ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DEL DIA 27 DE DESEMBRE DE 2005
____________________________________________________
Sant Celoni, 27 de desembre de 2005.
Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 20,05 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 extraordinària del
Ple de l'Ajuntament, les regidores M. Lourdes Donado Riera i Josefa
Lechuga Garcia, els regidors Jordi Arenas Vilà, Ramon Segarra Montesó,
Raül Casado Jiménez, Josep Capote Martín, Francesc Garcia Mundet, Josep
M. Bueno Martínez, Emili Bosch Oliveras, Francesc Deulofeu Fontanillas,
Carles Mas Lloveras, Miquel Negre Sánchez, Jordi Cuminal Roquet i Josep
Alsina Lloreda, assistits pel secretari de la corporació José Luis González
Leal.
El regidor Josep Maria Pasqual i Arenas s’incorpora a les 20,30 quan
s’estava tractant el punt 6 de l’ordre del dia “Aprovació inicial, si escau, del
Pla d’Actuació Municipal de Sant Celoni per incendis forestals, associat al
Pla INFOCAT de la Generalitat de Catalunya.
Excusa la seva assistència el regidor Miquel Vega Vega.
Intervé el Sr. alcalde i diu: Abans de començar el ple, com de costum,
donarem veu al públic per si alguna persona vol dir alguna cosa no haventhi cap intervenció.
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.
El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular
alguna observació a l’acta de l’anterior sessió del Ple municipal, l’esborrany
de la qual s'ha distribuït per correu electrònic a tots els regidors. En no
formular-se cap objecció, per unanimitat, s'acorda l’aprovació de la referida
acta.
2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ DE SUPORT ALS
TREBALLADORS
I
LES
TREBALLADORES
DE
DERIVADOS
FORESTALES
DAVANT
EL
PROCÉS
DE
TANCAMENT
QUE
EXPERIMENTARÀ L’EMPRESA.
Inicialment el Sr. alcalde dona lectura íntegra de la moció de suport als
treballadors i treballadores de Derivados Forestales davant el procés de
tancament que experimentarà l’empresa.
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Seguidament intervé el regidor Emili Bosch i diu: Seré breu, en principi el
nostre vot és totalment favorable a aquesta moció, però degut a no estar a
l’equip de govern, ja que estem a l’oposició, com a Grup de Convergència i
Unió ens agradaria que constessin uns punts que al llarg d’aquesta
legislatura hem anat deixant clars, però que en aquest moment crec que
són de vital importància. En totes les gestions que es van fer durant les
eleccions i després hem sigut conscients que això podia portar un perjudici
per tots els treballadors i treballadores d’aquesta indústria, però vam
entendre que prioritzar el bé de la població i la necessitat de desenvolupar
Sant Celoni d’una manera efectiva i sostenible era necessària aquesta
actuació, per tant vam posar per davant, i crec que ho hem fet tots els
grups, almenys jo parlo per Convergència i Unió, el que era el bé comú, de
tota la població sobre els interessos d’una minoria, important, però minoria,
però també és veritat que quan es va signar el conveni amb la fàbrica i
l’ajuntament, vam demanar que es creés una comissió político-tècnica, que
està creada tal com consta en un ple, per tal de reforçar precisament el que
avui s’aprova en aquesta moció, que era el suport, no tan sols, que és el
més important als treballadors, però si la manera en que el tancament
d’aquesta indústria es du a terme, perquè entenem que com a gran
indústria és important i els efectes poden ser millors o no tan bons si
l’ajuntament en fa un seguiment. Aquesta comissió es va crear, lamentem
que no hagi actuat, se’ns ha dit que actuarà en el seu moment oportú i així
ho creiem, però si que reiterem la nostra voluntat com a grup de l’oposició i
com a grup polític de tot allò que puguem aportar per minimitzar els
efectes, sobretot en els treballadors, però a l’impacte ambiental que pugui
donar en el moment que hi hagi el desmantellament d’aquesta fàbrica i
ajudar en el que puguem, tot i que no estiguem a l’equip de govern es pot
comptar tant per part dels treballadors, com de la fàbrica com de l’equip de
govern que estarem a disposició per resoldre aquest problema el millor que
puguem sense cap efecte si pot ser negatiu. Gràcies.
Intervé el Sr. alcalde i diu: Només per aclariment, crec que avui no hi ha
motiu per entrar en cap tipus de polèmica a nivell polític, però la comissió
que es crearà a nivell força tècnic, és una comissió tècnico – política,
només és per al desmantellament, no diu res dels treballadors, és la que
vam aprovar al ple de l’Ajuntament. El que si que tenim clar i crec que ho
hem de tenir clar tots els grups és que l’esforç es farà, de fet ja s’han
començat a fer gestions amb alguna empresa de Sant Celoni, per començar
a copsar ja la possibilitat de col·laboració ja que el tancament es preveu
que sigui gradual, per això ja s’han tingut converses i no s’ha esperat a
darrera hora i amb presses, s’ha començat amb alguna empresa, el que
passa que s’ha de ser molt prudent i s’ha de començar a lligar alguna
ocupació possible de cara al col·lectiu de personal que no trobi feina,
facilitar o haver fet algunes gestions ja per avançat per tal de fer-ho
possible. Hem de tenir en compte que l’acord es signava a finals de juliol,
no hem volgut interferir des de l’ajuntament, tot el procés de negociacions
que hi ha hagut entre treballadors i empresa, després hi ha hagut un
procés de signatures individuals ¡, em consta que s’han anat realitzant tot i
que si alguna persona no ha signat, aquest fet és voluntari, tot ha seguit un
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procés de normalitat, tan el que s’havia fixat ajuntament amb empresa i
després empresa amb els treballadors amb la seva negociació col·lectiva
amb la que l’Ajuntament si que no ens hi podem posar. I si hem fet alguna
gestió ha sigut perquè es desencallés o es millorés l’oferta que feia
l’empresa al col·lectiu de treballadors, això s’ha fet però no oficialment com
a ajuntament sinó indirectament. Crec que tots estem d’acord amb aquesta
moció i ja el dia de la Comissió Informativa en parlàvem i com poden veure
els treballadors, és voluntat de tots els grups de l’ajuntament fer aquest
esforç de concreció i de posar a l’abast tots els serveis de l’ajuntament i
més si cal per tal de trobar recol·locació a tot el personal. Aquest de
Derivados Forestales és un cas diferent als altres, tots recordem que
l’empresa del davant Pamias fa uns anys enrera també va passar una crisi
econòmica i hem pogut anar veient com la majoria de treballadors s’han
anat recol·locant i també l’ajuntament ho ha facilitat. Però aquí si que hi ha
un deute molt més important perquè ha sigut un procés via conveni
urbanístic ajuntament i Defor i aquí si que l’esforç ha de ser molt més fort i
d’això es tracta.
Intervé el regidor Josep Capote i diu: Només una pinzellada, primer donar
el meu recolzament com sempre he fet al col·lectiu de treballadors de la
Forestal i als companys del Comitè d’Empresa que han fet una tasca molt
important. Jo penso que l’ajuntament i el poble estem en deute amb els
treballadors de la Forestal. Quan fa anys tots estàvem amb la bandera de
tancament, ningú pensava que hi havia persones i si ho pensàvem dèiem ja
arribarà i ja hi som i em sembla que no és un tancament d’una empresa
que ho fa perquè té unes dificultats tècnics, econòmiques etc. sinó que és
un tancament polític, i jo sempre ho he dit així, fins i tot a l’assemblea de
treballadors on em van convidar, i per això l’ajuntament ha de fer un esforç
molt important de fer un seguiment cas per cas per tal que ningú quedi
penjat i això és un compromís que es pren amb aquesta moció però que
encara hem d’anar més enllà i que jo em comprometo personalment fins
que tanquin i després a mantenir el meu recolzament primer al Comitè
d’Empresa que és el representant legal de tots i a qualsevol treballador que
tingui qualsevol dubte sigui laboral o qualsevol altra cosa. També vull dir
que si jo he fet alguna cosa a la Forestal ha sigut a nivell personal i perquè
m’ho van demanar, mai com a tema de l’ajuntament i vull que quedi clar
aquí, és a dir que mai he anat a la fàbrica com a ajuntament sinó com a un
sindicalista més i amb la meva pobre aportació he intentat indirecta i molt
directament ajudar a pressionar a l’empresa i als accionistes per arribar a
un pacte que estava molt bloquejat. És a dir que s’han fet esforços molt
importants i molta gent del Comitè d’Empresa ho saben perquè ho hem
patit tots i els encoratgem per tirar endavant i que sapigueu que tindreu el
recolzament de tot l’ajuntament i el meu en especial que sabeu que el
tindreu sempre.
Després d’aquestes intervencions,

3

L’empresa DERIVADOS FORESTALES (en endavant DEFOR) s’establí a Sant
Celoni ja fa més de 50 anys, mantenint de forma continuada la seva
activitat fins a data d’avui.
El pas dels temps i les polítiques urbanístiques portades a terme durant
anys, permetent l’edificació de vivendes a la zona, ha fet que poc a poc la
indústria hagi quedat gairebé incrustada al nucli urbà. A dia d’avui, s’ha
evidenciat l’obsolència de la ubicació de la planta, tant des del punt de vista
de l’evolució de l’estructura urbana de Sant Celoni, com de l’augment de la
sensibilitat ciutadana davant les condicions ambientals i de risc -malgrat les
millores empeses per empresa i administracions durant els darrers anys-.
Durant la darrera legislatura, tots els grups polítics municipals ja varen
manifestar la necessitat de propiciar el trasllat o tancament de la planta. Un
tancament finalment, que es formalitzarà no més tard de l’any 2008,
mercès al conveni signat entre empresa i Ajuntament, fonamentat en una
revisió de potencial edificador de l’àmbit i en l’augment de sòl públic.
Si bé el conveni, suposa una millora per a la qualitat urbana, ambiental i
convivencial de la vila, també implica un aspecte negatiu de fort calat, que
no cal obviar, atès que afecta a 52 treballadors i treballadores i les seves
respectives famílies: el cessament forçat dels llocs de treball.
Actualment empresa i representants dels treballadors ja han signat un
acord que recull el tractament de l’esmentat cessament i les condicions
econòmiques i de suport a la recol·locació, en línia amb allò que la part
dispositiva del conveni Ajuntament - DEFOR inspira.
No obstant això, i atès que la finalització de l’activitat ha vingut propiciada,
no per la manca de rendibilitat, sinó per a la millora integral de Sant Celoni,
hom entén que des del municipi cal recolzar el procés de reintegració
laboral dels treballadors i treballadores de DEFOR que ho desitgin.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, el Ple
Municipal per UNANIMITAT ACORDA:
1 - Intensificar l’acció del Servei Municipal d’Ocupació de Sant Celoni per a
facilitar la trobada de nous llocs de treball per al personal cessant de
DEFOR que no hagi reeixit en la recerca mitjançant la gestió de l’empresa
de recol·locació que preveu l’acord amb la firma.
2 - Posar fefaentment a consideració del conjunt de l’empresariat celoní,
des de la Corporació municipal, la possibilitat d’incorporar personal cessant
de DEFOR Sant Celoni, tant bon punt la finalització de l’activitat es
produeixi.
3 - Donar coneixement a tots els celonins i celonines de l’esmentat, per tal
que, en la mesura de les possibilitats de cadascun i de cadascuna,
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s’impliquin en la facilitació de la recol·locació del personal cessant de
DEFOR.
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI A SIGNAR AMB EL
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL PER AL FINANÇAMENT
ADDICIONAL DEL DIPÒSIT D’AIGUA AL TURÓ DE LA MARE DE DEU
DEL PUIG.
Intervé el Sr. alcalde i diu: Com sabeu el dipòsit ja està acabat, ara falta
acabar de fer unes connexions de tuberies per les que hi ha un
pressupost d’uns 93.000 euros afegits en el pressupost inicial del dipòsit i
això ha sigut objecte de gestions per tal que el PUOSC de la Generalitat
el subvencionés amb més percentatge del que inicialment estava previst i
han arribat dues subvencions via Consell Comarcal i una via Ajuntament
de Sant Celoni i això farà que els ciutadans de Sant Celoni amb les tarifes
de l’aigua pràcticament no notin cap tipus d’augment per a aquesta
inversió tan important i tan necessària en el nostre municipi.
Després d’aquesta intervenció i,
L’Ajuntament de Sant Celoni executa el projecte “Nou dipòsit d’aigües al
turó de la Mare de Déu del Puig de Sant Celoni”.
Aquesta actuació consisteix en la construcció d’un dipòsit d’aigua amb
una capacitat de 4.500 metres cúbics, situat a la cota 206 del turó de la
Mare de Deu del Puig de Sant Celoni i de les instal·lacions
complementàries per entrar en servei i amb la previsió de la futura
connexió als nous cabals que transportarà la futura conducció des de la
planta potabilitzadora d’Aigües Ter Llobregat de Cardedeu, de gran
importància, necessitat, urgència i interès públic.
Que el 27 de juliol de 2000 la Comissió de Cooperació Local va aprovar la
proposta de formulació inicial del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya
del quadrienni 2000-2003, incloent-hi inicialment per a l’any 2001
l’actuació objecte d’aquest conveni –en endavant, l’ACTUACIÓ-, amb una
subvenció de dos-cents seixanta mil nou-cents quatre euros amb
quaranta-un cèntims, (260.904,41 €) i una despesa pressupostada de
cinc-cents vint-i-un mil vuit-cents quatre euros amb quaranta-nou
cèntims, (521.804,49 €).
Que amb data 08 d’octubre de 2004 es signà el conveni amb el CCVO per
al finançament de les obres de construcció del nou dipòsit del Turó de la
Verge del Puig, segons el qual es transfereix a l’Ajuntament de Sant
Celoni la quantitat de 260.904,41 € amb destí al finançament de la
construcció del dipòsit.
Que la Generalitat de Catalunya, per resolució del Departament de
Governació i Administracions Públiques GAP/3174/2005, de 7 de
novembre, d’inclusió d’actuacions al Pla Únic d’Obres i Serveis de
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Catalunya, any 2005, ha inclòs l’actuació núm. 2005/1038 en favor del
Consell Comarcal del Vallès Oriental titulada Nou dipòsit d’aigua potable
al Turó de la Mare de Déu del Puig. Amb un pressupost total de
612.501,39.- € i una subvenció de 159.895,39.- €

Atès que aquest conveni ha de regular les obligacions i els compromisos
d’ambdues administracions en la referida actuació.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, el Ple
Municipal per UNANIMITAT ACORDA:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar amb el Consell
Comarcal del Vallès Oriental per a l’execució i el finançament addicional,
per import de 159.895,39.- €, de la construcció del nou dipòsit de la Mare
de Déu del Puig de Sant Celoni.
Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental per al
seu coneixement i als oportuns efectes.
Tercer.- Autoritzar el Sr. alcalde per a la signatura de tota la documentació
necessària per a l’efectivitat dels acords presos.
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE SUSPENSIÓ DE
TRAMITACIONS I LLICÈNCIES RESPECTE DE L’ÀMBIT AFECTAT PEL
SECTOR P2 LES TORRES I CARRER DR. TRUETA
Intervé el regidor Josep Capote i diu: Tal com vam explicar a les
Comissions Informatives és la suspensió de llicències per fer tots aquests
projectes constructius que són tan importants perquè el municipi tiri
endavant, ja vaig passar tota la documentació al regidor Emili Bosch, per
tant si hi ha algun dubte el podem parlar ara.
Intervé el regidor Francesc Deulofeu i diu: Si poguéssiu explicar amb una
mica més de detall quin és el motiu de que en aquests moments, quan tot
just s’acaba de consolidar el Pla Parcial d’aquesta zona, es fa una suspensió
de llicències per un període d’un any, en principi sembla un període força
considerable.
6

Contesta el Sr. alcalde i diu: La suspensió de llicències ho preveu la llei que
sigui d’un any i el motiu és fàcil d’explicar, ja fa anys que aquí comentem
que hi ha unes inversions molt necessàries pendents de fer per part de la
Generalitat de Catalunya, una era la rotonda de la Comarcal i l’altra
l’entrada pel Portal de Ponent, que és la zona on es suspendrien les
llicències si avui ho aprovem, es pretén fer un segon forat per poder fer
molt més fàcil l’entrada i sortida de Sant Celoni pel carrer Dr. Trueta i l’altra
és la rotonda a la Comarcal que facilitaria la connexió i la seguretat a la
Comarcal, la connexió entre les Torres, la zona nova que hem desenvolupat
com a Ajuntament que connecta amb les Borrelles i tota la part del polígon
industrial del Molí de les Planes. Aquests dos projectes que s’estan fent per
part de la Generalitat de Catalunya, ho heu pogut veure a l’expedient que
se’ns comunica que s’està fent ja el projecte constructiu i això fa que es
digui que l’ajust del projecte s’està fent i que encara no se sap exactament
com quedarà ja que podria ser que s’hagués de moure algun carrer o
alguna futura edificació i per tant millor que no es doni cap llicència que no
perjudiqués a un tercer que s’hagués de suspendre a posteriori quan ja
tindrien el projecte fet i la inversió compromesa. Només és per això, que ja
és prou important, sobretot és important que la Generalitat estigui fent
projectes constructius de zones totalment vitals on es pugui millorar la
mobilitat i la imatge del nostre municipi.
Intervé el regidor Emili Bosch i diu: Només a tema de pregunta i entenc la
postura pel que fa al Dr. Trueta ja que és un projecte que afecta
edificacions que són existents que s’hauran de modificar, s’hauran
d’expropiar i que si se’m permet l’expressió és un “encaje de bolillo”, però
on no és tan clar és en el tema de les Torres i insisteixo una mica en el que
deia el company, és un projecte que s’acaba de consolidar ara, que
l’exregidor d’urbanisme aquí present Sr. Garcia Mundet havia plantejat que
això s’havia endarrerit ja que és un projecte que s’ha endarrerit quasi dos
anys en el seu desenvolupament degut precisament a la ubicació d’aquesta
rotonda, per tant urbanisme va aturar de manera directa o indirecta aquest
planejament per encabir-hi aquesta rotonda si no ho tenim malentès i ara
que es va desenvolupar al final del projecte perquè els veïns d’aquí es van
veure afectats amb pagament parcial petit d’aquesta rotonda. Ara es
suspenen llicències, o bé ha canviat i se sap que s’afectarà o bé es manté
el projecte que va aprovar Urbanisme no fa gaire temps i que s’acaba de
consolidar fa un mes. És a dir, quan se suspenen llicències és que es
preveu que hi haurà afectacions a l’ordenació que hi ha a l’entorn sinó no té
sentit i no dic que no tingui sentit suspendre llicències, repeteixo, el carrer
Dr. Trueta té molt d’aclariment, la rotonda no en té cap i repeteixo que per
sort hi ha encara aquí l’exregidor d’Urbanisme que sap el que vam treballar
perquè aquesta rotonda hi entrés i no afectés més del que afectava, si és
que ara afecta més, ja se sap perquè quan es fa el projecte executiu és que
el projecte inicial està desenvolupat i dibuixat, per tant ja se sap, si és que
s’afecta doncs potser té un sentit suspendre llicències o potser s’ha de
parlar amb els propietaris per tal que es preparin perquè això té una
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modificació. En resum, entenem carrer Dr. Trueta, no entenem res de
l’altre projecte.
Seguidament intervé el regidor Josep Capote i diu: Els tècnics han dit que
de totes aquestes parcel·les que estan tocant la carretera comarcal,
possiblement alguna pot quedar també en part afectada, no fem una
suspensió gratuïta, perquè això és un perjudici per al propietari, si la fem
és perquè els tècnics tan d’aquí com de la Generalitat preveuen que en part
o poc pot quedar afectada, i es fa una mesura cautelar, sinó no ho faríem,
és perquè hi ha un informe tècnic on es diu, i malgrat que es diu quines són
les parcel·les o es diu quina és l’afectació, són aquelles coses delicades, per
això es fa la mesura cautelar, si després toca un 20% millor i si no en toca
cap, millor.
Intervé novament el regidor Emii Bosch i diu: Bé, ara ja entenc la resposta,
és correcta evidentment i tampoc entrarem en detall ja que no és el lloc
ideal, el que si és cert és que des del punt de vista i amb la manca
d’informació que tenim, era una certa incongruència que es donés llicència
per fer una certa activitat aquí i ara se suspenguin llicències, per tant
entenem que dins del ple, tot i que no entrem en detalls, insisteixo, perquè
no és el moment oportú ni el lloc, si que era bo que aquesta resposta hi
fos, Gràcies.
Intervé novament el Sr. alcalde i diu: Tenint clar que la idea és que no
s’afecti el sostre, és a dir que el sostre edificable sigui el mateix, que no hi
hagi perjudici de sostre i el segon motiu també és que amb el projecte
constructiu s’ha de tenir molt més afinat les rasants i la connexió dels vials,
per això tampoc s’ha tirat endavant el vial paral·lel perquè feia falta tenir
les rasants.
Intervé el regidor Francesc Deulofeu i diu: El nostre posicionament serà el
d’abstenció.
Pregunta el Sr. alcalde: En els dos casos?
Intervé el regidor Emili Bosch i diu: Si es desglossa, Dr. Trueta votaríem a
favor i a l’altra ens hem d’abstenir precisament perquè amb les dades que
no es poden aportar no ens permeten jutjar i tenint en compte que és un
tema en el que hi ha hagut moltes discussions, no és lògic que ara votem
ni a favor ni en contra.
A) SUSPENSIÓ DE TRAMITACIONS I LLICÈNCIES RESPECTE DE L’ÀMBIT
AFECTAT PEL SECTOR P2 LES TORRES
Vist que la Direcció General de Carreteres, depenent de la Generalitat de
Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, ha tramés
un escrit a aquest Ajuntament on es constata que es troba en fase de
redacció el projecte constructiu de millora local MB-04097 “Enllaç Les
Torres, pk 57”, de Sant Celoni.
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Atès que l’expressat projecte contempla l’execució d’una rotonda elevada
per sobre de la carretera C-35 amb la previsió del desdoblament d’aquesta,
així com els ramals d’enllaç de la carretera amb els vials paral·lels i la
rotonda, i l’execució dels elements necessaris per l’establiment del
convenient recorregut per a vianants, segregat dels trànsits rodats
garantint la connectivitat entre ambdós costats de la infrastructura viària.
Atès que la construcció de l’expressada infrastructura suposa haver de
modificar les rasants de les futures edificacions que es construiran amb
front a la Carretera C-35.
Atès que cal evitar qualsevol actuació que, fonamentada en el règim vigent,
sigui incompatible amb les determinacions del nou projecte constructiu,
avui en fase de redacció.
Atès que pels motius exposats esdevé necessari estudiar de nou aquelles
previsions que fa el pla general d’ordenació de Sant Celoni, aprovat
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 18
de juny de 1997, referents a l’àmbit afectat, amb la finalitat d’adaptar-les
al projecte constructiu que la Direcció General de Carreteres està
redactant, per tal d’evitar que la seva execució i consolidació suposi
impediments a la viabilitat de nous plantejaments i futures determinacions.
Atès que l’àmbit d’afectació del projecte és el format per les parcel.les que
tenen front a la Carretera C-35, i que concretament són:
Per la banda nord de la C-35, s’afecta a les parcel.les identificades en el
projecte de reparcel.lació de Les Torres com a parcel.les D-12, D-11 D-10,
D-9 D-8, D-7 D-6 i D-5.
Per la banda sud de la C-35, s’afecta a la parcel.la que fa cantonada amb el
carrer Font de Bocs del Molí de Les Planes, identificada amb la referència
cadastral número 8758601DG5185N0001ZY.
Atès que segons l’article 71.1 del decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme, els òrgans competents
per a l'aprovació inicial de les figures del planejament urbanístic poden
acordar, amb la finalitat d'estudiar-ne la formació o la reforma, de
suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes
de gestió urbanística i d'urbanització, com també de suspendre
l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma,
rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació
d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes
establertes per la legislació sectorial.
Atès que segons l’article 72 del decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme, els efectes de la suspensió
de tramitacions i llicències per a àmbits determinats no poden durar més
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d’un any, o de dos en cas d’acumulació de la suspensió potestativa amb la
suspensió preceptiva.
Atès que segons el mateix precepte, un cop exhaurits els efectes de l’acord
de suspensió, no se’n pot acordar cap de nou, pel mateix àmbit i per a
idèntica finalitat, fins que no han transcorregut tres anys des de la data
d’exhauriment d’efectes.
Atès que els acords de suspensió de tramitacions i de llicències s’han de
publicar en el Butlletí Oficial corresponent, i s’han de referir a àmbits
identificats gràficament, a escala adequada i amb detall i claredat suficient.
Atès que obra a l’expedient la referida documentació gràfica, la qual restarà
a disposició del públic a les dependències municipals, concretament l'Àrea
d’Entorn d'aquest Ajuntament (c/ Bruc, nº 26 de Sant Celoni).
Atès que el present acord té per objecte la suspensió de la tramitació de
plans urbanístics, de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, de
l’atorgament de llicències de parcel.lació de terrenys, d’edificació, de
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o
ampliació d’activitats o usos concrets, i de totes aquelles altres
autoritzacions que puguin posar en risc la correcta aplicació i execució del
projecte constructiu una vegada aprovat definitivament.
Atès que la competència per adoptar l’acord correspon al Ple de
l’Ajuntament d’acord amb l’article 22.2.c) de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i l’article 52.2.c) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la llei municipal i de règim
local de Catalunya.
Vist els informes obrants a l’expedient,
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, el Ple
Municipal per nou vots favorables els de la regidora Lourdes Donado i dels
regidors Jordi Arenas, Ramon Segarra, Raül Casado, Josep Capote,
Francesc Garcia, Josep M. Bueno, Josep Alsina i Joan Castaño i sis
abstencions de la regidora Josefa Lechuga i els regidors Emili Bosch,
Francesc Deulofeu, Carles Mas, Miquel Negre i Jordi Cuminal s’ACORDA:
PRIMER.- Suspendre potestativament la tramitació de plans urbanístics
derivats i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, de
l’atorgament de llicències de parcel.lació de terrenys, d’edificació, de
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o
ampliació d’activitats o usos concrets, i de totes aquelles altres
autoritzacions municipals connexes dins l’àmbit definit, amb la finalitat
d’estudiar-ne la seva modificació o reforma amb motiu de la redacció per
part de la Direcció General de Carreteres del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, del projecte
constructiu de millora local MB-04097 “Enllaç Les Torres, pk 57”, de Sant
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Celoni, per un termini màxim d’un any a comptar des de la publicació del
present acord en el Butlletí Oficial de la Província, a l’àmbit grafiat.
Aquesta suspensió té per objecte permetre, en l’àmbit assenyalat, estudiar
acuradament la seva compatibilitat amb els nous criteris i determinacions
del projecte constructiu que està redactant la Direcció General de
Carreteres, evitant així la consolidació d’iniciatives o instruments de
planejament o, si s’escau, de gestió que poguessin condicionar o fer
inviable l’esmentat projecte.
SEGON.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província.
TERCER.- Ordenar que aquest acord, junt amb la documentació gràfica que
l’acompanya, resti a disposició del públic a les dependències municipals de
l’àrea d’Entorn, situades al carrer Bruc núm. 26 de Sant Celoni, per tot el
termini de vigència de la suspensió acordada.
B) SUSPENSIÓ DE TRAMITACIONS I LLICÈNCIES RESPECTE DE L’ÀMBIT
AFECTAT PEL CARRER DOCTOR TRUETA.
Vist que la Direcció General de Carreteres, depenent de la Generalitat de
Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, ha tramés
un escrit a aquest Ajuntament on es constata que es troba en fase de
redacció un projecte constructiu de millora local MB-05002 “Millora dels
accessos de Sant Celoni a la Carretera C-35, pk 55+480”, en el tram de
Sant Celoni (enllaç Portal de Ponent).
Atès que l’expressat projecte té per objectiu l’establiment d’un nou nus
viari a l’entrada de la vila, als efectes de millorar substancialment els
trànsits de sortida i d’entrada al municipi, i per tant, és necessari crear una
reserva de sòl per la seva convenient execució.
Atès que l’àmbit d’afectació del projecte és el grafiat en el plànol adjunt,
format per l’illa de carrers Doctor Barri, Àngel Guimerà i de Doctor Trueta
de Sant Celoni, els quals segons el pla general d’ordenació de Sant Celoni,
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
en sessió de 18 de juny de 1997, són classificats com a sòl urbà amb la
clau 1 nucli antic.
Atès que cal evitar qualsevol actuació que, fonamentada en el règim vigent,
sigui incompatible amb les determinacions del nou projecte constructiu,
avui en fase de redacció, sobre la millora dels accessos de Sant Celoni a la
Carretera C-35, pk 55+480.
Atès que pels motius exposats esdevé necessari estudiar de nou aquelles
previsions que fa el pla general d’ordenació de Sant Celoni, aprovat
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 18
de juny de 1997, referents a l’àmbit descrit, amb la finalitat d’adaptar-les al
projecte constructiu que la Direcció General de Carreteres està redactant,
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per tal d’evitar que la seva execució i consolidació suposi impediments a la
viabilitat de nous plantejaments i futures determinacions.
Atès que segons l’article 71.1 del decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme, els òrgans competents
per a l'aprovació inicial de les figures del planejament urbanístic poden
acordar, amb la finalitat d'estudiar-ne la formació o la reforma, de
suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes
de gestió urbanística i d'urbanització, com també de suspendre
l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma,
rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació
d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes
establertes per la legislació sectorial.
Atès que segons l’article 72 del decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme, els efectes de la suspensió
de tramitacions i llicències per a àmbits determinats no poden durar més
d’un any, o de dos en cas d’acumulació de la suspensió potestativa amb la
suspensió preceptiva.
Atès que segons el mateix precepte, un cop exhaurits els efectes de l’acord
de suspensió, no se’n pot acordar cap de nou, pel mateix àmbit i per a
idèntica finalitat, fins que no han transcorregut tres anys des de la data
d’exhauriment d’efectes.
Atès que els acords de suspensió de tramitacions i de llicències s’han de
publicar en el Butlletí Oficial corresponent, i s’han de referir a àmbits
identificats gràficament, a escala adequada i amb detall i claredat suficient.
Atès que obra a l’expedient la referida documentació gràfica, la qual restarà
a disposició del públic a les dependències municipals, concretament l'Àrea
d’Entorn d'aquest Ajuntament (c/ Bruc, nº 26 de Sant Celoni).
Atès que el present acord té per objecte la suspensió de la tramitació de
plans urbanístics, de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, de
l’atorgament de llicències de parcel.lació de terrenys, d’edificació, de
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o
ampliació d’activitats o usos concrets, i de totes aquelles altres
autoritzacions que puguin posar en risc la correcta aplicació i execució del
projecte constructiu una vegada aprovat definitivament.
Atès que la competència per adoptar l’acord correspon al Ple de
l’Ajuntament d’acord amb l’article 22.2.c) de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i l’article 52.2.c) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la llei municipal i de règim
local de Catalunya.
Vist els informes obrants a l’expedient,
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A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, el Ple
Municipal per UNANIMITAT ACORDA:
PRIMER.- Suspendre potestativament la tramitació de plans urbanístics
derivats i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, de
l’atorgament de llicències de parcel.lació de terrenys, d’edificació, de
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o
ampliació d’activitats o usos concrets, i de totes aquelles altres
autoritzacions municipals connexes dins l’àmbit grafiat en plànol adjunt,
delimitat per l’illa de carrers formada per Doctor Barri, Àngel Guimerà i
Doctor Trueta de Sant Celoni, amb la finalitat d’estudiar-ne la seva
modificació o reforma amb motiu de la redacció per part de la Direcció
General de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya, del projecte constructiu de millora
local MB-05002 “Millora dels accessos de Sant Celoni a la Carretera C-35,
pk 55+480”, en el tram de Sant Celoni (enllaç Portal de Ponent), per un
termini màxim d’un any a comptar des de la publicació del present acord en
el Butlletí Oficial de la Província.
Aquesta suspensió té per objecte permetre, en l’àmbit assenyalat, estudiar
acuradament la seva compatibilitat amb els nous criteris i determinacions
del projecte constructiu que està redactant la Direcció General de
Carreteres per l’entrada al terme municipal de Sant Celoni, evitant així la
consolidació d’iniciatives o instruments de planejament o, si s’escau, de
gestió que poguessin condicionar o fer inviable l’esmentat projecte.
SEGON.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província.
TERCER.- Ordenar que aquest acord, junt amb la documentació gràfica que
l’acompanya, resti a disposició del públic a les dependències municipals de
l’àrea d’Entorn, situades al carrer Bruc núm. 26 de Sant Celoni, per tot el
termini de vigència de la suspensió acordada.
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE COL·LABORACIÓ AMB
LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA PER A LA
REALITZACIÓ DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS.
Intervé el regidor Josep Capote i diu: Això que es porta avui al Ple, és la
signatura d’un conveni amb la Federació de Municipis per fer un estudi de
les masies i cases rurals que hi ha en sòl no urbanitzable. Aquest estudi el
farà la Universitat de Vic i són unes 140 masies aproximadament, a
l’anterior catàleg n’hi havia unes 80 i ara se n’han detectat més i amb
aquest estudi que farà la Universitat de Vic es recolliran totes a través d’un
estudi més clar i acurat.
Després d’aquesta intervenció i,
Atès que l’article 50.2 del decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, estableix la necessitat
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d’identificar en un catàleg específic les masies i cases rurals susceptibles de
reconstrucció o de rehabilitació i justificar les raons arquitectòniques,
històriques o paisatgístiques que en determinen la preservació i la
recuperació.
Atès que el municipi de Sant Celoni no disposa de l’esmentat catàleg i això
comporta que cada vegada que se sol·licita alguna obra de reforma o
rehabilitació d’alguna casa o masia rural, topa amb la inexistència
d’identificació en el catàleg específic.
Atès que dins de les tasques que l’entitat de la Federació de Municipis de
Catalunya ofereix la redacció del catàleg esmentat, i atès que els criteris
que aplica aquesta entitat s’adiuen a la necessitat de justificació de les
raons arquitectòniques, històriques, o paisatgístiques que determinen la
preservació i la recuperació, d’aquest patrimoni.
Atesa la necessitat que té el municipi de Sant Celoni de disposar d’aquest
Catàleg i atès allò disposat en l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local i en funció de l’article 53 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, i de conformitat amb el Reial
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei de Contractes de l’Administració Pública.
Atès que obra a l’expedient certificat on consta que l’Ajuntament de Sant
Celoni té una reserva pressupostària per fer front a l’aportació municipal
dels costos dels treballs.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, el Ple
Municipal per UNANIMITAT ACORDA:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Federació de Municipis
de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Celoni, pel qual s’encomana a aquesta
entitat la redacció del Pla especial urbanístic per a l’aprovació del catàleg de
masies i cases rurals en sòl no urbanitzable del nostre municipi.
Segon.- Aprovar l’import establert en el conveni, establert en funció del
nombre de masies i cases rurals del nostre municipi.
Tercer.- Habilitar el senyor alcalde o persona en qui delegui als efectes de
què pugui signar quanta documentació sigui procedent per a l’efectivitat
dels acords presos.
Quart.- Notificar els presents acords a la Federació de Municipis de
Catalunya mitjançant còpia autèntica i còpia del conveni signat.
6 – APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PLA D’ACTUACIÓ
MUNICIPAL DE SANT CELONI PER INCENDIS FORESTALS,
ASSOCIAT AL PLA INFOCAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
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Intervé el regidor Josep Manel Bueno i diu: Bona nit, el que es tracta tal i
com es va explicar a les informatives és l’aprovació del Pla d’Actuació
Municipal d’Incendis Forestals que va associat amb l’INFOCAT que és el
pla genèric de Catalunya. Cal recordar que des de l’equip de govern de
l’Ajuntament s’ha potenciat molt el tema de prevenció perquè creiem que
és important, fins ara el que teníem era el Pla d’Actuació Municipal de
Riscos i Incendis Forestals que era de la Diputació ja que la majoria de
municipis ens acollíem a aquell, però creiem que pel tema d’incendis i
perquè s’ha de potenciar força i sempre s’ha d’estar alerta per si hi ha
qualsevol situació d’emergència que puguem estar millor coordinats, és
millor aprovar el pla que diu la Generalitat. Simplement disposarem de
dos instruments a nivell municipal, un serà el de la Diputació que és molt
similar al que aprovem avui i aquest que aprovem avui inicialment.
Senzillament, penso que continuarem treballant des de l’Ajuntament i des
de l’àrea de Seguretat Ciutadana per estar al dia en tots els plans de
prevenció.
Després d’aquesta intervenció i.
Atès allò que disposa la normativa autonòmica que regula la Protecció
Civil a l’àmbit territorial de Catalunya, essencialment la llei 4/1997 i el
Decret 210/1999, i vist que la naturalesa de la naturalesa de l’entorn
natural proper al municipi i al nucli urbà de Sant Celoni implica
l’existència d’un risc d’incendi real per a la població i l’entorn immediat
que exigeix l’adopció de mesures preventives coordinades per a
l’adequada gestió i resolució de situacions que puguin posar en perill els
habitants del municipi o a l’entorn natural, així com la creació d’un marc
d’actuació propici per a un eficaç servei de protecció civil que ha de ser
prestat per l’Ajuntament.
Atès que l’article 18 de la Llei 4/1997, de Protecció Civil de Catalunya,
disposa que:
1. Els plans especials estableixen les emergències generades per riscs
concrets la naturalesa dels quals requereix uns mètodes tècnics i científics
adequats per a avaluar-los i tractar-los.
2. Són objecte de plans especials, en els àmbits territorials que ho
requereixin, les emergències produïdes pels riscs d'inundacions, sísmics,
químics, de transport de mercaderies perilloses, d'incendis forestals i
volcànics i els altres que determini el Govern, sens perjudici de la legislació
vigent. Els plans especials es declaren d'interès de Catalunya.
3. L'aprovació dels plans especials definits en l'apartat 1 corresponen al
Govern, d'acord amb els requisits establerts per la legislació vigent, i amb
l'informe previ de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. En el
procediment d'elaboració i d'implantació participen les entitats locals, i
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també les associacions, les entitats i els altres organismes afectats, en els
termes fixats per reglament.
4. Les corporacions municipals en el territori de les quals s'apliquen els
plans especials són obligades a incorporar en llurs plans d'actuació
municipal les previsions derivades del pla especial en allò que els afecti, en
el termini d'un any a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei. Els plans
d'actuació municipal s'han d'aprovar i homologar pel mateix procediment
que els plans bàsics d'emergència municipal.
Vist que d’acord amb la citada llei, aquest municipi ha de disposar d’un Pla
d’actuació per incendis forestals que s’adeqüi als criteris dels esmentats
texts normatius, per la qual cosa l’Ajuntament de Sant Celoni ha procedit a
elaborar el corresponent Pla d’Actuació Municipal, confegit per l’entitat
NEXCAL d’acord amb les directrius de la normativa aplicable, i degudament
avaluat pels tècnics municipals competents.
Vist que cal qualificar el PAM com a pla de naturalesa especial i que el seu
mecanisme d’aprovació ve fixat al punt 4 de l’article 18 de la Llei 4/1997,
que remet a les normes contingudes a l’article 17.2 de la pròpia llei i que
aquest últim precepte assenyala que:
”Els plans (...) són aprovats pels plens de les corporacions municipals
respectives, amb la informació pública i l'informe previs de la comissió
municipal de protecció civil, si n'hi ha, i són homologats per la Comissió de
Protecció Civil de Catalunya”.
Atès que, segons l’informe jurídic elaborat per l’assessor de l’Àrea de
Governació de l’Ajuntament procedeix l’aprovació inicial del PAM, amb
posterior termini d’informació pública segons regula l’article 86 de la LRJAP
i PAC, tot procedint un cop transcorregut el termini de la citada informació
a l’aprovació definitiva del Pla Municipal.
Atès que un cop sotmès a l’aprovació del Ple el PAM ha de ser remès
posteriorment a la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil del
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per a la seva
definitiva homologació i implantació al municipi.
En mèrits de tot allò que ha estat exposat i de les competències que
m’atorga amb caràcter general la Llei 7/1985, de Bases del Règim Local.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, el Ple Municipal
per UNANIMITAT ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment el Pla d’Actuació Municipal d’Emergència per
a Incendis forestals, associat al Pla INFOCAT, per al municipi de Sant
Celoni.
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Segon. Donar a la tramitació de l’aprovació del PAM el curs que
legalment correspongui, amb obertura del període d’informació pública
que, eventualment, pertoqui i la corresponent aprovació definitiva quan
resulti escaient.
Tercer. Determinar que en cas de no presentar-se al·legacions al
termini d’informació pública l’acord d’aprovació inicial esdevingui definitiu
de manera automàtica, procedint-se a la ulterior tramitació del document
fins a la seva entrada en vigor.
Quart. Habilitar el Sr. Alcalde per tal que pugui signar quanta
documentació sigui adient a l’efectivitat dels acords presos.
7 - APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA LIIAA: TRAMITACIÓ D’ACTIVITATS MUNICIPALS.
Intervé el regidor Josep Capote i diu: Aquest punt tal i com porta la seva
proposta l’ha treballat molt més en Josep Maria, es tracta d’una modificació
de la LIIAA del que és la llei que regula l’annex III i el II.2, on el que fem
és una mica simplificar amb un termini molt més llarg fins a l’1 de juliol del
2007 i per exemple una llicència per la que s’havia de tramitar un
expedient, ara amb una certificació ja n’hi haurà prou. Per exemple, una
peixateria o alguna botiga semblant era molt més complicat, el que fem
bàsicament és simplificar el tràmit i el cost ja que no han d’anar a buscar
cap tècnic per fer el projecte etc. repeteixo, en Josep Maria ho ha treballat
més, però bàsicament es tracta d’una millora per al consumidor per tal que
es pugui estalviar despeses.
Intervé el Sr. alcalde preguntant primer si hi ha alguna pregunta i diu: Tot
el que sigui facilitar els tràmits administratius i els tràmits de presentació
de documents a l’Ajuntament creiem que és positiu i per coneixement de
tothom i més tenint en compte que la majoria d’activitats després s’han de
traslladar al Consell Comarcal i això l’Emili ja ho sap, fa pocs dies que es va
signar un conveni amb l’Associació d’Entitats Ambientals de Control per tal
que es posessin d’acord les administracions i les entitats ambientals de
control, i aquestes ho traslladin als seus associats, especialment enginyers
per tal que se segueixi el mateix criteri i la tramitació de les llicències
d’activitats no s’endarrereixi, això és fonamental a nivell econòmic, de
lloguers i de començar a funcionar moltes activitats i el que s’ha aconseguit
creiem tots que és molt positiu.
Després d’aquesta intervenció i,
Vist l’expedient instruït per a la Modificació puntual de l’ordenança
reguladora de la intervenció integral de l’administració municipal de les
activitats i instal·lacions en quant a la determinació d’uns nous terminis per
a l’adequació a la LIIAA (Llei d’intervenció integral de l’administració
ambiental) de les activitats sotmeses a l’annex III i l’establiment d’un
sistema de control per a les activitats dels annexos II.2 i III.
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Atès que l’Ordenança reguladora de la intervenció
l’administració municipal de les activitats i instal·lacions va
inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 20 de
1999 restant aprovada definitivament el 2 de desembre de
haver-se presentat cap mena d’al·legació ni reclamació.

integral de
ser aprovada
setembre de
1999 per no

Atès que es va aprovar inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia
29 de desembre de 2003 la modificació puntual de l’Ordenança reguladora
de la intervenció integral de l’administració municipal de les activitats i
instal·lacions en quant a la modificació de límits de caràcter general en
l’annex IV de règim de comunicacions, i va ser declarada aprovada
definitivament per resolució de l’alcaldia de 5 d’abril de 2004.
Atès que aquesta nova modificació té bàsicament dos objectius com són la
determinació d’uns nous terminis per a l’adequació a la LIIAA de les
activitats sotmeses a l’annex III i l’establiment d’un sistema de control per
a les activitats dels annexos II.2 i III.
Atès que en quant als terminis d’adequació per a les activitats de l’annex
III, cal dir que la llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés
d’adequació de les activitats d’incidència ambiental al que estableix la Llei
3/1998, de la intervenció integral de l’administració ambiental i el Decret
50/2005 que la desplega han ajornat el termini fixat per a l’adequació de
les activitats classificades a l’annex II de la llei, a la vegada que per raons
d’eficiència, l’ajornament del termini es complementa amb l’establiment
d’un programa esglaonat d’adequació.
Atès que així la DT1ª de la llei 3/1998 establia que les activitats
autoritzades abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei compreses a l’annex
II havien de sol·licitar la corresponent llicència ambiental abans de l’1 de
gener de 2004.
Atès que tenint en compte que el termini previst a la DT1.3 de l’Ordenança
reguladora de la intervenció integral de l’administració municipal en les
activitats i instal·lacions, per a l’adequació de les activitats subjectes a
llicència municipal d’activitats classificades incloses a l’annex III és el
mateix que el previst per a les activitats de l’annex II, es proposa aquesta
modificació amb la finalitat d’adaptar els terminis previstos als de la llei
4/2004.
Atès que a la vegada es vol simplificar la documentació i el procediment
d’adequació d’aquestes activitats, de manera que únicament hagin de
presentar una certificació emesa per tècnic competent i visada que acrediti
el compliment dels requisits ambientals i de prevenció d’incendis exigibles,
que l’activitat no ha sofert canvis substancials respecte la llicència anterior i
que s’ajusta a la memòria presentada.
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Atès que així l’apartat 3 de la disposició transitòria primera d’activitats
autoritzades abans de l’entrada en vigor de la LIIAA hauria de modificar el
seu redactat.
Atès que també es proposa crear la disposició transitòria primera bis, en
relació al procediment d’adequació de les activitats autoritzades abans de
l’entrada en vigor de la LIIAA subjectes a l’annex III i que no s’hi hagin
produït canvis substancials.
Atès que en quant al control de les activitats dels annexos II.2 i III, cal dir
que l’article 84 del Decret 136, de 18 de maig, del reglament general de
desplegament de la LIIAA estableix que l’ajuntament mitjançant reglament,
podrà establir un sistema propi de control ambiental de les activitats de
l’annex II.2.
Atès que a l’article 85 del mateix reglament estableix que el control
ambiental s’efectua, d’acord amb la reglamentació municipal, bé per la
pròpia administració o a través d’una entitat col·laboradora de
l’administració degudament autoritzada.
Atès que en quant a l’annex II.2 caldria modificar l’article 45 i 46 de
l’Ordenança i per a l’annex III els articles 63 i 64.
Atès allò disposat a l’article 25.2 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, a l’article
62.2 f) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya i a l’article 59 del Decret 179/1995, relatiu a competències dels
ens locals en matèria de medi ambient.
Atès allò disposat a l’article 41 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer de la
intervenció integral de l’Administració ambiental.
Atès allò regulat a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, a l’article 162.2 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya i als articles 60, 63 i 65 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, relatius
al procediment d’aprovació.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, el Ple
Municipal per UNANIMITAT ACORDA:
Primer.- Aprovar les següents modificacions a l’Ordenança reguladora de la
intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i
instal·lacions:
A).- En quant al calendari d’adequació de les activitats de l’annex III:
1r.- Modificar l’apartat 3 de la disposició transitòria primera de les activitats
autoritzades abans de l’entrada en vigor de la LIIAA en quant a les
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activitats sotmeses a llicència municipal d’activitats classificades que queda
redactat de la següent manera:
Les activitats autoritzades per l’ajuntament abans de l’entrada en vigor de
la LIIA, que la present ordenança subjecta a llicència municipal d’activitats
classificades, l’hauran de sol·licitar dins del termini que s’indiqui en el
requeriment d’adequació municipal en base al calendari d’adequació o en el
seu defecte l’1 de juliol de 2006 per tal que l’activitat s’adeqüi en el darrer
semestre d’1 de juliol de 2006 a 31 de desembre de 2006.
2n.- Crear la disposició transitòria primera bis amb el redactat següent:
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA BIS.Procediment d’adequació de les activitats autoritzades abans de l’entrada
en vigor de la LIIAA subjectes a l’annex III i que no s’hi hagin produït
canvis substancials
1.- El procediment d’adequació s’inicia mitjançant sol.licitud del titular de
l’activitat a l’ajuntament acompanyada d’una certificació emesa per tècnic
competent i visada, que acrediti el compliment de tots els requisits
ambientals i de prevenció d’incendis exigibles i que l’activitat no ha sofert
canvis substancials.
2.- La sol.licitud de llicència d’activitats classificades se sotmet als tràmits
següents:
Verificació formal de la documentació presentada
Informe dels tècnics municipals per raó de la matèria o de la ponència
municipal d’avaluació ambiental.
Proposta de resolució i audiència al titular per un termini de 10 dies. Es
podrà prescindir d’aquest tràmit d’audiència sempre i quan la resolució
sigui favorable a l’atorgament de la llicència i no s’hi introdueixin mesures
correctores diferents a les que figurin a la certificació
Notificació al sol.licitant.
B) En quant al control de les activitats de l’annex II.2 i III
1r.- Incorporar un segon paràgraf als articles 45 i 63 de posada en marxa:
Article 45
El control ambiental inicial en el moment de la posada en funcionament de
l’activitat s’efectuarà bé per la pròpia Administració o a través d’una entitat
col·laboradora de l’administració degudament autoritzada.
Article 63
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El control ambiental inicial en el moment de la posada en funcionament de
l’activitat s’efectuarà per la pròpia Administració.
2n.- Modificar l’article 46.2 i el segon paràgraf de l’article 64 d’actuacions
de control periòdic:
Article 46
2. Es durà a terme cada cinc anys bé per la pròpia Administració o a través
d’una entitat col·laboradora de l’administració degudament autoritzada
Article 64
Aquestes verificacions es duran a terme per tècnic competent col·legiat,
presentant-se cada deu anys certificat visat pel col·legi professional
corresponent, on s’especificarà que l’activitat s’ajusta a la documentació
inicial i les mesures indicades. Aquesta certificació es presentarà a
l’ajuntament i el control periòdic s’efectuarà per la pròpia administració.
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública mitjançant un anunci
que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita
diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació pel termini de trenta dies,
per a la formulació de reclamacions i al·legacions i en cas que no hi hagi
cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevindrà definitiu.
8 - APROACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
DEL PLA GENERAL A L’ÀMBIT DE LA UASU-57.
Intervé el regidor Josep Capote i diu: Això és la cessió per part d’un
propietari de 120 m2 que això el que solucionarà és que hi haurà una
continuació més clara de Can Sans fins a Can Giralt, en el plànol es veu
clarament i aquí teniu també les fitxes de com quedarà ara.
Després d’aquesta intervenció i,
Vista la proposta de modificació puntual del pla general d’ordenació de Sant
Celoni, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en
sessió de 18 de juny de 1997, promoguda per l’Ajuntament de Sant Celoni,
relativa a la unitat d’actuació en sòl urbà UASU-57 Can Sans-2 de Sant
Celoni.
Atès que l’objecte de l’expressada proposta és un canvi de qualificació
urbanística d’una petita porció de terreny amb superfície de 120’04 m2,
ubicada dins la unitat d’actuació UASU-57, Can Sans-2, passant-lo a
integrar el sistema viari municipal.
Atès que la proposta de modificació es planteja a conseqüència de
l’oferiment formal per part de la propietat del sòl afectat, de la donació a
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favor de l’Ajuntament de Sant Celoni d’un terreny de 120’04 m2, per tal
que sigui destinat a vial i afectat al domini públic.
Atès que prenent en consideració l’emplaçament i la superfície de
l’esmentat terreny, és procedent modificar-ne la seva qualificació
urbanística i passar-lo al sistema viari, afectant-lo al domini públic.
Atès que d’acord amb l’article 94 del decret legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme, la modificació de
qualsevol dels elements d’una figura de planejament urbanístic se subjecta
a les mateixes disposicions que en regeixen la formació.
Atès que tal i com disposa l’article 94.5 del decret legislatiu 1/2005, de 26
de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme, la proposta
de modificació raona i justifica adequadament la necessitat de la iniciativa, i
la oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i privats
concurrents.
Atès que segons l’article 59.3 del decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme, la memòria descriptiva
i justificativa del pla ha d’integrar el programa de participació ciutadana per
tal de garantir l’efectivitat dels drets d’iniciativa, d’informació i de
participació dels ciutadans.
Atès que el segon paràgraf de l’article 4.1 del Decret 287/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el reglament parcial de la llei d’urbanisme,
estableix que el programa de participació ciutadana ha de preveure les
mesures o actuacions a aplicar en el supòsit de modificació puntual de les
figures de planejament general.
Atès que segons l’article 83 del decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme, correspon a l’ajuntament
l’aprovació inicial i un cop s’ha acordat, s’ha de posar a informació pública
pel termini d’un mes.
Atès que simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha de sol·licitar un
informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials,
els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició
n’autoritzi un de més llarg.
Atès que als efectes d’allò que disposa la disposició transitòria vuitena del
decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la
llei d’urbanisme, es fa constar que la normativa del pla general d’ordenació
de Sant Celoni ha estat publicada al DOGC núm. 4459, de 31 d’agost de
2005.
Atès allò que disposen els articles 71.2 del decret legislatiu 1/2005, de 26
de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i l'article 6.5
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del decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el reglament
parcial de la llei d'urbanisme.
Atès que segons l’art. 52 del decret legislatiu 2/2.003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya,
l’aprovació inicial del planejament general del municipi correspon al ple.
Vistos els informes obrants a l’expedient.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, el Ple
Municipal per UNANIMITAT ACORDA:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació puntual del
d’ordenació municipal, aprovat definitivament per la Comissió
de Barcelona en sessió de 18 de juny de 1997, relativa
d’actuació en sòl urbà UASU-57 Can Sans-2, promoguda per
de Sant Celoni.

pla general
d’Urbanisme
a la unitat
l’Ajuntament

SEGON.- Disposar l’inici del tràmit d'informació pública per un termini
d’un mes, el qual ha d’incloure els convenis urbanístics que proposen la
present modificació, amb publicació d'anuncis al Butlletí oficial de la
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un dels diaris
de més divulgació en l'àmbit municipal.
Durant aquest termini, comptador a partir del dia següent al de la
publicació de l'Edicte en l'última de les publicacions del Butlletí o Diari
Oficial, l'expedient romandrà de manifest a l'Àrea d’Entorn d'aquest
Ajuntament (c/ Bruc, nº 26 de Sant Celoni) i els interessats podran
formular, per escrit, les reclamacions i suggeriments que considerin
procedents.
TERCER.- Sol·licitar de forma simultània a la informació pública l'emissió
d'informes als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials,
els quals l'han d'emetre en el termini d'un mes llevat que una disposició
n'autoritzi un de més llarg.
QUART.- Comunicar l’aprovació inicial als Ajuntaments dels municipis
limítrofes als efectes d'audiència pel termini d'un mes.
CINQUÈ.- D'acord amb el que disposa l'article 71.2 del decret legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la llei
d’urbanisme, suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació,
d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions,
d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions
municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en els àmbits en
què les noves determinacions comportin una modificació del règim
urbanístic, pel termini d'un any, amb el benentès que un cop assolida
l’aprovació definitiva de la modificació puntual abans de l'esmentat termini
la suspensió quedarà extingida.
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En documents annexos al present acord s'acompanyen els plànols on
figures grafiats els àmbits objecte de la suspensió.
Atenent al que disposa l'article 6.5 del decret 287/2003, de 4 de novembre,
pel qual s'aprova el reglament parcial de la llei d'urbanisme, l'anterior acord
de suspensió d'atorgament de llicències s'adopta amb la previsió de la
possibilitat d'atorgar aquelles que siguin fonamentades en el règim vigent i
que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament
inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats,
no es posi en risc l'aplicació del nou planejament una vegada definitivament
aprovat.
9 - APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE SUBSTITUCIÓ DE LA
SIMBOLOGIA DE RÈGIM FRANQUISTA EN ELS HABITATGES DE
PROTECCIÓ OFICIAL.
Intervé el regidor Josep Capote i diu: La mateixa paraula ho diu, ja que
encara al poble tenim els antics pisos de Protecció Oficial i crec que hi havia
encara 6 plaques al carrer Major, a les Borrelles, Pl. Rafel Ferrer, Sant
Ponç, Plaça Pertegas, carrer Girona i Jaume I.
Intervé el Sr. alcalde dient que si en quedés alguna més que no s’hagi
contemplat, també es trauria ja que són 25 euros per placa i ve finançat
per Medi Ambient i Habitatge.
Després d’aquestes intervencions i,
Atès l’escrit presentat el dia 8 de juliol de 2005 per Adigsa, empresa
pública del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya pel qual s’informava que el Parlament de Catalunya el dia 13
d’octubre de 2004 havia pres acord pel qual el Departament de Medi
Ambient i Habitatge posarà en marxa una campanya per a la substitució de
tota la simbologia de règim franquista en els habitatges de protecció oficial.
Atès que ens comunica que aquesta tasca ja s’ha dut a terme en tots els
habitatges que administra directament la Generalitat de Catalunya però
alguns habitatges de protecció oficial privada construïts en el període de la
dictadura mantenen les plaques amb aquesta simbologia.
Atès que per tal de substituir les referides plaques, el Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya finançarà el cost de
l’esmentada substitució i l’empresa Adigsa lliurarà les noves plaques.
Atès que es va portar a terme un treball de camp per localitzar les plaques
a substituir del qual es desprèn que són en total sis.
Atès que el dia 2 de desembre de 2005 Adigsa ha tramès un altre escrit al
respecte adjuntant la imatge del nou model de placa.
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Atès que obra a l’expedient informe tècnic de valoració del cost de la
substitució de les sis plaques amb simbologia franquista que encara es
mantenen en el nostre municipi amb un cost total del treball de substitució
de 150 euros.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, el Ple
Municipal per UNANIMITAT ACORDA:
Primer.- Aprovar la retirada de les plaques amb simbologia franquista del
municipi de Sant Celoni.
Segon.- Notificar aquest acord a Adigsa, empresa pública.
10 – APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LES MODIFICACIONS
INTRODUIDES AL QUADRE DE SANCIONS PER INFRACCIONS A LA
NORMATIVA DE TRÀNSIT VIGENTS A SANT CELONI, PER A LA SEVA
ADAPTACIÓ A LES DISPOSICIONS DEL REIAL DECRET 1428/2003,
DE 21 DE NOVEMBRE I A LA LLEI 17/2005, DE 20 E JULIOL.
Intervé el regidor Josep Manel Bueno i diu: Del que es tracta és de fer una
adaptació a la normativa, no es tracta d’una modificació de l’ordenança
municipal sinó que és l’adaptació a la nova llei de Seguretat Vial i al nou
Reglament de Circulació, per tres motius pràcticament, perquè
s’introdueixen nous tipus que no estan contemplats i per tan s’han
d’introduir a la nostra ordenança, un altre perquè hi ha canvis de
qualificació a la llei i per imperatiu legal nosaltres hem d’adaptar-lo i en
tercer lloc perquè pel mateix motiu el règim de circulació de l’any 2003
també va incloure nous i no els tenim encara adaptats. Val a dir que com
que hi ha canvis de qualificació passen algunes infraccions a catalogar-se
de greus a molt greus i nosaltres per imperatiu de l’ajuntament hem
considerat que en comptes d’aplicar-li el màxim que es podia aplicar li
apliquem el mínim de la franja, per intentar de minimitzar sobretot els
efectes i que siguin el més semblant al quadre de sancions que hem tingut
vigent ara. És a dir que no és més que l’adaptació a la normativa que la llei
ens obliga a fer.
Després d’aquesta intervenció i,
Atès que d’acord amb allò que disposen els article 7 i 68.2 del RD
339/1990, de dos de març, pel qual s’aprova el Text Articulat de la Llei
sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a motor i seguretat viària, la
competència sancionadora per infraccions a la normativa de trànsit
correspon, en l’àmbit de les vies urbanes dels municipis, als Alcaldes.
Vist que, de conformitat amb aquestes previsions normatives, per part del
Ple d’aquest Ajuntament es va aprovar, en sessió celebrada el dia 7 de
maig de 2002, a més del text vigent de l’Ordenança Municipal de Circulació,
els corresponents quadres de sancions pels quals s’establien els imports de
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les multes corresponents a les faltes administratives que es cometessin
dins l’àmbit de competència de l’Ajuntament tant a les normes contingudes
a la pròpia Ordenança Municipal, com a aquelles estipulades al Reglament
General de Circulació i a la Llei de Seguretat Viària.
Atès que en data 20 de juliol de 2005, es va publicar al Butlletí Oficial de
l’Estat el text íntegre de la Llei 17/2005, de 19 del mateix mes, per la qual
es reformava parcialment la LSV en la seva redacció vigent fins a la data i
que l’expressada Llei conté determinades modificacions en la regulació
vigent en aquesta matèria, i vist que, de la mateixa manera, les
disposicions del Reglament General de Circulació, gaudeixen de nova
redacció a l’empara d’allò que disposa el Reial Decret 1428/2003, de 21 de
novembre.
Vist que com a conseqüència de l’entrada en vigor de les modificacions
introduïdes tant per la Llei 17/2005 i pel RD 1428/2003 es fa
imprescindible, per imperatiu legal, modificar els quadres d’infraccions i
sancions vigents que, en aquest moment, coexisteixen a l’àmbit
sancionador d’aquest municipi.
Vist el contingut de la proposta d’adaptació dels quadres d’infraccions i
sancions vigents a les modificacions introduïdes per la Llei 17/2005 i pel
RD 1428/2003, formulada per l’Àrea de Seguretat Ciutadana d’aquest
Ajuntament en data 12 de desembre.
En mèrits de tot allò que ha estat exposat i de les competències que
m’atorga amb caràcter general la Llei 7/1985, de Bases del Règim Local.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, el Ple Municipal
per UNANIMITAT ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment les modificacions de quadres de sancions
per infraccions a la normativa de trànsit, vigents a Sant Celoni, per a la
seva adaptació a les disposicions del Reial Decret 1428/2003, de 21 de
novembre i la Llei 17/2005, de 20 de juliol.
Segon. Exposar al públic l’acord, juntament amb la resta de
l’expedient, per un termini de 30 dies hàbils durant el qual hom que
estigui interessat podrà presentar quantes al·legacions consideri adients.
Tercer. Determinar que transcorregut el termini d’exposició públic
sense que hom hagi presentat cap al·legació l’acord inicial s’entendrà
aprovat de manera definitiva.
11 - APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTUALITZACIÓ DE LA RELACIÓ
DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI.
Intervé el regidor Ramon Segarra i diu: Bona nit, el que portem avui és la
finalització de la valoració de llocs de treball, aquesta valoració es va iniciar
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l’any 1999, es va aprovar en primera instància el 2000 i el 2001 es va
aprovar definitivament, després va tenir una suspensió per part de la
Delegació del Govern el novembre de 2001 i posteriorment per part del
Tribunal de Justícia l’any 2003 vam aconseguir la seva aprovació. Així i tot,
havien quedat llocs de treball que no estaven valorats i altres que s’han
creat com a conseqüència també del nou organigrama i amb aquesta
aprovació s’ha fet un treball conjuntament amb la Diputació i amb el
Comitè de Personal i per tant avui ho portem a aprovació, si escau, per
regularitzar aquesta situació i a la vegada crear una eina de treball
importantíssima de cara al futur per qualsevol lloc de treball que es crei o
es consideri que s’ha de revisar hi hagi una comissió que faci aquestes
funcions.
Intervé el regidor Francesc Deulofeu i diu: Simplement comentar que a
l’expedient entenem que aquest és un procés en el que tothom hi ha
d’estar implicat, tothom hi ha de poder participar, el Comitè d’Empresa com
és obvi ha estat treballant amb l’equip de govern, els documents així ens
ha semblat que ho acreditaven correctament i sense entrar en el detall de
les valoracions que evidentment són complexes, requereixen conèixer molt
el funcionament intern i el detall i per això el nostre vot serà favorable pel
fet que hi ha un acord intern entre els propis treballadors i l’equip de
govern.
Després d’aquestes intervencions i,
Ramon Segarra Montesó, regidor d’Administració General de l’Ajuntament
de Sant Celoni, en relació a la finalització del procés de valoració de llocs de
treball presenta la següent proposta:
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret
374/2003 de data 31 de març, el passat dia 25 de maig de 2003, i
constituït el nou Ajuntament, amb l'objecte de dotar d'una major celeritat i
eficàcia a l'actuació municipal, l’actual equip de govern va procedir al
disseny d’una nova organització municipal que respongués als reptes de la
societat Celonina i Batllorienca del Segle XXI, que fos presidida pels criteris
de la sostenibilitat, la transversalitat i la participació, com a eixos
principals, així com criteris d’eficiència, celeritat i treball en xarxa per a una
millor resposta a les necessitats del municipi i els seus habitants.
Atès l’acord municipal pels anys 2003-2007, entre els diferents grups
polítics que formen l’actual equip de govern, que estableix una nova visió
de la realitat administrativa de l’estructura de l’Ajuntament.
Atès que durant el temps que medià entre la constitució de la nova
corporació i el desembre de 2003 es van portar a terme els treballs
d’anàlisi, disseny i debat del nou organigrama municipal que han estat
àmpliament participats pels diversos col·lectius de l’Ajuntament de Sant
Celoni, fins a la seva aprovació pel Ple de la corporació en sessió de data 29
de desembre de 2003.
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Atès que del disseny aprovat es va desprendre una nova reorganització
d’àrees i apareixen noves maneres de treball, concretades en els plans o
programes i els directors d’aquests plans i programes, a un doble nivell
polític i tècnic. Amb la finalitat d’implementar el model es va procedir a la
designació dels Directors d’àrea a fi i efecte de completar les seves
previsions. Igualment es va nomenar al sotscap de l’àrea de seguretat
ciutadana
Atès que determinats llocs de treball restaven pendents de valoració s’ha
realitzat el sistema de valoració de conformitat amb el següent
plantejament:
PRIMER.- Per fer l’assignació del corresponent complement específic s’ha
valorat el conjunt de condicions salarials existents a l’Ajuntament i les
condicions inherents al desenvolupament dels llocs de treball esmentats. En
cap cas s’ha excedit les quantitats existents a l’Ajuntament en llocs de
treball amb titulació i complement de destinació iguals als dels llocs de
treball esmentats. A més a més
s’ha realitzat dins
d’una valoració
conjunta dels factors que poden establir els elements bàsics d’aquesta
assignació: dificultat
tècnica, grau
de dedicació,
responsabilitat,
incompatibilitat i comandament.
En concret el sistema de valoració ha estat el sistema de punts Hay que
utilitza com a elements claus els següents:
Competència (Conjunt de coneixements, experiència i habilitats requerit
per desenvolupar adequadament el lloc de treball). Aquest punt es
subdivideix en els següents apartats:
-

Formació bàsica
Formació especialitzada
Competència gerencial
Competència en interacció humana

Solució de problemes (Mesura la capacitat i autonomia del pensament
requerit pel lloc de treball per tal d’identificar, definir i trobar solucions als
problemes que se li presenten). Amb les subdivisions següents:
- Marc de referència
- Exigències dels problemes
Responsabilitat (Mesura la capacitat del lloc per respondre tant de les
accions i decisions preses, com de les seves conseqüències. La seva
avaluació implica mesurar i determinar la contribució de lloc al resultat de
l’organització).
- Llibertat per actuar
- Magnitud econòmica
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- Impacte
Condicions de treball (Valora les condicions, no conjunturals, inherents al
propi lloc que fan més o menys penós físicament i/o perillós per a la
persona, l’assoliment dels resultats de lloc).
- Esforços físics
- Ambient de Treball
- Soroll
Aquests elements de valoració han estat utilitzats en els diversos llocs de
treball pels quals s’han establert els complements específics. Cal recordar
que aquest sistema és una manera universalitzada i acceptada de valorar
un determinat lloc de treball. (s’adjunta com Annex I la puntuació segons el
sistema Hay, consensuada amb el comitè d’empresa en sessió de data 16
de desembre de 2005)
1r. Tram. Llocs base:
Retribució teòrica 10.467 € anuals bàsics més els punts Hay multiplicats
pel seu valor (valor 50€) (En qualsevol cas es respecten ls salaris existents
actualment).
2n. Tram. Comandaments o singulars:
Retribució teòrica 15.515 € anuals més els punts Hay multiplicats pel seu
valor. (valor 41.77 euros)
El salari final total de cada lloc de treball serà el resultat de sumar la
retribució teòrica (segons el tipus de feina a desenvolupar) més el salari
establert en els punts Hay. (s’adjunta com Annex 2 la proposta de la relació
de llocs de treball). Tret dels casos (excepcionals) en què hi ha hagut canvi
de puntuació s’ha respectat a igual puntuació igual complement específic,
tal i com existia fins al moment.
A més a més cal recordar que ens trobem davant d’una potestat
discrecional que permet a l’administració escollir entre diverses opcions
sense caure, òbviament, en cap arbitrarietat. Lògicament la potestat
discrecional ha de perseguir la finalitat establerta en la norma que li dona
cobertura. En el present supòsit es realitza una valoració conjunta de tots
els elements dels que disposa l’Ajuntament amb la finalitat de garantir,
dintre dels límits lògics, l’establiment d’un complement específic. Tota
aquesta memòria explicativa aprofundeix les idees establertes en la
valoració amb la idea d’aclarir com es compleixen les finalitats establertes a
les diverses normes d’aplicació.
Aquests punts són aconseguits de manera objectiva pel sistema de
valoració Hay.
El sistema utilitzat ha estat el de factors Hay que és mètode Standard de
valoració de llocs de treball. Amb aquesta valoració el que fem és establir
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un ordre en relació al valor que té el lloc de treball en relació al conjunt
total de l’organització, sense entrar encara a establir la política retributiva.
SEGON.- Un cop realitzada la valoració del lloc de treball la mateixa s’ha
de relacionar amb un complement específic. Lògicament davant de la
inexistència d’una valoració conjunta el resultat no pot derivar-se dels
punts hay, ja que aquests només estableixen una jerarquia però no un
valor d’ordre econòmic.
S’ha respectat la mateixa política retributiva existent fins al moment, i
aprovada pel ple municipal.
El resultat final s’emmarca dins dels límits establerts en els estudis
econòmics existents per Ajuntaments de condicions similars al de Sant
Celoni, segons allò establert al Grup SIEM d’aplicació.
TERCER.Igualment s’estableixen els complements de destinació
aplicables als diversos llocs de treball en funció de la responsabilitat
derivada del mateixos. Tot seguint les indicacions establertes a l’article 167
del Decret 214/1990,
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, el Ple
Municipal per UNANIMITAT ACORDA:
PRIMER.- L’aprovació pel ple municipal de la relació de llocs de treball que
s’adjunta com a Annex 2, amb efectes econòmics en quan al complement
específic des de gener de 2005 en els casos de nomenament mitjançant
resolució.
SEGON.- Modificació de determinats complements de destí segons el que
estableix la relació de l’annex 2.

ANNEX 2
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

DENOMINACIÓ

GRUP

Secretari

A

Interventor

A

Director de Presidència

PROVISIÓ

JORNADA

CD

CE mensual

CE anual

F

30

2588,01

31056,12

C.

F

30

2502,5

30030,02

A

LL.D

F

26

2558,57

30702,94

Director Àrea Entorn

A

LL.D.

F

26

2516,80

30201,7

Director Economia

A

LL.D.

F

26

2516,8

30201,7

Director Àrea Cultura

B

LL.D.

F

20

2295,5

27546,1

C.

30

Director Àrea Espai Públic

B

LL.D.

F

20

2295,5

27546,1

Director Recursos Humans

A

LL.D.

F

26

1959,87

23518,45

Director Àrea Comunitat

B

LL.D.

F

20

2295,5

27546,1

Cap Policia Local

C.

LL.D.

F

20

2565,13

30781,64

B

C.

O

20

1123,46

13481,62

Sergent Sots Cap Policia Local

C.

LL.D

F

18

2372,91

28475

Sergent Seguretat Ciutadana

C.

C.

O

18

1695,17

20342,04

Tècnic Espai Públic

B

C.

O

Tècnic superior

A

C.

O

20

1059,00

12708,00

Tècnic mitjà gestió OAC

B

C.

O

20

611,18

7334,16

Tècnic mitjà comunicació

B

C.

O

20

611,18

7334,16

Tècnic mitjà economista

B

C.

O

20

611,18

7334,16

Tècnic mitjà enginyeria SIG

B

C.

O

20

776,35

9316,20

Tècnic
general

B

O

20

611,18

7334,16

Coordinador
esportives

mitjà

instal·lacions

administració

C.

20

611,18

7334,16

Tècnic mitjà de ràdio

B

C.

O

20

611,18

7334,16

Tècnic mitjà recursos humans

B

C.

O

20

611,18

7334,16

Tècnic mitjà salut comunitària i
B
consum

C.

O

20

611,18

7334,16

Cap de colla instal·lacions

C.

C.

O

16

954,36

11452,32

Cap de colla d’obres

C.

C.

O

16

954,36

11452,32

Cap de colla de jardineria

C.

C.

O

16

954,36

11452,32

Tècnic auxiliar d’informàtica

C.

C.

O

16

510,69

6128,28

Tècnic auxiliar de disseny gràfic

C.

C.

O

16

510,69

6128,28

Administratiu d’economia

C.

C.

O

16

510,69

6128,28

Tècnic auxiliar d’esports

C.

C.

O

16

510,69

6128,28

Auxiliar administratiu recursos
D
humans

C.

O

12

613,89

7366,68

Auxiliar
d’economia

C.

O

12

613,89

7366,68

administratiu

D

31

Agutzil cultura

JORNADA:

E

PROVISIÓ

C.

O

10

576,2

6914,4

COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECIFIC

O: Ordinària

LLD: Lliure designació

F. Flexible

C. Concurs

CD

32

CE

Lloc de treball

Solució de
Problemes

Competència

Data: 16 de desembre de 2005

A11

A12 A2 A3

Total
A

B1 B2

Responsabilitat

Riscos
Possibles

Penalitat

Total
B

C1

C2

C3

Total
C

Total CF

Secretari

5

2

4

2

608

3

3

201

4

1

4

152

961

Interventor

5

2

4

2

608

3

3

201

4

1

4

152

961

Director de l'Àrea de Presidència

5

2

4

2

608

2

3

176

4

1

4

152

936

Director de l'Àrea d'Entorn

5

2

4

2

608

3

3

201

4

1

3

115

924

Director de l'Àrea d'Economia

5

2

4

2

608

3

3

201

4

1

3

115

924

Director de Recursos Humans

5

2

3

2

460

3

3

152

4

1

4

152

764

Director de l'Àrea de Cultura

4

2

4

2

460

3

3

152

4

1

3

115

727

Director de l'Àrea d'Espai Públic

4

2

4

2

460

3

3

152

4

1

3

115

727

Director de l'Àrea de Comunitat

4

2

4

2

460

3

3

152

4

1

3

115

727

Cap de la Policia Local -Dir.de
l'Àrea de Seguretat Ciutadana

3

3

3

3

350

4

4

175

4

1

4

152

677

Coordinador
esportives

4

2

2

2

264

3

3

87

3

1

3

76

427

Sergent- Sots-Cap de la Policia
Local

3

2

3

3

304

4

4

152

4

1

4

152

Sergent de Seguretat Ciutadana

3

2

3

2

264

3

3

87

4

1

2

Tècnic d'espai públic

4

2

1

2

200

2

3

58

3

1

Tècnic superior

5

2

2

2

350

3

3

116

3

Tècnic mitjà de gestió OAC

4

2

1

2

200

2

3

58

3

D1 D2 D3

Total
D

E

Total E

T

---

---

--- 0 0 0

0

2m b3 2

6

6

608

---

21

--- 0 1 0

1

2m b3 2

6

7

87

438

---

22

21 0 2 1

3

2m b3 2

6

9

2

57

315

1

2

57

523

1

2

57

315

d'instal·lacions
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Tècnic mitjà de comunicació

4

2

1

2

200

2

3

58

3

1

2

57

315

Tècnic mitjà economista

4

2

1

2

200

2

3

58

3

1

2

57

315

Tècnic mitjà d'enginyeria SIG

4

2

2

2

264

3

2

66

2

1

1

29

359

Tècnic
general

4

2

1

2

200

2

3

58

3

1

2

57

315

Tècnic mitjà de ràdio

4

2

1

2

200

2

3

58

3

1

2

57

315

Tècnic mitjà de recursos humans

4

2

1

2

200

2

3

58

3

1

2

57

315

Tècnic mitjà de salut comunitària i
consum

4

2

1

2

200

2

3

58

3

1

2

57

315

Cap de colla d'instal·lacions

3

2

1

1

132

2

2

29

2

1

2

38

199

21

21

--- 1 1 0

2

1m b3 2

4

6

Cap de colla d'obres

3

2

1

1

132

2

2

29

2

1

2

38

199

21

22

--- 1 2 0

3

1 p b2 2

2

5

Cap de colla de jardineria

3

2

1

1

132

2

2

29

2

1

2

38

199

21

22

--- 1 2 0

3

1 p b2 2

2

5

Tècnic auxiliar d'informàtica

3

2

1

1

132

2

2

29

2

1

1

29

190

Tècnic auxiliar de disseny gràfic

3

1

1

2

132

2

2

29

2

1

1

29

190

Oficial d'instal·lacions

2

2

1

2

115

2

2

25

2

1

1

29

169

21

21

--- 1 1 0

2

2m b3 2

6

8

Administratiu d'economia

3

2

1

1

132

2

2

29

2

1

1

29

190

Tècnic auxiliar d'esports

3

2

1

1

132

2

2

29

2

1

1

29

190

Oficial d'obres

2

2

1

1

100

2

2

22

2

1

1

29

151

22

22

--- 2 2 0

4

1m b3 2

4

8

Oficial de jardineria

2

2

1

1

100

2

2

22

2

1

1

29

151

22

22

--- 2 2 0

4

1m b3 2

4

8

Auxiliar administratiu de recursos
humans

2

2

1

1

100

2

2

22

2

1

1

29

151

Auxliar administratiu d'economia

2

2

1

1

100

2

2

22

2

1

1

29

151

Agutzil de cultura

1

2

1

1

76

1

1

11

1

1

1

19

106

22

---

--- 20 0

2

1 p b2 2

2

4

mitjà

d'administració
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12 - RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A
L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS PEL 2006 I EXERCICIS SUBSEGÜENTS, I APROVACIÓ
DEFINITIVA DE LES MATEIXES.
Intervé el regidor Francesc Garcia i diu: Bona nit, el Grup de Convergència i
Unió ha presentat 5 al·legacions a la modificació d’ordenances, la primera
al·legació era sobre l’impost de construccions instal·lacions i obres, la
segona i tercera fan referència a la taxa d’escombraries, la quarta al·legació
fa referència a la taxa per estacionament de vehicles. Aquestes quatre
al·legacions les desestimem, algunes perquè no és possible bonificar-ho
perquè no està dins de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals i altres perquè
ja estan recollides dins de les ordenances municipals per a l’any 2006. La
cinquena al·legació està referida a l’impost de bens immobles i més
concretament a la subvenció a que tenen dret els titulars de famílies
nombroses, el Grup de Convergència i Unió proposa establir un escalat de
l’import de la subvenció en funció del número de fills, en aquest cas l’equip
de govern recull aquesta proposta i proposa el següent escalat:
68 euros de subvenció per famílies nombroses de 3 fills.
84 euros de subvenció per famílies nombroses de 4 fills.
100 euros de subvenció per famílies nombroses de més de 4 fills.
Això pel que fa a les al·legacions presentades pel Grup de Convergència i
Unió. Aprofitant aquest punt de l’ordre del dia, l’equip de govern
conjuntament amb el Grup de Convergència i Unió proposa una subvenció
a l’impost sobre construccions i obres. Aquesta subvenció aniria destinada
als locals d’hostaleria i restauració que haguessin de fer obres per complir
la nova llei de consum del tabac. Recordem que els dits locals tenen
l’obligació de crear una sala de fumadors, físicament separada de la resta
de dependències i aleshores proposem que la subvenció que es porti a
davant sigui del 95% de la quota de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres. I això seria una mica les al·legacions vostres i la
proposta que fem conjunta.
Intervé el regidor Carles Mas i diu: Les ordenances del 2006 com ha dit en
Francesc, són un canvi, un canvi almenys en aquesta legislatura i de fet des
de que es governa amb el mateix partit, i és realment dins del tràmit
d’al·legacions que es recull alguna al·legació i per tant els beneficiats, com
sempre han sigut, són els ciutadans, els que tenen una família nombrosa
podran gaudir d’una subvenció d’un màxim de 100 euros quan fins ara era
de 68 euros, això és positiu i ho valorem molt positivament que s’hagi
recollit ja ara perquè l’1 de gener es pugui aplicar, igual que parlant-ne,
que sempre que se’n parla es troben coses a millorar i el fet que s’hagi
aprovat la llei del tabac i per tant es pugui fer aquesta ajuda als empresaris
que han de fer aquestes obres per adaptar-se a la nova llei, és bo que es
puguin recolzar des de l’ajuntament aquests canvis perquè es facin el més
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ràpid possible en benefici de tots. De totes maneres, lamentem que no
s’hagin pogut recollir alguns altres suggeriments com són l’impost de
construccions per bonificar alguns habitatges que s’hagin de rehabilitar que
fan altres ajuntaments i sobretot la taxa de recollida d’escombraries en la
que nosaltres proposàvem l’exempció total dels jubilats o pensionistes que
complissin una sèrie de requisits i que tècnicament també creiem que
milloràvem, de totes maneres és un canvi de postura que valorem molt
positivament, que entenem que aquests suggeriments que hem proposat i
que hem fet amb al·legacions es tindran en compte per a les properes
ordenances tal i com s'ha fet els passats anys que cada vegada que hem
fet al·legacions, els propers anys s’han recollit. Jo recordo que a les
ordenances del 2004 vam fer unes al·legacions i el 2005 se’n van
incorporar algunes i aquest any s’han incorporat les al·legacions de l’any
anterior. Entenem des de la postura que en el tema d’ordenances hi ha un
canvi de postura de parlar-ne i per això el nostre vot és positiu i votarem
favorablement a les ordenances del 2006 amb el benentès que hauríem
volgut que s’aprovés alguna cosa més que creiem que són bones però
malgrat això i amb el benentès que s’inclouran a les properes ordenances,
votarem que si.
Intervé novament el regidor Francesc Garcia i diu: Només clarificar un
parell de coses, el tema de la bonificació que demanàveu per a la
rehabilitació o reparació de problemes estructurals a les cases, ho hem fet
mirar tècnicament i jurídica i el Reglament d’Hisendes Locals no permet fer
aquest tipus de bonificació, almenys com a bonificació. Pel que fa a
l’al·legació que heu fet sobre la taxa d’escombraries, voldria recordar-te
que l’any passat només bonificàvem al que guanyava el salari mínim
interprofessional, fossin 2, 3 o 4 persones. Aquest any l’equip de govern ja
va introduir un escalat que era el salari mínim, després un 15 i un 20 per
cent, és a dir que se’n beneficia molta més gent aquest any que l’any
passat, són coses que mica en mica es van treballant, s’ha de veure quanta
gent se’n beneficia i per propers anys es poden estudiar altres coses.
Intervé novament el regidor Carles Mas i diu: Puntualitzo una cosa, les
al·legacions que hem presentat, podem posar una llista força llarga
d’ajuntaments que ja ho estan aplicant i per tant jo crec que és bo recollir
les experiències d’altres ajuntaments i des de la postura que nosaltres hem
pogut veure i estudiar i ens han suggerit des d’altres ajuntaments que ho
estan aplicant, creiem que a través de les nostres al·legacions hem de fer
partícips a que es puguin millorar les ordenances de cada any, sobretot
perquè a vegades el que diu la llei i el reglament ho diu i ho permet tot i
que no explica exactament com s’ha de fer, cal interpretar la llei i d’aquí a
que tinguis una jurisprudència i una aplicació de diferents ajuntaments que
permeti reforçar aquesta actuació, però repeteixo, el que és important és
que si l’any vinent abans de presentar-los o dins del tràmit d’al·legacions
podem continuar parlant crec que trobarem que les ordenances del 2007
seran millors que les del 2006 igual que ara considerem que les ordenances
del 2006 són millors, ara que aprovem en aquest moment aquestes
subvencions de famílies nombroses i de bonificació per la llei del tabac, que
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no quan es van presentar, com que s’han millorat i és gràcies a aquest
període d’al·legacions que s’han presentat en aquest sentit, doncs hi
votarem a favor.
Intervé el Sr. alcalde i diu: A nivell de govern hem comentat, tal com ha dit
en Francesc, algunes d’aquestes al·legacions, i crec que ens hem de donar
temps, i això ja ho reconeixíeu que els contactes i el diàleg fa que sempre
surtin uns documents i unes ordenances molt més ben treballades i justes,
però també se’ns plantegen alguns interrogants i tot i que d’això ja tindrem
temps de parlar-ne, les famílies nombroses per exemple igual la subvenció
pot ser força més alta i tenir en compte els guanys de la família ja que es
poden donar coses incongruents com que a un multimilionari l’estem
subvencionant amb 100 euros, es poden donar casos d’aquests que són
una mica ridículs i/o discutibles. Ho dic per posar-ho sobre la taula i
estudiar-ho per al proper pressupost ja que seria més just. Pel que fa a les
escombraries, com es comentava i tothom ho reconeix, és una taxa que
hem de pagar tots però si que hi ha un col·lectiu amb dificultats
econòmiques en el que ja es va introduir una bonificació del 50% i se’n
beneficiava un grup petit, ara amb el canvi que hem fet, aquest grup
beneficiat s’amplia, paral·lelament a això, els ajuntament podem ajudar
una mica a corregir situacions de famílies amb pocs ingressos, però és molt
més important el que es pot fer des d’altres administracions amb un poder
legislatiu i econòmic molt més important i ja estem veient en aquests
darrers temps que s’està en línia, fa uns dies quan parlàvem de la
compatibilitat del SOVI amb la pensió de viduïtat, que afecta a col·lectius
de Sant Celoni que ara estan ja cobrant el SOVI, al canviar la Llei al
Congrés de Diputats a Madrid, i que abans no el podien cobrar, també hi ha
pensions molt baixes com les pensions mínimes, que podem veure en el
2005 i 2006 són pensions que augmenten cap el 10% i així si que ajudem,
l’ajuntament dins la nostra parcel·la petita, però l’estat, el govern de la
Generalitat, pot ajudar a corregir aquestes pensions que són molt baixes i
que van fent un salt endavant i que siguin pensions o complements de les
pensions que siguin per sempre ja que si recordem anys enrera alguna
vegada s’havia donat una pensió un any però no quedava recollit per llei i
això no era gens correcte ja que els governs han d’ésser seriosos de que si
una pensió és baixa aquell complement que sigui per sempre, que no sigui
una cosa que es posi un any perquè hi hagi eleccions i després no es
mantingui. Jo crec que anem bé, com deia en Carles i en Francesc, el diàleg
fa que puguin sortir unes ordenances molt millors i jo ja poso sobre la taula
algun d’aquests temes de cara a l’any que ve, amb temps, es poden
treballar per fer-les més justes i perquè puguin arribar a més gent i que
després els que puguem pagar, per exemple les escombraries, com que hi
ha d’haver un equilibri, teòricament els que podem, paguem una mica més
en benefici de col·lectius que tenen dificultats en poder pagar el rebut
d’escombraries en la seva totalitat i així avancem en justícia social.
Intervé el regidor Francesc Deulofeu i diu: Em semblava que estàvem
parlant de les al·legacions de les taxes i no de política d’altres
administracions sobre les pensions, en alguna altra ocasió algun debat
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polític que ha fet que ens desviéssim excessivament del tema central, per
centrar de nou i en el tema de les famílies nombroses en el que d’alguna
manera també apart de fer una ajuda econòmica a les famílies nombroses
que els pugui ser beneficiós, també d’alguna manera estem fent un estímul
a la natalitat indirectament i moltes polítiques, a molts nivells, actuen en
aquesta línia. Però en qualsevol cas, m’ha cridat l’atenció que a l’escalat
que vosaltres plantegeu, per 20 euros d’un determinat grup de família
nombrosa amb més número de fills no acceptéssiu la proposta, finalment
estem parlant de 20 euros que si sumem el número de famílies que
probablement es puguin beneficiar, estarem parlant d’una quantia
econòmica petita, em semblava que era voler retocar, rebaixar el cèntim de
coses que potser tampoc són tan importants.
Intervé el Sr .alcalde i diu: Per això jo comentava que l’augment de
subvenció de 20 euros o de 15 o de 10, en famílies amb recursos
econòmics molt grans, potser és millor augmentar les de famílies
nombroses amb menys recursos amb més subvenció i amb això compliríem
amb una finalitat que seria molt més justa, crec que estem en línia amb les
consideracions d’uns i dels altres.
Intervé el regidor Ramon Segarra i diu: Jo volia dir que s’ha obert aquí un
diàleg força interessant i pels que ens estan escoltant dir que quan estem
parlant de les pensions, 20, 30 o 50 euros a les vídues els són
importantíssims per arribar a final de mes. Fa cosa de dos mesos parlàvem
de la qüestió del SOVI, jo el que vull aportar és el següent, aquelles
persones que estan rebent dues pensions, de viduïtat o per qüestió de
treball que poden ser pensions de 200 o 250 euros, una d’aquestes
pensions pot ser canviada per la del SOVI que són 330 euros, que vol dir
això? Que igual aquesta persona pot guanyar 40, 50 o 60 euros més al mes
fent un canvi de la de viduïtat per la del SOVI i es queda amb aquesta
qüestió, ho dic perquè ja ho ha comentat l’alcalde i en Francesc i crec que
val la pena ja que hem encetat aquest tema donar aquesta informació, això
es pot fer, ja hi ha persones que han canviat la seva pensió per la del
SOVI, la del SOVI són 330 euros, però encara hi ha pagues per viduïtat
més petites que el SOVI.
Després d’aquestes intervencions i,
Atès que en data 3 de novembre de 2005 el Ple de la corporació va aprovar
provisionalment la modificació de diverses Ordenances fiscals municipals de
cara a la seva entrada en vigor a data 1 de gener de 2006.
Atès que els acords provisionals juntament amb els expedients de què
porten causa van estar exposats al públic mitjançant anuncis inserits al
Butlletí Oficial de la Província número 265, de data 5 de novembre de
2005, al tauler d’anuncis de la Corporació i al diari El Periódico de data 18
de novembre de 2004.
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Atès que durant el termini d’exposició pública ha estat presentada
l’al·legació a l’aprovació provisional per part del següent interessat:
Grup municipal de Convergència i Unió, amb data 13 de desembre de
2005.
Atès que, de conformitat amb l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, és preceptiva la resolució de les al·legacions formulades.
1a. Al·legació: fa referència a la introducció de dues noves bonificacions
a l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, concretament per a
les construccions, instal·lacions i obres que siguin declarades d'especial
interès o utilitat municipal i un altre per les obres de rehabilitació o
reparació de problemes estructurals que es detectin a edificis ja
construïts.
En aquest sentit, la proposta de concedir una bonificació del 50% a les
obres de rehabilitació o reparació de problemes estructurals que es
detectin a edificis ja construïts, bonificació que no està prevista al text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, pel qual motiu no és
possible aprovar aquesta bonificació.
Respecte la bonificació per a les construccions, instal·lacions i obres que
siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal, l'equip de govern
considera que les bonificacions actualment existents en aquest impost,
concretament les que fan referència a les construccions, instal·lacions i
obres en que s'incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric
de l'energia solar per autoconsum, la bonificació a les obres que tenen
com a finalitat l'arranjament de façana i la bonificació a favor de les
construccions, instal·lacions i obres de remodelació que afavoreixin les
condicions d'habitabilitat i accés de les persones amb disminució física o
psíquica i de les obres d'instal·lació d'ascensors a vivendes ja
construïdes, cobreixen tota la gamma d'obres que l'equip de govern
considera necessari bonificar en funció del caràcter social i o de millora
de l'entorn urbà de les llicències d'obres sol·licitades.
2a. i 3a Al·legacions: fan referència a la bonificació de la taxa
d’escombraries, per als jubilats o pensionistes.
El grup de convergència proposa modificacions en l'import de la
bonificació i també en la forma de càlcul de la mateixa en funció del
número de persones que formin la unitat familiar, i proposa dos redactats
alternatius.
En aquest sentit, l'equip de govern, a la proposta inicial de modificació de
les ordenances fiscals per a 2006 ja va ampliar el límit d'ingressos de la
unitat familiar susceptible de poder gaudir de la bonificació en funció del
número de persones que formen la unitat familiar, pel qual motiu es creu
innecessari modificar l'import i el sistema de càlcul de la bonificació de la
taxa d'escombraries.
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4a. Al·legació: proposa mantenir les mateixes tarifes que l'any 2005 de la
taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies
públiques municipals. Com ja figura a la memòria explicativa de la
modificació d'ordenances, aquesta no es va modificar per l'any 2005, per
aquest motiu, l'augment que es proposa és de l’11,1%, augment que
correspon a dos anys, ja que l'any 2005 l'import de la taxa no va
augmentar, ja que malgrat l'any 2005 el resultat econòmic de la taxa ha
estat favorable a l'Ajuntament, la recaptació de la mateixa es destina a la
millora de la senyalització viària del municipi és favorable a l'Ajuntament.
5a. Al·legació: proposa modificar l'import de la subvenció a que tenen
dret els titulars de família nombrosa.
Respecte a aquesta subvenció, recollint en part la proposta del grup de
CiU, es proposa establir un escalat de l'import de la subvenció en funció
del número de fills, fins arribar a una subvenció màxima de 100 euros.
Per últim, es proposa introduir una nova subvenció en l'impost sobre
construccions, instal·lacions i obres per a les obres d'adequació dels
locals (bars, restaurants, etc.) a les prescripcions de la nova llei que
regula el consum de tabac, concretament l'obligació d'existència d'una
sala de fumadors físicament separada de la resta de les dependències,
amb ventilació independent i no apta per a menors. Aquesta subvenció
només tindrà vigència per les obres realitzades amb aquesta finalitat
durant l'any 2006 i el seu import serà del 95% de la quota de l'impost
sobre construccions, instal·lacions i obres que es giri amb aquesta
exclusiva finalitat.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, el Ple
Municipal per UNANIMITAT ACORDA:
Primer.- Resoldre les al·legacions i suggeriments formulats a l’aprovació
inicial de la modificació de diverses ordenances fiscals que han d’entrar en
vigor el dia 1 de gener de 2006 en el sentit de desestimar en tots els seus
termes les formulades per part del Grup municipal de Convergència i Unió,
en data 13 de desembre de 2005, per considerar que els acords presos de
manera provisional són conformes a Dret, així com a no oportú, pels
motius continguts als fonaments d’aquest acord, introduir els suggeriments
de modificació proposats.
Segon.- Elevar a definitius, en la seva dicció literal i que es donen com a
reproduïts, els acords d’aprovació provisional de modificació de les
Ordenances fiscals pel 2006 i següents presos pel Ple de la corporació en
sessió de data 3 de novembre de 2005.
Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el text
íntegre de les modificacions que entraran en vigor el dia 1 de gener de
2006 un cop hagin estat publicades.
Quart.- 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.
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Cinquè.- Determinar que la subvenció a que tenen dret els titulars de
família nombrosa, siguin propietaris o llogaters del domicili és per a
l'exercici econòmic de 2006, com a màxim de 100,00 euros, d'acord amb el
requisits i condicions establerts a l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 27
de març de 2003, aplicant l'escala següent:
Famílies nombroses de fins a tres fills: subvenció màxima de 68 euros
Famílies nombroses de quatre fills: subvenció màxima de 84 euros
Famílies nombroses de més de quatre fills: subvenció màxima de 100 euros
Sisè.- Establir una subvenció en l'impost sobre construccions, instal·lacions
i obres per a les obres d'adequació de locals d'hostaleria a les prescripcions
de la nova llei que regula el consum de tabac, concretament l'obligació
d'existència d'una sala de fumadors físicament separada de la resta de les
dependències, amb ventilació independent i no apta per a menors. Aquesta
subvenció només tindrà vigència per les obres realitzades durant l'any 2006
i el seu import serà del 95% de la quota de l'impost sobre construccions,
instal·lacions i obres que es giri amb aquesta exclusiva finalitat.
13 – APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST
CONSOLIDAT DE LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI DE 2006. A
proposta de l’Alcaldia, per unanimitat s’acorda deixar el present assumpte
sobre la Mesa.
Intervé el Sr. alcalde i diu: Com a grup de govern el que fem és proposar
deixar sobre la taula aquest punt per què hi hagi més temps per mirar-se el
pressupost, per part de tots els grups i hi puguin haver els contactes
oportuns per tal de fer possible si hi pot haver acord o un mínim acord o es
pogués establir aquest diàleg com hem dit en el punt anterior i això es
portaria al ple entre el 10 i el 15 de gener que haurà donat més temps a
tothom a tenir aquests contactes amb les àrees, a dialogar i aprofundir en
el pressupost que sempre és prou complex.
Intervé el regidor Francesc Deulofeu i diu: Ens alegrem de la rectificació,
enteníem que de la manera con s’havia posat a sobre la taula aquest
pressupost no era el correcte, ni en forma ni en filosofia, la idea
precisament de la participació i la idea de poder arribar a acords com ha
passat en el punt anterior passen per donar el temps adequat per poder
estudiar temes complexes i laboriosos com pot ser el del pressupost i per
tant ens alegrem que feu aquesta rectificació i que deixem aquest punt per
poder-lo treballar amb més deteniment en els propers dies i poder-lo
discutir a mitjans de gener o quan es decideixi.
Intervé el Sr. alcalde i diu: Bé, el propòsit de l’equip de govern era aprovar
o presentar el pressupost abans de final d’any, entenem que s’ha
presentat, informalment, també es va dir en el seu dia que faltava algun
document en el pressupost, hem de recordar que abans, quan hem parlat
de la valoració de llocs de treball, es signava l’acord el divendres, les
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informatives es convocaven el dilluns a la tarda i si que és veritat que a
primera hora del matí de dimarts encara faltava acabar de tancar el capítol
1 ja que fins que no hi va haver l’acord no es podia acabar i també
recordem que el ple inicialment estava previst fer-lo el dia 28 i fins i tot hi
ha algun document meu que parla de la celebració el dia 28 i hi va haver
una sol·licitud de que si jugava la selecció nacional de Catalunya, mirar
d’avançar-lo o posposar-lo, posposar-lo era difícil perquè s’han de publicar i
enviar els documents d’ordenances al Butlletí i per això es va avançar tot
una mica i van faltar unes hores per no complir els terminis, però apart
d’això que el que és important és tenir més marge perquè es pugui revisar,
es pugui mirar, es pugui consultar i es pugui dialogar i això per a l’equip de
govern és molt important.
Intervé novament el regidor Francesc Deulofeu i diu: De fet, estem
convençuts que si no hagués passat aquest fet, que la documentació no
hagués estat quan li pertocava, probablement haguéssiu pres la mateixa
decisió, estem convençuts que la idea de l’equip de govern probablement
també hagués passat per aquí.
Contesta e Sr. alcalde i diu: Així és, Bones Festes i Bon Any 2006.
I en no haver-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les
21:00 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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