licitant una subvenció per a l’execució del projecte d’obertura de

franges de protecció contra incendis al voltant de les urb. De Can Coll –
Cal Batlle i Boscos del Montnegre

21  Alta padró d’habitants
21  Alta padró d’habitants
22  Concessió llicència de primera ocupació a J. Palau
22  Concessió llicència de primera ocupació a Proconra SL
22  Contractació d’una auxiliar administrativa
22  Contractació d’una administrativa
22  Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris a M.A.Vigas
22  Autoritzant a JERC per fer dos murals
22  Alta padró d’habitants
22  Alta padró d’habitants
22  Alta padró d’habitants
22  Concessió llicència de gual a Maria Cruells
25  Contractació d’una tècnic mig
25  Aprovant una despesa per a la constractació del servei d’un portal vertical

On-Line
25  Aprovant comparèixer davant el JCA 2 en recurs presentat per J.Maria
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Turida Codina
25  Autorització a Enher
25  Aprovant una despesa per a la construcció d’una escala d’emergència al

camp d’esports
25  Aprovant el pressupost de l’activitat Bolsillos de Pedro Guerra
25  Facilitar a Hoel Sant Celoni còpia de la llicència d’activitats
25  Aprovant una despesa per a la col·locació de plaques de sostre fals al

mercat municipal
25  Aprovant una despesa per a la pròrroga del concert amb Mutual Cyclops
25  Autoritzant la Policia per donar de baixa definitiva un vehicle
25  Aprovant pressupost estimatiu de les festes de Sant Jordi
25  Aprovant una despesa per a la contractació dels serveis de renovació de la

web
25  Aprovant liquidació parada mercat setmanal de A. Rodríguez
25  Aprovant liquidació parada mercat setmanal de G. Rodríguez
25  Aprovant liquidació parada mercat setmanal de I.Bigorra
25  Aprovant liquidació parada mercat setmanal de J.A.Santamaria
25  Aprovant factures de despeses de la Depuradora
25  Alta padró d’habitants
25  Alta padró d’habitants
25  Alta per omissió al padró d’habitants
25  Alta per omissió al padró d’habitants
25  Alta per omissió al padró d’habitants
26  Aprovant quotes març alumnes C.Municipal d’Expresió
26  Delegant la presidència d’una Mesa de Contractació en el tinent d’alcalde

J.M.Pasqual
26  Alta padró d’habitants
26  Aprovant una relació de liquidacions parades mercat setmanal
26  Aprovant la concessió d’una subvenció al Club Patí Sant Celoni – Patinatge

Artístic
27  Concessió llicència primera ocupació a Martí Vila
27  Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris a M. Moldon
27  Aprovant el retorn d’una garantia del Parc de Nadal
27  Concessió de gratificacions a diferent personal
27  Aprovant una despesa pels treballs de distribució de la guia educativa
27  Autoritzant canvi de nom d’activitat a la Granota de Sant Celoni SL
27  Concessió llicència d’obres menors a M. Draper
27  Concessió de complement de productivitat a diferent personal
27  Aprovant una despesa pel subministrament de 4 ordinadors
27  Aprovant una despesa per a la contractació dels treballs d’atenció

psicològica en el Servei a la Dona
27  Aprovant una despesa per al subministrament d’un programa informàtic
27  Concessió de subvenció a Sodepau
27  Concessió de subvenció a Càrites
27  Alta padró d’habitants



47

27  Baixa padró d’habitants
28  Alta padró d’habitants
28  Alta padró d’habitants
28  Alta padró d’habitants
28  Alta padró d’habitants
28  Alta padró d’habitants
28  Alta padró d’habitants
28  Alta per omissió al padró d’habitants
28  Alta per omissió al padró d’habitants
29  Autoritzant la cancel·lació d’un aval bancari de J. Galea
29  Contractació d’un informador
29  Modificant una resolució de l’alcaldia per a la direcció de les obres dels

equipaments escènics de l’Ateneu
29  Autorització a Gas Natural
29  Desestimant una petició feta per Ll. Molina
29  Aprovant una despesa de l’activitat de Mestres Antics
29  Acceptant la renúncia a una llicència d’activitats de Tradem Plast 90
29  Concessió de subvenció a la urb. Boscos de Montnegre per a l’enllumenat

públic de febrer a abril de 2005
29  Concessió de subvenció a la urb. Boscos de Montnegre per a l’enllumenat

públic de desembre 2004 i gener 2005
29  Aprovant contractes de publicitat de Radio Sant Celoni
29  Alta padró d’habitants
29  Alta padró d’habitants
29  Alta per omissió al padró d’habitants
29  Aprovant relació de factures 11/2004
29  Concessió informació padró a Lídia Garcia
30  Aprovant canvis de domicili

LLISTA DE RESOLUCIONS DEL REGIDOR DE SEGURETAT
CIUTADANA DEL MES D’ABRIL DE 2005.

8 Incoació expedient sancionador Sr. Josep Llirinos Valls
8 Incoació expedient sancionador Sr. M. Josep Garcia Tudela
8 Incoació expedient sancionador Sr. Jose A. Monforte Gonzalez
14 Incoació expedient sancionador empresa Columba
18 Desestimar resolució Sra. Adela Perez Muñoz
18 Estimar resolució Sra. Dolors Borrell Costa
18 Estimar resolució Sr. Francisco Travesa Boada
18 Desestimar resolució Sra. Gloria Roig Fuillerat
18 Estimar resolució Sra. Judith Calaf Castello
18 Desestimar resolució Sr. Lluis Campderrich Casacuberta
18 Estimar resolució Sr. Lluis Joaquin Cano Perez
18 Estimar resolució Sra. M. Merce Muñoz Romero
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18 Estimar resolució empresa MIRFONET
18 Estimar resolució Sr. Ramiro Domínguez Gonzalez
18 Estimar resolució Sr. Raul Molina Sánchez
18 Estimar resolució Sra. Rosa m. Moron Guijo
18 Desestimar resolució Sr. Rosa M. Priego Manotas
22 Resolució lot 501

LLISTA DE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DEL MES DE MAIG DE
2005

Dia  Descripció
01  Concessió de subvenció a Crisàlide
02  Facilitant còpia d’un expedient i plànols a M. Dolors del Toro
02  Contractació d’un tècnic superior
02  Aprovació d’un projecte del Tritó “Formació en explotació forestal”
02  Incorporant una modificació en la llicència de bar restaurant d’Adela Gener
02  Concessió de llicència d’obres menors a David Amadó
02  Concessió de llicència d’obres menors a Tango Spain SL
02  Alta padró d’habitants
02  Baixa padró d’habitants
03  Concessió de beques de menjador escolar a diferents escoles
03  Concessió llicència de gual a E. Sarrablo
03  Concessió llicència de gual a R. Salichs
03  Denegant certificat padronal a A. Zlauvionen
03  Denegant certificat padronal a M. el Hassan
03  Concessió de subvenció d’IBI a famílies nombroses
03  Autorització per posar terrassa amb taules i cadires a J. Figueras
03  Estimant recurs de reposició d’Enderrocs Mussol SL
03  Alta per omissió al padró d’habitants
03  Alta per omissió al padró d’habitants
03  Alta per omissió al padró d’habitants
04  Aprovant despesa redacció projecte ampliació Cementiri
04  Alta padró d’habitants
04  Alta padró d’habitants
04  Alta per omissió al padró d’habitants
05  Facilitant dades demanades d’un expedient a Andreu Valls Gaspar
05  Requerint documentació a C. Ayats
05  Aprovant despesa per  a l’estudi cromàtic i de restauració de l’Hotel Suís
05  Acordant conveniència de l’encàrrec de redacció del pla especial

d’ordenació i protecció de les àrees de ribera
05  Aprovant una despesa per a la contractació a Endoina del servei de bidells
05  Aprovant despesa nòmina abril
05  Alta padró d’habitants
05  Alta padró d’habitants
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05  Alta padró d’habitants
05  Alta padró d’habitants
05  Alta per omissió al padró d’habitants
05  Alta per omissió al padró d’habitants
05  Alta per omissió al padró d’habitants
05  Alta per omissió al padró d’habitants
06 Retorn d’una garantia a Polipaviment SA
06  Contractació d’una treballadora familiar
06  Aprovant despesa contractació obres enllumenat Ponent, Alguersuari i

S.Jaume
06  Concessió llicència de gual a Aticprom SL
06  Acceptant la justificació de la subvenció a l’AA VV Molí Paperer
06  Canvi de nom d’una liquidació de SIC Bosch a Aticprom
06  Alta padró d’habitants
06  Alta padró d’habitants
06  Alta padró d’habitants
06  Alta padró d’habitants
06  Alta padró d’habitants
06  Alta padró d’habitants
06  Baixa padró d’habitants
06  Alta per omissió al padró d’habitants
09  Aprovant una despesa renovació assegurança accidents Agutzil
09  Aprovant una despesa contractació assegurança Peugeot 306
09  Aprovant una despesa renovació assegurança Opel Zafira
09  Aprovant despesa renovació assegurança Toyota
09  Aprovant despesa renovació assegurança Yamaha
09  Aprovant despesa subministrament maquinària de treball per al

manteniment de parcs i jardins
09  Autoritzant la Policia a retirar un vehicle de la via pública
09  Concessió llicència de gual a Promoponç XXI, SL
09  Concessió llicència ambiental a Montseny Motors SL
09  Concessió llicència d’activitats a Remei Pascual
09  Concessió llicència d’obres menors a Josep Puchol
09  Autoritzant la Policia a retirar un vehicle de la via pública
09  Aprovant una despesa contractació subministrament per a les Pistes

d’Atletisme
09  Alta padró d’habitants
09  Alta padró d’habitants
09  Alta padró d’habitants
098  Alta padró d’habitants
09  Alta per omissió al padró d’habitants
09  Alta per omissió al padró d’habitants
09  Alta per omissió al padró d’habitants
10  Autoritzant a Correus a poder utilitzar la zona d’estacionament limitat
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10  Autorització d’instal·lació de terrassa a la fleca els ARCS
10  Prenent coneixement informe Intervenció sortida al Monestir de Pedralbes
10  Estimant parcialment una petició feta pe R.I.Villegas
10  Autoritzant reserva de via pública a Asecat SA
10  Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
10  Estimant petició de R. Patrimonial a M. Fernàndez
10  Alta padró d’habitants
10  Concessió de drets funeraris
11  Aprovant una despesa per treballs i subministrament d’una alarma al CME
11  Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris a F. Giol
11  Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris a M. Llastarri
11  Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris a E. Mollfulleda
11  Aprovant una despesa per a la distribució de programes i cartells Sant

Jordi
11  Autorització a Enher
11  Facilitant còpia d’un projecte a M. Teresa Sànchez
11  Aprovant despesa obres arranjament espai placeta C/Major de la Batllòria
11  Aprovant despesa subministrament programa informàtic Cementiri
11  Concessió reducció de jornada a M. Prat
11  Aprovant despesa subministrament i instal·lació xarxa protecció pilotes a

l’escola Montnegre de la Batllòria
11  Alta al mercat setmanal de Maria Salguero
11  Acceptant justificació subvenció AA VV Sant Llorenç de Vilardell
11  Acceptant justificació subvenció Club Patí Sant Celoni
11  Acceptant justificació subvenció AA VV Les Borrelles
11  Acceptant justificació subvenció AA VV Turó de la Mare de Déu del Puig
11  Aprovant concessió subvenció AMPA escola Montnegre de la Batllòria
11  Acceptant justificació subvenció a l’Associació Montseny Guilleries
11  Alta padró d’habitants
11  Acceptant justificació subvenció Club Bàsquet Sant Celoni
12  Concessió llicència primera ocupació a Aparicio Atencia
12  Autoritzant canvi titularitat drets funeraris a J. Giol
12  Autoritzant canvi de drets funeraris a J. Monras
12  Autorització a Enher
12  Autorització a Gas Natural
12  Autoritzant canvi activitat restaurant Sant Pere 8 a GERTI SCP
12  Prenent coneixement informe Intervenció venda carnets al Safareig
12  Alta padró d’habitants
12  Alta padró d’habitants
12  Baixa padró d’habitants
12  Baixa padró d’habitants
12  Baixa padró d’habitants
13  Concessió llicència primera ocupació J. F. Sobrino
13  Contractació d’una auxiliar administrativa per a l’àrea d’Economia
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13  Contractació d’un auxiliar administratiu per a l’àrea d’Economia
13  Autorització de canvi de drets funeraris a J. Giol
13  Incorporació de canvi no substancial a una llicència d’activitats de

D.Forestales
13  Aprovant l’adhesió al projecte de la Fundació Carles Pi i Sunyer
13  Anul·lant una liquidació per ocupació de via pública i aprovant-ne una de

nova
13  Anul·lant una liquidació per ocupació de via pública
13  Alta padró d’habitants
13  Alta padró d’habitants
13  Alta padró d’habitants
13  Alta per omissió al padró d’habitants
13  Alta per omissió al padró d’habitants
13  Aprovant una liquidació definitiva costos 2004 Pla Integral sobre consums

problemàtics de drogues i altres comportaments de risc al Baix
Montseny

17  Modificant senyalització vertical al carrer Canàries 4 a petició de Sara Pérez
17  Concessió llicència de primera ocupació a Fincas Altimira SL
17  Concessió llicència de primera ocupació a Fincas la Batllòria SL
17  Concessió llicència de primera ocupació a Ricard Amat
17  Aprovant despesa subministrament camisetes educació viària
17  Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
17  Contractació d’un tècnic auxiliar de Biblioteca
17  Contractació d’un tècnic auxiliar de Biblioteca
17  Autorització a Enher
17  Autorització a Gas Natural
17  Aprovant una despesa per a la compra d’una moto Scooter per a la Policia
17  Concessió llicència d’obres menors a A. Baix Montseny
17  Aprovació definitiva d’un projecte tècnic d’obres a les pistes de Petanca Les

Torres
17  Concessió de pròrroga de la reserva d’ocupació de la via pública al carrer

Pau Casals de l’empresa DIA,SA.
17  Aprovant despesa subministrament de sabates per a la Policia
17  Aprovant despesa subministrament pneumàtics per al Nissan
17  Autorització a Telefònica
17  Autorització per instal·lar terrassa amb taules i cadires a “Mir la Fleca”
17  Autorització a Telefònica
17  Alta padró d’habitants
17  Baixa padró d’habitants
17  Aprovant factura Fundació A.B.Montseny Servei Assessorament per a la

creació d’una empresa d’inserció laboral
18  Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris a J. Robert
18  Ordenant a Funerària Monserdà a fer un enterrament sense càrrec
18  Concessió de permís d’abocament a Plataforma Educativa 3 Esses
18  Requeriment a CISSA per a la realització de diferents obres a l’Ateneu per
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subsanar diferents defectes
18  Alta padró d’habitants
18  Alta padró d’habitants
18  Alta padró d’habitants
18  Alta padró d’habitants
19  Acceptant competència conjunta amb l’Ajuntament de Riells i Viabrea per

tramitar el Pla Parcial P-21 Les Ferreries
19  Requeriment als òrgans de Gestió de Cal Batlle, Can Coll i Boscos de

Montnegre el compliment de les obligacions establertes a la Llei 5/2003
de mesures de prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions.

19  Desestimant un recurs de Josep Riera Ibern
19  Desestimant al·legacions presentades per Josep Riera Ibern
19  Alta padró d’habitants
19  Alta padró d’habitants
19  Aprovant pressupost estimatiu programació teatre, música i dansa
19  Alta padró d’habitants
20  Concessió llicència primera ocupació a Francesc Reixach
20  Contractació d’una monitora
20  Concessió llicència tinença de gos a Rubén Chordà
20  Concessió llicència obres menors a Hormigones Salicart SL
20  Alta padró d’habitants
20  Baixa padró d’habitants
20  Aprovant despesa per a la Festa d’Homenatge a la Vellesa de la Batllòria
20  Aprovant despesa edició obres guanyadores certamen literari
20  Aprovant despesa treballs d’impressió dels premis Jalpí Julià
20  Aprovant despesa treballs neteja panells publicitaris municipals i paret del

P. Sant Ramon durant tot l’any 2005
20  Aprovant despesa regularització assegurança d’accidents personal
23  Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris de F. Escudé
23  Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris de J. Roher
23  Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris de Ll. Morales
23  Concessió llicència ambiental a Auto Andreu SL
23  Declarant caducitat expedient de canvi de titularitat d’un bar
23  Concessió llicència d’obres menors a Inversions Boscaires del Montseny SL
23  Autoritzant la Policia a retirar un vehicle de la via pública
23  Incoant expedient de R. Patrimonial Auto Moto Saza
23  Desestimant petició de R. Patrimonial de W. René
23  Autorització per posar taules i cadires davant l’establiment del C/Major 114

a J.Figueras
23  Concessió ajornament i fraccionament C.Especials a Juan Molina
23  Concessió ajornament i fraccionament C.Especials a Maria Sorroche
23  Concessió ajornament i fraccionament C.Especials a Montserrat Pérez
23  Concessió ajornament i fraccionament C.Especials a Núria Martín
23 Estimant al·legacions presentades per M. Ameneiro
23  Aprovant despeses depuradora març
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23  Aprovant contractes de publicitat de Radio
23  Aprovant contractes de publicitat de Ràdio
23  Aprovant liquidació cànon 4t trimestre Sorea
23  Alta padró d’habitants
23  Alta padró d’habitants
23  Alta padró d’habitants
23  Autoritzant cancel·lació d’un aval d’Assumpció Purrà
23  Aprovant quotes CME mes de maig
23  Aprovant facturar a la Fundació Bosch i Gimpera l’import del suport tècnic i

logístic durant el 2004 del programa de seguiment de l’estat ecològic
dels rius de la província de Barcelona.

23  Aprovant la relació de factures 2005/3
24  Incorporant un canvi no substancial a la llicència d’activitats d’UQUIFA
24  Aprovant la declaració d’una relació de valors incobrables
24  Aprovant la declaració d’una relació de valors incobrables
24  Alta padró d’habitants
24  Alta padró d’habitants
24  Baixa padró d’habitants
25  Concessió llicència primera ocupació a Agustín Vàzquez
25  Facilitant fotocòpies d’un expedient a C. Ayats
25  Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
25  Autorització d’instal·lació de taules i cadires al Bar la Força
25  Alta padró d’habitants
25  Alta padró d’habitants
25  Alta padró d’habitants
25  Alta padró d’habitants
25  Alta padró d’habitants
25  Concessió de drets funeraris
26  Aprovant la convocatòria de subvencions a entitats de la vila per a 2005
26  Incoant incoar expedient de constrenyiment a Antonio Martínez Garcia de

Can Coll
26  Aprovant incoar expedient de constrenyiment a J.Gomes i M. Parejo de

Can Coll
26  Facilitant fotocòpies de la modificació del Pla General a C. Ayats
26  Concessió llicència d’obres menors a S. Soler
26  Aprovant l’expedient de contractació per a la redacció del Pla de Centre de

la Batllòria
26  Autorització per posar taules i cadires al Bar Clàssic
26 Aprovant la certificació 3 de ROGASA per obres d’urb. Ctra. de Gualba
27 Delegació a un regidor per fer un casament
27 Autorització a Enher
27  Autorització a Enher
27  Autorització a Enher
27  Concessió de gratificacions a diferent personal
27  Prenent coneixement informe Intervenció Activitat Física per a Gent Gran
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27  Concessió de complement de productivitat a diferent personal
27  Aprovant una despesa per obres de refer la tanca exterior de les pistes

d’atletisme
27  Concessió d’ajornament i fraccionament C.Especials Y. Díaz
27  Aprovant liquidació taxa d’una parada al Mercat Setmanal de M. Sayol
27  Aprovant liquidació taxa d’una parada al Mercat Setmanal de F. Lozano
27  Aprovant liquidació taxa d’una parada al Mercat Setmanal de M. Sànchez
27  Donant de baixa diferents autoritzacions  i aprovant diferents liquidacions

del Mercat Setmanal
27  Acceptant la justificació de subvenció al GRIMM
27  Aprovant una liquidació de parada del Mercat Setmanal de Diego de la

Torre
27  Acceptant la justificació de subvenció de Creu Roja per la promoció

d’activitats socials
27  Acceptant la justificació de subvenció a Creu Roja per la realització de

diferents activitats de tipus social
27  Aprovant el canvi de nom de diferents parades del Mercat Setmanal
27  Alta padró d’habitants
27  Alta padró d’habitants
27  Alta padró d’habitants
27  Aprovant una despesa per obres d’arranjament de la zona del camp de

futbol de Can Sans per adequar-la al pas de vehicles.
27  Aprovnat una despesa per a les obres de reasfaltat de la Ctra. de Gualba
27  Aprovant una despesa pels treballs d’instal·lació de dutxes a l’aire lliure a

la zona del camp de futbol de Can Sans
27  Aprovant una despesa per al subministrament d’enllumenat exterior

provisional al camp d’esports i pistes d’atletisme de Can Sans
27  Aprovant una despesa per a l’elaboració del Plec de Prescripcions

Tècniques per a la contractació del Servei de Neteja de dependències i
instal·lacions municipals.

27  Aprovant una despesa per a la dotació de prestatgeries a l’àrea d’Entorn
27  Aprovant una despesa per al subministrament elèctric al camp de futbol de

Can Sans
27  Aprovant una despesa per al subministrament extra de corrent elèctrica a

la zona del camp de futbol de Can Sans
27  Aprovant una despesa per a les obres complementàries per millorar al

trànsit de vianants a la zona d’entrada de les Pistes d’Atletisme
30  Concessió llicència d’obres menors a J. Rovira
30  Acordant la compareixença davant el Jutjat C.E. núm. 3 de Barcelona en

recurs de Maria Ungé
30  Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris a A. Pascual
30  Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris a J. Muntaner
30  Concessió de llicència d’activitats a D. Funuyet SL
30  Acordant la compareixença davant el Jutjat de 1ª Instància 1 de Granollers

en recurs de SAT Baix Montseny
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30  Aprovant l’expedient de contractació per al subministrament de mobiliari al
Safareig

30  Concessió de llicència d’obres menors a A. Ducros
30  Acordant la compareixença davant el jutjat de 1ª Instància 2 de Granollers

en recurs de SAT Baix Montseny
30  Concessió d’autorització per posar taules i cadires al Bar Granja la Torrada
30  Aprovant diferents contractes de publicitat de Ràdio Sant Celoni
30  Aprovant diferents contractes de publicitat de Ràdio Sant Celoni
30  Alta padró d’habitants
30  Alta padró d’habitants
30  Alta padró d’habitants
30  Baixa padró d’habitants
31  Facilitant fotocòpies d’un expedient al Sr. A. Masó
31  Aprovant una despesa per a un conveni amb l’UAB
31  Autoritzant la Policia a retirar un vehicle de la via pública
31  Adjudicació del contracte de coordinació de seguretat i salut de les obres

d’urbanització de Can Sans
31  Autoritzant el canvi de vehicle de taxi a J.M. Bagot
31  Acceptant el justificant de subvenció de l’AA VV Carrer Major de dalt
31  Aprovant la concessió d’una subvenció a l’AMPA de l’IES Baix Montseny
31  Aprovant el pagament d’una quantitat a Càritas
31  Aprovant la concessió d’una subvenció al Club Esportiu Pitres
31  Autorització per posar taules i cadires a Bar Frankfurt
31  Acceptant un crèdit concedit per la Diputació per a la urbanització del

carrer Jaume I – tram peatonal Porta de Llevant
31  Alta padró d’habitants
31  Baixa padró d’habitants
31  Canvis de domicili
31  Aprovant una despesa per a la contractació dels treballs elèctrics per a

l’adaptació de la instal·lació al camp d’esports i pistes d’atletisme
31  Aprovant certificació 3 Hormigones Proyectados per les obres del Nou

Dipòsit del Turó
31  Aprovant una despesa per a la contractació dels treballs d’elaboració del

PAM
31  Modificació de l’import per a la compra venda de la parcel·la de les Torres

a Llar Unió Catalònia Fase Sant Celoni SCCL

LLISTA DE RESOLUCIONS DEL REGIDOR DE SEGURETAT
CIUTADANA DEL MES DE MAIG DE 2005.

10 Desestimar resolució Sr. Alejandro Miorales Sitjas
10 Desestimar resolució Sr. Alvaro Molina Mariocal
10 Desestimar resolució Sr. Angel Gomez Gomez-Agüero
10 Desestimar resolució Sra. Anna Maria Ribas Margarit
10 Desestimar resolució Sr. Antonio Bravo Benitez
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10 Desestimar resolució Sr. Carlos Colomo Rodríguez
10 Desestimar resolució Sr. Carlos Llousas Ferreiro
10 Desestimar resolució Sr. Cristano Peix Iglesias
10 Desestimar resolució Sr. Daniel Domene Sánchez
10 Desestimar resolució empresa Metacel
10 Desestimar resolució Sr. Daniel Garcia Garcia
10 Desestimar resolució Sr. Domingo Moron Ortiz
10 Desestimar resolució Sra. Eleodora Zamarreño Arnaez
10 Desestimar resolució Sr. Esteban Gonzalez Iglesias
10 Desestimar resolució Sr. Fco. Javier Torrent Carmona
10 Desestimar resolució Sr. Francisco Duque Escudero
10 Desestimar resolució Sra.Jeannette Augé Cardús
10 Desestimar resolució Sr. Joan Cros Vilar
10 Estimar resolució Sr. Joan Montasell Parera
10 Desestimar resolució Sr.joan Ventura Prat
10 Estimar resolució Sr. Jordi Auladell Ruiz
10 Desestimar resolució Sr. Jordi Codina Vega
10 Desestimar resolució Sr. Jordi Hidalgo Palomares
10 Desestimar resolució Sr. Jordi Ribot Reglota
10 Desestimar resolució Sr. Jordi Soler Pla
10 Desestimar resolució Sr. Jose A. Serrano Zarcero
10 Desestimar resolució Sr. Jose M. Villazur Abregu
10 Desestimar resolució Sra. Josefa Isabel Gracia Bernal
10 Desestimar resolució Sr. Josep M. Riera Armengol
10 Desestimar resolució Sr. Juan Soler Fisas
10 Desestimar resolució Sra. M. Rosa Ferrer Garcia
10 Desestimar resolució Sra. Manoli Requena Trave
10 Desestimar resolució Sr. Manuel F. Barrera Bronchal
10 Desestimar resolució Sra. M. Del Mar Piñero Lajas
10 Desestimar resolució Sra. Maria Pascual Bosch Exp 0400002583
10 Desestimar resolució Sra. Maria Pascual Bosch Exp 0400002590
10 Desestimar resolució Sra. Maria Pascual Bosch Exp 0400002598
10 Estimar resolució Sr. Miquel Comajuna Ibáñez
10 Desestimar resolució Sr. Miquel Sauri Canaleta
10 Desestimar resolució Sra. Miriam Cuine Alonso
10 Desestimar resolució Sra. Nuria Rossell Fontanillas
10 Desestimar resolució Sr. Pere Costa Net
10 Desestimar resolució Sr. Rachid Azahouani
10 Desestimar resolució Sr. Ramon Vendrell Bertrán
10 Desestimar resolució Sra. Rosa Ines encarnación Gallach
10 Desestimar resolució Sr. Victor Alcalde Grabalosa
18 Desestimar resolució Sr. Alfredo Guirado Blasera
18 Desestimar resolució Sr. Esteban Vila Castañe
24 Resolució Lot 502
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9.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE PERSONAL
REALITZADES PER L’ALCALDIA EN EL MESOS DE MARÇ, ABRIL I
MAIG DE 2005.

Vist l'expedient instruït per a donar compte de les contractacions urgents
de diferent personal realitzades durant els mesos de març, abril i maig
de 2005.

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

- Un Oficial Electricista per a la realització de treballs de manteniment de
l’enllumenat públic i instal·lacions/equips d’edificis i altres espais de
titularitat i/o gestió municipal.

- Una tècnic mig per realitzar les tasques d’atenció al públic en el servei
d’orientació laboral.

- Un informador i una informadora per realitzar les tasques d’informació
al Parc Natural Montnegre-Corredor.

- Una treballadora social per realitzar la substitució d’una treballadora
mentre duri el seu període de reducció de jornada.

- Un peó per realitzar tasques de formació en neteja de franges forestals.
- Una administrativa per realitzar el seguiment del Pla Jove.
- Una informadora i dos informadors per realitzar les tasques

d’informació al Parc Montnegre-Corredor.
- Una tècnic mig per realitzar tasques de dinamització de la programació

de Ràdio Sant Celoni.
- Un oficial jardiner per realitzar la campanya 2005-2006 de treballs de

manteniment de parcs i jardins públics i d’altres espais de titularitat i/o
gestió municipal.

- Dos vigilants d’incendis per realitzar la vigilància del Parc Natural
Montnegre-Corredor en la campanya de prevenció d’incendis pre a l’any
2005.

- Una auxiliar administrativa per realitzar tasques de suport informatiu a
l’àrea de Comunitat.

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

- Una administrativa per a la Biblioteca per substituir una treballadora.
- Una monitora per desenvolupar activitats que s’organitzen al Pavelló

Municipal d’Esports.
- Un Tècnic Superior per realitzar el servei d’assessorament jurídico-

administratiu de la Policia Local.
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- Una treballadora social per realitzar el servei d’atenció als serveis
socials, atenció al seguiment de la població immigrant i realitzar l’estudi
de qualitat del servei d’assistència domiciliària.

- Una auxiliar administrativa per substituir una treballadora de l’àrea de
Recursos Humans durant el període de reducció de jornada per
maternitat.

- Un auxiliar administratiu per substituir una treballadora mentre duri el
període d’IT a l’àrea d’Entorn.

- Un tècnic mig per posar en marxa la informatització de la ràdio fòrmula
musical de l’emissora municipal Punt 7 Ràdio.

- Un subaltern per realitzar les tasques de sectorització de la vigilància de
la zona blava.

- Una auxiliar administrativa per realitzar tasques de recolzament
d’auxiliar administrativa als Serveis Tècnics.

- Una tècnic mig per substituir una treballadora durant el període d’IT a
la Rectoria Vella.

- Una auxiliar administrativa per realitzar el suport administratiu en
l’execució  de tasques relacionades amb el Negociat de Sancions i altres
competències generals de l’àrea.

- Una administrativa pe realitzar tasques d’atenció als joves usuaris del
Punt d’Informació Juvenil, dinamitzant l’espai i detectant les necessitats
i interessos dels joves.

- Una tècnic mig per substituir una treballadora mentre duri el període
d’IT a l’àrea de Presidència.

- Un informador per substituir una treballadora mentre duri el període
d’IT.

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

- Un tècnic superior per portar a terme l’estudi i anàlisi de les tasques del
control ambiental de les grans indústries i d’infrastructures de servei.

- Una treballadora familiar per substituir una altra mentre duri el període
d’IT per malaltia.

- Una auxiliar administrativa per realitzar l’actualització de la base de
dades de proveïdors a l’àrea d’Economia.

- Un auxiliar administratiu per realitzar l’actualització del padró de la taxa
d’escombraries i revisió de la senyalització viària.

- Una tècnic auxiliar de biblioteca per substituir una treballadora mentre
duri el període d’IT de la mateixa.

- Un tècnic auxiliar de biblioteca per substituir un treballador mentre duri
el període d’IT del mateix.
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- Una monitora per substituir una treballadora mentre duri el període d’IT
de la mateixa.

Atès que l'Alcaldia per raons de màxima urgència ha procedit a la
contractació del personal descrit anteriorment.

Atès allò establert a l'article 298.3 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril,
municipal i de règim local de Catalunya, sobre contractació urgent de
personal.

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

 Març 2005

Juan Luis Rodríguez Aguilar Oficial electricista
Susanna Gutiérrez Perearnau Tècnic Mig
Eduard Miralpeix Camps Informador
Maria Isabel Pagès Canaleta Informadora
Sandra Ortigosa Trotter Treballadora Social
Elena Puig Gato Peó
Montserrat Guitart Sala Administrativa
Eva Muelas Lupién Informadora
David Muelas Lupién Informador
Esteve Travessa Danés Informador
Elisabet Arabia Ramon Tècnic mig
Marc Compte Pujadas Oficial Jardiner
David Riera Rodríguez Vigilant d’Incendis
Jordi Riera Fradera Vigilant d’Incendis
Lourdes Ballescà Rivero Auxiliar Administrativa

Abril 2005

Ana Urrutia Marpons Administrativa
Anna Maria Danés Brau Monitora
Albert Puig Tous Tècnic Superior
Sandra Ortigosa Trotter Treballadora Social
Sofia España Gómez Auxiliar Administrativa
David López Palomares Auxiliar Administratiu
Enric Molla Trunas Tècnic Mig
José Carlos Vàzquez Losa Subaltern
Anna Maria Hernàndez Fernàndez Auxiliar Administrativa
Macarena Casielles Morales Tècnic Mig
Anna Germà Gelonch Auxiliar Administrativa
Maria Soledad Iñiguez Gómez Administrativa



60

Elena Renau Fradera Tècnic Mig (Agent Desenvolupament Local)

Salvador Colominas Carrión Informador

Maig 2005

Lluís Obach Martínez Tècnic Superior
M. Fernanda Ruíz Gonzàlez Treballadora Familiar
Laura Bassols Tayeda Auxiliar Administrativa
Pere Purrà Herbera Auxiliar Administratiu
Bàrbara Gonzàlez Grunnill Tècnic Auxiliar Biblioteca
Xavier López Sànchez Tècnic Auxiliar Biblioteca
Anna Arenas Renau Monitora

10.- PRECS I PREGUNTES.

El regidor Francesc Deulofeu formula la següent pregunta al
regidor Jordi Arenas:

Voldria reiterar una pregunta que ja havíem fet amb anterioritat en
referència al Ple que es va fer el setembre de l’any passat sobre la millora
d’alguns serveis per a la gent gran, d’atenció a domicili, residencials i va
quedar pendent del Departament de Benestar i Família que el més
d’octubre, es va dir que havia de presentar un pla d’ordenació i que a
partir d’aquell moment probablement disposaríem de més informació per
poder tirar endavant aspectes organitzatius per assolir algun dels objectius
que ens vam plantejar en aquell ple, era per saber si aquella informació ja
ha arribat o en quina fase està.

Contesta el regidor Jordi Arenas i diu: En referència a aquest tema, hi ha
dues parts, una és el Servei d’Assistència Domiciliària, això ja ho vam
comentar a la Ponència que s’està fent l’estudi que porta a terme una
tècnica que és la Sandra Ortigosa i quan finalitzi l’estudi convocarem una
nova Ponència per dir l’estat actual del Servei d’Assistència Domiciliària i
quines mesures s’haurien d’adoptar conjuntament amb altres
administracions per arribar a aquell terme que ens vam proposar del 4%.
Pel que fa al tema de places residencials, concretament ahir vam anar a
parlar amb la directora de places residencials del Departament de Benestar
i Família amb el regidor Josep Alsina i la directora de l’àrea de Comunitat i
se’ns va comunicar que actualment a la nostra comarca del Vallès Oriental
es volia arribar al 2% de cobertura, pensem que en aquell ple es va
comentar d’arribar a un 5%. Aquest 2% de cobertura en quant a places
residencials públiques i semblava ésser pel que ens va comunicar ahir la
Sra. Matilde Lasheras, aquest 2% ja estava cobert amb una residència que
s’havia obert a Les Franqueses, nosaltres els hi vam comunicar el que es
va decidir en aquell Ple i també els vam comunicar el Pla Estratègic de
l’Hospital que també feia referència a la futura obertura d’una residència



61

d’unes 40 o 45 places i es va mostrar molt receptiva en aquest àmbit i va
dir que ells actualment fins que no s’hagi aprovat la Llei d’Atenció a la
Dependència i la Llei de Serveis Socials que arribarà amb més recursos no
podien passar d’aquest 2% per tema pressupostari de moment i per tant
no podien fer inversions directes, però sí que en cas que altres
administracions o fundacions ja tinguessin edificis ben preparats per poder
establir places residencials com és el cas que nosaltres li vam proposar ja
que li vam ensenyar el document de treball ens van comentar que farien el
possible per fer places del que en diuen col·laboradores, nosaltres en
dèiem subvencionades i que mirarien de col·laborar-hi el màxim possible
amb aquestes places. També es va parlar del tema de Residències
privades, els vam comentar que nosaltres estàvem oberts a ofertes de
residències privades, a valorar-ho i sempre que no fos amb un únic terme
mercantilista, la qual cosa també va sortir en aquell ple i es va quedar que
si teníem alguna oferta els ho comunicaríem a ells tal com ens van
demanar.

Intervé novament el regidor Francesc Deulofeu i diu:

M’has contestat una mica a mitges ja que jo vaig entendre que el mes
d’octubre passat us havien de trametre un document de planificació
organitzativa de tot aquest tipus de serveis i la pregunta era disposeu
d’aquest document? teniu aquesta informació? la teniu o esteu encara
pendent.

Contesta el regidor Jordi Arenas i diu: No, això és el que ens va dir quan
va venir la Consellera, aleshores hi ha hagut contactes amb Benestar i
Família però aquest document no se’ns ha passat, aleshores nosaltres vam
demanar aquesta reunió i se’ns va adreçar per aquest tema concret a la
Directora dels Serveis Territorials de Benestar i Família que és la que vam
anar a veure ahir i és la informació que ens va donar. El que si que es va
fer és arribar a una entesa amb ells en el sentit que segurament farem un
conveni de col·laboració entre el nostre Ajuntament i el Departament de
Benestar i Família per tal que tot el que es va dir ahir no quedi només en
paraules sinó que es faci per escrit i es pugui fer realitat. Però d’allò que
ens van dir a l’octubre no ens han passat cap document.

El regidor Emili Bosch formula la següent pregunta:

Només és una reflexió i una pregunta respecte al fet que aquí a Sant
Celoni ara en aquests moments hi ha una actuació per part de Foment de
Madrid que és el TGV, amb una gran infrastructura, que de beneficis ens
en portarà pocs però de perjudicis forces i com que ha sigut un projecte
que s’ha modificat diverses vegades, per diversos motius, que ha pujat, ha
baixat i ben bé quasi ningú sap per on passa tot i que ara és obvi perquè
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es veu. La pregunta i la reflexió és, no seria bo obrir un espai en un lloc de
l’Ajuntament per tal que la població pugui informar-se? ja que a mi m’han
preguntat si passa el cinturó, si passa el tren, si passa la ronda, jo entenc
que l’equip de govern i així ho ha dit, i amb moltes coses, potser menys
importants i que afecten menys a la població així ho ha fet, la informació i
la transparència és la base de l’equip de govern. I donat que és una
infrastructura que ens ve imposada, jo sempre dic que per a Madrid Sant
Celoni és un punt o han tingut una punteria brutal, ens han encertat amb
el TGV amb aquest punt. La pregunta és - Té previst l’equip de govern fer
en algun lloc informació i exposició d’una infrastructura que canvia el
paisatge, canvia zones importants i verdes i que la gent sàpiga i té dret a
saber com queda aquesta instal·lació o aquesta infrastructura més ben dit?

Intervé el Sr. alcalde i diu: Com a Ajuntament hem intentat i així la Casa
de la Vila ha informat algunes vegades del TGV, s’ha informat a les
escoles, s’ha informat a diferents col·lectius que hi han tingut interès, de
l’obra que s’està fent, i que després hi haurà les mesures correctores
ambientals que encara s’han de definir, es farà al final de l’obra, s’aprovarà
i es faran per millorar l’impacte ambiental. El que si que es fa des de
l’Ajuntament és un seguiment de l’obra i penso que a vegades tot i que
ens sap molt de greu, més que res per l’afirmació que has fet Emili, no
oblidem que aquesta infrastructura ferroviària és una aposta de la majoria
de grups polítics, l’AVE o el TGV va ser aprovat i tirat endavant pel Govern
de la Generalitat, per l’antic i pel que hi ha ara, ningú no hi ha posat
objeccions i el primer traçat que es va dibuixar va ser pel Departament de
Política Territorial de la Generalitat de Catalunya, és a dir que el primer
dibuix era fet per la Generalitat, o sigui que tot i que devia ser amb comú
acord amb Madrid, però era dibuixat pel nostre Govern, aleshores el que
des de l’Ajuntament hem intentat i ja ens vam manifestar en contra tots
els partits perquè entenem que no hi ha un benefici directe, serà indirecte,
i que és una marca en el territori molt important i el que s’ha fet són
al·legacions després de no acceptar un altre traçat i no pas per aquí, s’han
fet noves al·legacions i amb bona part s’han recollit pel GIF que fan que
millori en diferents aspectes l’impacte de l’obra, el que passa és que està
en ple funcionament l’obra, i aleshores s’ha de vetllar perquè acabi bé i
perquè després les mesures correctores ambientals siguin les suficients,
les necessàries tant d’arbrat com d’apantallament com tot el que s’hagi de
fer per tal que es redueixi al mínim el seu impacte ambiental que tota
infrastructura comporta. Sabem que de la darrera reunió que es va fer ja
fa uns mesos amb un dels responsables del GIF, en Jordi Prat que no fa
gaires dies com a Consell Comarcal l'anàvem a visitar, s’han fet alguns
retocs que van implicar una inversió de més de 800 milions de pessetes en
el viaducte i en diferents trams del seu pas per Sant Celoni i que recordem
un programa de TV3 que va donar com a notícia que els passos de fauna
que es fan a Sant Celoni son els mes grans d’Espanya a nivell de
correccions ambientals, és a dir que ha sigut important la inversió
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complementària que s’hi ha fet arrel de les al·legacions fetes per
l’Ajuntament. S’acaba de passar una Casa de la Vila on des de l’àrea
d’Entorn es donava informació, l’àrea d’Entorn està oberta, tot i que no hi
hagi un personal només dedicat al TAV quan hi ha persones interessades
com quan es va fer tot el tema d’expropiacions etc., des de l’àrea d’Entorn
es va anar informant detalladament a tota la gent que requeria de la
informació adient.

Intervé novament el regidor Emili Bosch i diu: Bé, totalment d’acord,
evidentment en aquesta entrevista jo hi vaig poder assistir i no estava ni
molt menys insinuant que no s’haguessin fet els passos adients per tal que
fes el menys impacte i no tinc cap dubte que el seguiment serà l’adequat
per tal que es facin les mesures correctores a totes les zones on sigui
necessari, el que passa és que el desconeixement, sovint, crea inseguretat
i que el jo estava dient és que hi ha molta gent que pregunta pel carrer,
perquè realment ara l’impacte es veu i si no se sap què, és crea més
neguit que si se sap. El que jo deia és que evidentment s’acaba de dir ara i
ho trobo perfecte si a l’àrea d’Entorn, qualsevol persona, i és així, i això no
ho he de dir jo, si ho diu l’equip de govern i en el seu cas ho diu, es pugui
informar, penso que és bona la informació en aquestes coses i ni molt
menys insinuar, ni crítiques ni actuacions, sé lo complicat que ha sigut
aquest traçat, encara ho és en molts sector de la Comarca del Vallès
Oriental i com a president del Consell Comarcal vostè ho està vivint, per
tant, el que jo deia és que aquest neguit que la gent té dient què estan
fent allà què estan tallant etc. sovint es talla informant i dient que és el
que passa i inclus adelantant com quedarà perquè està clar que la
destrossa és ara i després pot quedar fins i tot bé. Per tant jo el que deia
és una ubicació i que la gent tingui un lloc on anar a informar-se, només
aquesta era la pregunta. Conclou la seva intervenció el regidor Emili Bosch
dient que en aquest moment es tracta més d’un prec ja que la pregunta
era si hi havia alguna cosa prevista i ara és un prec per tal que es pugui
informar.

Seguidament intervé el regidor Josep Capote i diu:

Es pot estudiar, a Entorn tenim un tècnic que és el que ha fet tot el
seguiment, es tractaria de recollir totes les millores que s’han incorporat
que ara sí que és molt diferent afortunadament al que van presentar
inicialment i fer una mica de plànol i ensenyar com queda. El que passa és
que molta gent veu allà els passos de fauna que s’han fet i que ara queden
al descobert i es pensen que potser hi passaran cotxes etc.

El regidor Carles Mas formula la següent pregunta:
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Aquesta és una pregunta per al regidor Josep M. Pasqual: Quina és la data
de la creació de la Comissió de Seguiment pel procés de participació que
ens vau presentar fa uns dies?

Contesta el regidor Josep M. Pasqual i diu: El dia 16 de juny

Continua el regidor Carles Mas i diu: Ens ho apuntem perquè estem
interessats en que això es tiri endavant ja que havíem fet una presentació
a nivell de regidors per fer un compromís en el sentit de que vagi be
aquest procés participatiu i que tots vam quedar d’acord en que com a
Ajuntament, tots els regidors estàvem d’acord en que es fes un procés
participatiu, que es fes de principi a final amb els terminis que s’han
proposat per part de l’empresa que redacta aquest diagnòstic participatiu i
era fer un prec després de saber aquesta data que és reafirmar aquesta
voluntat que tenim tots de que es faci be i que no ens passi com altres
processos participatius com l’agenda 21 o la comissió de Medi Ambient que
potser no han acabat massa be, ja que tothom va quedar d’acord en que
s’ha de tirar endavant i que és molt important que vagi be, doncs és
quedar un dia amb tu, m’ofereixo per fer una moció tal com hem dit per tal
que en el proper ple puguem tots els regidors votar formalment i quedi
aprovat per ple que tots estem a favor de que hi hagi aquest procés
participatiu i que s’acabi tal com està previst de manera que tothom hi
hagi pogut participar i que s’elabori un diagnòstic participatiu perquè hi
hagi més canals de comunicació amb l’Ajuntament. Només era això, oferir-
me a que quedem un dia per redactar aquesta moció per tal que en el
proper ple, enlloc de confrontació hi hagi un acord en un punt tan
important com aquest.

Intervé novament el regidor Josep M. Pasqual i diu: Aprofito per a més
aclaració, demà tindrem el primer informe sobre el procés d’aquesta
primera part que s’ha fet on hi haurà un pla de treball que és el que es
presentarà a la Comissió de Seguiment que per cert en el full informatiu
posa que fins el dia 15 de juny pots anar-te apuntant. Aleshores per no
allargar-ho, el dia 16 es convocarà i a la gent que es vagi apuntant
telefònicament se’ls anirà avisant que el dia 16 farem la primera
constitució de la Comissió de Seguiment i ara bàsicament estem pendents
de rebre aquest primer informe que serà el que debatrem aquest dia, el
pla de treball d’aquesta segona fase.

El regidor Francesc Deulofeu formula la següent pregunta:

No la tenia prevista, però arrel del comentari d’una carta que s’ha rebut
com que l’havia pensat d’altres vegades, la volia fer. Una mica en
referència a la Marató de TV3, jo voldria suggerir que en previsió, penso
que Sant Celoni té prou entitat com a cap de Comarca, com a població que
té un Centre Sanitari, en aquest cas, que a més té una Associació creada
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per a l’atenció de malalties neurològiques, jo animaria que des de
l’Ajuntament, tots plegats, comencéssim una mica de treball i poguéssim
fer una cosa que fos una mica especial aquesta vegada. Crec que potser
en alguna altra ocasió ens hem quedat una mica justos, algun any ha anat
millor que un altre però crec que seria interessant.

Contesta el regidor Jordi Arenas i diu: Jo penso com tu i, amb permís de
tots els que estem aquí, si et sembla ens podem reunir i ho preparem.

Intervé el Sr. alcalde i diu: Una mostra de la participació de les entitats és
aquestes darreres conferències que s’estan fent de salut, doncs és amb la
participació de cadascuna de les entitats que hi ha al municipi, la
neurològica, la del ronyo, la de càncer als quals se’ls va traslladar aquest
any la possibilitat de fer aquest any les conferències que s’estan fent amb
la seva participació, són camins pels quals s’ha d’intentar implicar-hi a les
entitats que són el teixit viu de la societat amb les diferents modalitats i
una és aquesta del dia de la Marató de TV3, que també és important.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les
23,00 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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