ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DEL DIA 30 DE MARÇ DE 2006

Sant Celoni, 30 de març de 2006.
Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 21,00 hores
del vespre, en primera convocatòria i sota la presidència de l’alcalde Joan
Castaño Augé, a l'objecte de portar a terme una sessió ordinària del Ple de
l'Ajuntament, les regidores M. Lourdes Donado Riera i Josefa Lechuga
Garcia, els regidors Jordi Arenas Vilà, Ramon Segarra Montesó, Josep
Capote Martín, Francesc Garcia Mundet, Josep M. Bueno Martínez, Josep
Maria Pasqual i Arenas, Miquel Vega Vega, Emili Bosch Oliveras, Francesc
Deulofeu Fontanillas, , Miquel Negre Sánchez, Jordi Cuminal Roquet i Josep
Alsina Lloreda, assistits pel secretari de la corporació José Luis González
Leal i amb la presència de l’interventor accidental Joan Muntal Tarragó.
Excusen la seva assistència els regidors Raül Casado i Carles Mas.
Abans d’iniciar-se la sessió, el Sr. alcalde ofereix la paraula al públic
assistent per si algú vol comentar alguna qüestió relacionada o no amb
l’ordre del dia d’avui, sense que ningú faci ús de la paraula.
Es procedeix, doncs, a tractar els punts continguts a l’ordre del dia.
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.
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2.- ACCEPTACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PEL
CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT PER AL FINANÇAMENT DE LA
PISCINA COBERTA
El Sr. alcalde explica que fa pocs dies es va tenir comunicació del Consell
Català de l’Esport d’atorgament d’una subvenció per la piscina municipal
coberta. Inicialment hi havia una subvenció concedida de 732.000 €, i la
nova subvenció que ha aprovat el Govern de la Generalitat de Catalunya es
de 950.400 €. Aquesta subvenció permet que amb el PUOSC de la mateixa
Generalitat i la subvenció de xarxa de la Diputació de Barcelona
aconseguim més de 1 milió d’euros vingui subvencionat tot i que sabem
que l’obra es d’un import important pel nostre municipi, tal com deia són
1.200.000 € amb subvencions i 3 milions i escaig d’euros en recursos
propis. Tots sabem que la piscina ja està acabada i funcionant. Tenim més
de 2400 socis i l’estan utilitzant totes les escoles del municipi de Sant
Celoni i la Batllòria. Aquest nou servei que es va començar a oferir a finals
de l’any 2005 i és molt important per el nostre municipi. Aquesta subvenció
vindrà una part de 500.000 € aquest any 2006 i l’any que bé el 2007 els
450.400 € que farà aquest total de 950.400 €. Hem de tenir en compte que
el Govern de la Generalitat a modificat la normativa de piscines que hi
havia, des de l’Ajuntament havíem proposat a la mateixa Generalitat poder
fer una piscina de tipus més social que competitiu, però poder tenir
subvenció i axis se’ns ha reconegut i el Consell Català de l’Esport ens l’ha
concedit.
Després d’aquestes intervencions i,
Atès que en data 29 de juliol de 2005 es publicarà al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya número 4437 la resolució PRE/2242/2005, de 21
de juliol, del Consell Català de l’Esport, per la qual s’aproven les bases per
a la concessió de subvencions per a la construcció o el condicionament
d’equipaments esportius en el període 2005-2008 i la Resolució
PRE/2300/2005, de 22 de juliol, del mateix Consell Català de l’Esport, per
la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions per a la
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construcció o el condicionament d’equipaments esportius en el període
2005-2008.
Atès que en virtut d’aquestes Resolucions i dins el termini previst a les
bases de la referida convocatòria, l’Ajuntament de Sant Celoni va presentar
dues sol·licituds als efectes d’obtenir finançament per les actuacions de
construcció de la piscina coberta (dins el programa de xarxa bàsica) i el
condicionament de les pistes d’atletisme i vestidors (dins el programa
condicionaments).
Atès que s’ha comunicat a l’Ajuntament de Sant Celoni la resolució de data
15
de febrer de 2006 del president del Consell Català de l’Esport aprovant la
relació provisional de projectes a subvencionar corresponents al programa
de xarxa bàsica, d’entre les sol·licituds presentades a la convocatòria de
subvencions per a la construcció o el condicionament d’equipaments
esportius en el període 2005-2008, en el marc de les Resolucions abans
citades.
Atès que en aquesta relació provisional figura la concessió a l’Ajuntament
de Sant Celoni d’una subvenció de 950.400 € per a la construcció de la
piscina municipal coberta, subvenció que es finançarà mitjançant la línia de
crèdit amb l’Institut Català de Finances amb les següents anualitats:
Any 2006:
Any 2007:

500.000 €
450.400 €

A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
UNANIMITAT, el Ple municipal ACORDA:
Primer.- Acceptar la subvenció d’import 950.400 € atorgada pel Consell
Català de l’Esport per al finançament de la construcció de la piscina
municipal coberta, en
el marc de la convocatòria de subvencions per a la construcció o el
condicionament d’equipaments esportius en el període 2005-2008.
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Segon.- Comunicar aquesta acceptació al Consell Català de l’Esport per al
seu coneixement i als efectes oportuns.
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL NOMENAMENT DELS MEMBRES DE
LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE CENTRE MUNICIPAL D’ESPORTS
“SOT DE LES GRANOTES”
El Sr. alcalde diu que farà una breu explicació per la gent que ens escolta i
que esta aquí avui amb nosaltres perquè en puguin tenir coneixement. En
el seu dia es va aprovar un “Reglament regulador del servei i del règim
estatutari dels usuaris” del centre municipal d’esports, piscina i gimnàs. I,
es va manifestar que hi hauria una Comissió de seguiment per vetllar pel
bon funcionament del centre. Aquesta Comissió està representada per
l’alcalde de l’Ajuntament de Sant Celoni, el regidor de l’Àrea de Cultura, un
representant del grup municipal de CiU, tècnics i dos representats dels
usuaris. La designació dels dos usuaris del servei s’ha fet pública la
convocatòria i es va efectuar un sorteig públic entre els candidats
interessats a formar part de la Comissió.
Després d’aquestes intervencions i,
Atès que, als efectes de cobrir el dèficit en equipaments esportius al nostre
municipi, l’Ajuntament de Sant Celoni va encarregar la redacció d’un
projecte tècnic per a la construcció d’una piscina coberta, una sala
polivalent i un pavelló polisportiu al sector Pla de Palau de Sant Celoni.
Atès que el Ple de la corporació, en sessió de 17 de desembre de 2002, va
aprovar l’expedient de contractació per a la licitació de la primera fase de
les obres del nou complex esportiu municipal, consistents en la construcció
de la piscina coberta i d’un edifici annex, d’acord amb el projecte tècnic
redactat i aprovat. La licitació derivà en el corresponent contracte
administratiu subscrit amb la mercantil TIFERCA SA.
Atès que en data 2 de juny de 2005 el Ple municipal va aprovar l’expedient
de contractació per a la licitació de la gestió del servei del nou complex
esportiu municipal al sector Pla de Palau d’aquesta vila, que ha passat a
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anomenar-se Centre municipal d’esports “Sot de les granotes”. El contracte
va ser adjudicat posteriorment a la mercantil UFEC GESTIÓ I SERVEIS SL.
Atès que, com a continuació natural del procés, era necessària la definició
del servei a prestar un cop l’equipament estigués obert al públic. Als
efectes, es va encarregar a través de l’Oficina de Govern Local de la
Diputació de Barcelona la redacció del projecte per a l’establiment del
servei esportiu municipal de piscina coberta i sala polivalent, que definís les
diverses modalitats esportives que s’oferirien als usuaris, document que va
ser aprovat definitivament pel Ple municipal en sessió de data 26 de juliol
de 2005.
Atès que el projecte d’establiment del servei conté el “Reglament regulador
del servei i del règim estatutari dels usuaris”, el qual en el seu Títol II,
article 3.2 – Òrgans de direcció, estableix la creació d’una Comissió de
seguiment que haurà de vetllar pel bon funcionament del centre.
Atès que, d’acord amb l’esmentat reglament, la Comissió de seguiment del
Centre municipal d’esports “Sot de les granotes” haurà d’estar formada
per:
-

L’alcalde o regidor/a en qui delegui.
El regidor de l’Àrea de Cultura.
El regidor de l’oposició designat pel Ple de la corporació.
La directora de l’Àrea de Cultura.
El tècnic de l’Àrea de Cultura designat com a referent del servei.
El director del complex esportiu.
Un representant de l’entitat gestora.
Dos usuaris del servei o dos representants d’entitats esportives.

Atès que, als efectes de la designació dels dos usuaris del servei que han
de formar part de la Comissió de seguiment, s’ha fet pública la
convocatòria d’un període de presentació de sol·licituds per part de les
persones interessades, que va concloure el passat 28 de febrer de 2006.
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Atès que, dins el període per a la presentació de candidatures, s’han rebut
a l’Ajuntament de Sant Celoni un total de set peticions.
Atès que en data 1 de març de 2006 es va efectuar un sorteig públic entre
els candidats interessats, de manera que foren escollides les persones que
es relacionen a continuació:
Jordi Sanuy Arrufat
Juan Regalado Gil
Atès que, així mateix, el grup municipal de CiU ha proposat al regidor
Miquel Negre i Sánchez per a que formi part de la referida Comissió de
seguiment.
A proposta de la Comissió informativa
UNANIMITAT, el Ple municipal ACORDA:

de

Serveis

Personals

per

Primer.- Designar les persones que es relacionen a continuació com a
membres de la Comissió de seguiment del Centre municipal d’esports “Sot
de les Granotes”:
Joan Castaño Augé, alcalde
Raül Casado Jiménez, regidor de Cultura
Miquel Negre Sánchez, regidor del grup municipal de CiU
Esther Prat Ibern, directora de l’Àrea de Cultura
Lluís Garcia Gonzalo, tècnic d’esports
Montserrat Casarramona Lobera, directora del complex esportiu
Josep M. Lluch Pous, representant de l’entitat gestora
Jordi Sanuy Arrufat, usuari del servei
Juan Regalado Gil, usuari del servei
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades per al seu
coneixement i als oportuns efectes, amb expressió del recursos a què
tinguin dret.
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4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL NOMENAMENT DELS MEMBRES DE
LA
COMISSIÓ
DE
SEGUIMENT
DEL
CENTRE
MUNICIPAL
D’EXPRESSIÓ – ESCOLA DE MÚSICA.
El Sr. alcalde indica que ve a ser al mateix que comentava en l’altre punt.
En el “Reglament regulador del servei i del règim estatuari dels usuaris”
també contempla la designació de la Comissió de seguiment del “Centre
municipal d’expressió – Escola de música” i esta representada per l’alcalde
de l’Ajuntament de Sant Celoni, el regidor de l’Àrea de Cultura, un
representant del grup municipal de CiU, la persona que te la direcció
d’aquest centre, representants de pares d’alumnes i representats de les
entitats usuàries del servei. Cada un d’aquest organismes ha fet la tria i ha
proposat a l’Ajuntament el nomenament de les persones que han de formar
part d’aquesta Comissió.
Després d’aquestes intervencions i,
Atès que, amb la finalitat de disposar d’una activitat cultural variada i de
bon nivell al nostre municipi, l’Ajuntament de Sant Celoni va decidir iniciar
els tràmits necessaris per a l’adequació de l’Ateneu municipal i la
construcció d’una Escola municipal de música, encomanant la redacció del
projecte tècnic definidor de les obres necessàries a un arquitecte amb
capacitat i solvència suficient.
Atès que el Ple de la corporació, en sessió de 7 de maig de 2002, va
aprovar l’expedient de contractació per a la licitació de les obres
d’adequació de l’Ateneu municipal i construcció de l’Escola municipal de
música, d’acord amb el projecte tècnic redactat i aprovat. La licitació derivà
en el corresponent contracte administratiu subscrit amb la mercantil CISSA.
Atès que, com a continuació natural del procés, era necessària la definició
del servei a prestar un cop l’equipament estigués obert al públic. Als
efectes, des de l’Àrea de Cultura, amb participació d’altres àrees i amb
l’assessorament de la Diputació de Barcelona, es va redactar el projecte
d’establiment del servei públic que es coneix com a “Centre municipal
d’expressió – Escola de música”, que engloba diverses disciplines des del
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punt de vista de l’expressió artística, tals com la música, la dansa, el teatre
o la plàstica. El referit projecte va ser aprovat inicialment pel Ple municipal
en data 17 de juny de 2004 i de manera definitiva per resolució de
l’Alcaldia de data 10 d’agost de 2004.
Atès que el projecte d’establiment del servei conté el “Reglament regulador
del servei i del règim estatutari dels usuaris”, el qual en el seu Capítol II –
Òrgans de direcció, capítol 3.1, estableix la creació d’una Comissió de
seguiment que haurà de vetllar pel bon funcionament del centre i pel
compliment dels objectius establerts.
Atès que, d’acord amb l’esmentat reglament, la Comissió de seguiment del
“Centre municipal d’expressió – Escola de música” haurà d’estar formada
per:
L’alcalde o regidor en qui delegui
El regidor de l’Àrea de Cultura
El regidor de l’oposició designat membre del Consell Escolar Municipal
La directora de l’Àrea de Cultura
El tècnic de l’Àrea de Cultura designat com a referent del servei
L’interventor de l’Ajuntament
La directora de l’equipament per part del concessionari
Dos representants dels pares d’alumnes menors d’edat
Dos representants d’entitats participatives locals usuàries del servei
Atès que en data 13 d’agost de 2004 la Junta de Govern Local va adjudicar
a la Sra. Maria del Puig Ferrer Panareda el contracte per a la gestió del
servei del “Centre municipal d’expressió – Escola de música”.
Vist l’informe emès per l’Àrea de Cultura proposant les persones que han
de formar part de la Comissió de seguiment del “Centre municipal
d’expressió – Escola de música”.
A proposta de la Comissió informativa
UNANIMITAT, el Ple municipal ACORDA:
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de

Serveis

Personals

per

Primer.- Designar les persones que es relacionen a continuació com a
membres de la Comissió de seguiment del “Centre municipal d’expressió –
Escola de música”:
Joan Castaño Augé, alcalde
Raül Casado Jiménez, regidor de Cultura
Emili Bosch Oliveras, regidor del grup municipal de CiU
Esther Prat Ibern, directora de l’Àrea de Cultura
Soledad Iñiguez Gómez, tècnica de l’Àrea de Cultura
Joan Muntal Tarragó, interventor accidental
Maria del Puig Ferrer Panareda, directora del centre
Xavier Panadès Gella, representant dels pares dels alumnes menors
d’edat
Júlia de la Encarnación Gómez, representant dels pares dels alumnes
menors d’edat
Jordi Serrat Tenoira, representant de les entitats usuàries del servei
Rosa M. Arenas Pujolàs, representant de les entitats usuàries del servei
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades per al seu
coneixement i als oportuns efectes, amb expressió del recursos a què
tinguin dret.
5.- APROVACIÓ, S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ
DEL CONSELL PLENARI DEL CONSELL DE POBLE DE LA BATLLÒRIA.
El Sr. alcalde indica que, el Sr. secretari llegirà els canvis que s’han produït
en la designació dels membres del Consell Plenari del Consell de Poble de la
Batllòria.
EL Sr. secretari diu que la proposta de la part dispositiva seria:
Primer.- Designar a la Sra. Marta Soro Alsina membre del Consell Plenari
del Consell de Poble de La Batllòria, com a representant de l’AMPA del CEIP
Montnegre, en substitució de la Sra. Montserrat Muñoz Pastor.
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Segon.- Acceptar la renúncia del Sr. Josep Gaig Tarridas a continuar
integrant el Consell Plenari del Consell de Poble de la Batllòria, del que
formava part a títol individual.
Després d’aquestes intervencions i,
Atès que l’Ajuntament de Sant Celoni, fent ús de les facultats que li
confereix la legislació vigent, ha considerat adient la creació d’un canal de
participació de les persones i entitats de La Batllòria, mitjançant la
instauració d’un consell de caràcter consultiu que enriqueixi l’activitat
municipal en la mesura que representi una via de diàleg permanent de
l’Ajuntament amb els sectors implicats.
Atès que el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya preveu
expressament al seu article 61.1 la possibilitat que el Ple municipal acordi
la creació d’òrgans territorials de gestió desconcentrada.
Atesa la necessitat de disposar d’un reglament que possibiliti la constitució i
posterior funcionament del Consell de Poble de La Batllòria, el Ple municipal
en sessió del dia 17 de maig de 2004 va aprovar inicialment el Reglament
Orgànic del Consell de Poble de La Batllòria, que ha estat participat pels
veïns i pels diversos grups polítics amb representació municipal, reglament
que es va declarar definitivament aprovat per resolució de l’Alcaldia de data
21 de juliol de 2004, ja que dins el termini d’exposició pública no es va
presentar cap al·legació ni suggeriment al respecte.
Atès que l’article 8 del Reglament Orgànic del Consell de Poble de La
Batllòria estableix que, de conformitat amb l’article 65 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, els membres del Consell Plenari han de ser
designats pel Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, i aquesta designació ha
de recaure en:
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- Les persones a títol individual, majors de 16 anys que hagin realitzat la
seva inscripció com a voluntaris per a formar part del Consell de Poble de
La Batllòria.
- Un/a representant de cada una de les Associacions sectorials amb seu a
La Batllòria designat pel seu màxim òrgan de govern.
- Un/a representant de la Junta de Compensació de la urbanització Royal
Park, designat per acord del seu màxim òrgan de govern, designació que
haurà de recaure necessàriament sobre persones que pertanyin a l’àmbit
territorial de La Batllòria.
- Un/a representant de l’Associació de Veïns de La Batllòria, designat per
acord del seu màxim òrgan de govern.
- Un regidor o regidora en representació de cada un dels partits polítics
amb representació municipal, computant a aquests efectes el regidor o
regidora que sigui nomenat/da president/a. Aquests mai no suposaran un
número superior a un terç del total de membres del Consell Plenari.
Atès que el Ple municipal, en sessió de data 29 de juliol de 2004, va
designar les persones que han de formar part com a membres del Consell
Plenari del Consell de Poble de La Batllòria, tant a títol individual, com en
representació de les associacions sectorials, de la Junta de Compensació de
la urbanització Royal Park, de l’Associació de Veïns de la Batllòria i dels
partits amb representació municipal.
Atès que en posteriors sessions del Ple municipal (28 de desembre de
2004, 17 de març de 2005, 7 de juliol de 2005 i 26 de juliol de 2005) s’han
aprovat diverses modificacions en la composició del Consell Plenari del
Consell de Poble de La Batllòria, arrel de les sol·licituds d’incorporació
formulades per algunes persones, així com de les dimissions d’alguns dels
seus membres.
Atès que l’AMPA del CEIP Montnegre de La Batllòria ha comunicat que en
l’assemblea general celebrada el dia 20 de desembre de 2005 es va
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acordar el nomenament de la nova Junta Directiva, de manera que la
representant al Consell de Poble de La Batllòria serà la Sra. Marta Soro
Alsina, en substitució de la Sra. Montserrat Muñoz Pastor.
Atès que en data 17 de març de 2006 el Sr. Josep Gaig Tarridas ha
presentat una instància en aquest Ajuntament manifestant que no vol
continuar formant part del Consell de Poble de La Batllòria i sol·licitant ser
donat de baixa.
A proposta de la Comissió informativa
UNANIMITAT, el Ple municipal ACORDA:

de

Serveis

Personals,

per

Primer.- Designar la Sra. Marta Soro Alsina membre del Consell Plenari del
Consell de Poble de La Batllòria, com a representant de l’AMPA del CEIP
Montnegre, en substitució de la Sra. Montserrat Muñoz Pastor.
Segon.- Acceptar la renúncia del Sr. Josep Gaig Tarridas a continuar
integrant el Consell Plenari del Consell de Poble de La Batllòria, del que
formava part a títol individual
6.- RESOLUCIÓ, SI S’ESCAU, DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES
A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT PER A
L’EXERCICI DE 2006 I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL MATEIX.
Pren la paraula el Sr. García Mundet i diu que tal com a dit el Sr. alcalde
avui presentem en el Ple el pressupost de la corporació per l’any 2006 per
la seva aprovació definitiva. Si ho recordeu tots, el pressupost era de
17.187.409 €. S’han presentat dues al·legacions una del grup municipal de
CiU i l’altre d’un grup de veïns del carrer Germana Reyes. L’al·legació del
grup municipal de CiU parla entre altres coses d’incorporar crèdits
necessaris per arranjament i urbanitzacions de carrers i unitat d’actuació.
En contesta aquesta part de l’al·legació, cal dir que en el pressupost
d’enguany hi ha previs 269.500 € per la millora de via pública que inclou
renovació de clavegueram, construcció de guals per a vianants, connexió
de pluvials i pavimentació de carrers. En un altre part de l’al·legació
consistia en incloure la urbanització d’un determinat grup de carrers en el
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pressupost del 2006. Per tant, d’aquest grup de carrers cal dir el següent:
el primer grup de carrers que havien demanat hi havia Esteve Brunell,
Aribau, Folch i Torres i Francesc Moragas i si recordem una miqueta
veurem que quasi tots aquest carrers la meitat estan dintre d’una unitat
d’actuació de la UASU-47 i la resta es troba en sòl urbà. Per tant, tant
tècnicament com econòmicament es necessari tirar endavant el conjunt
sencer, es a dir, la part de la UASU i la part dels carrers. En aquest
moment s’estan fent els treballs tècnics amb l’equip redactor per tal
d’adequar-ho a les característiques del sector, però el dia d’avui no tenim
cap document tècnic que hagi entrat a l’Ajuntament per fer la seva
tramitació, per la qual cosa creiem oportú que fins que estigui el tema
administratiu i projecte en condicions per tirar-ho endavant no posar-ho al
pressupost.
En segon lloc, el grup municipal de Ciu demanava com estava el tema del
famós carrer Mossèn Cinto Verdaguer. D’aquest carrer s’ha de dir que el
projecte està aprovat i en el pressupost ja està inclòs. El tema d’aquest
carrer ja ve d’anys i el que es fa es passar-ho d’un any a l’altre ja que per
tirar-ho endavant només està pendent de l’obtenció de terrenys de RENFE.
Un altre grup de carrers que demanava CiU que s’inclogués eren Germana
Reyes, Verge del Puig, Joaquim Costa i Consell de Cent, com el primer grup
que hem vist abans del carrer Esteve Brunell i d’altres, molta part d’aquest
carrers estan dintre la unitat d’actuació, una part està en sòl urbà i l’altre
part esta en la UASU. Per tant, cal dir que s’ha de fer conjuntament. En
aquest cas esta en tràmit el projecte de reparcel·lació i de urbanització, una
vegada estigui aprovat definitivament l’Ajuntament ho podrà incorporar en
el pressupost. En resum, en lloc d’engreixar una mica el pressupost creiem
oportú que aquest dos grups de carrers que hem dit l’Esteve Brunell i
Germana Reyes no incloure-les en el pressupost fins que estiguin tots els
temes administratius en condicions. D’altra banda, cal dir que al llarg de
l’any 2006 es poden fer modificacions de crèdit per incloure aquests i
d’altres carrers per tirar-ho endavant una vegada estiguin aprovats
administrativament, i en definitiva es una mica el que hi ha.
El Sr. alcalde indica que es passarà a l’aprovació inicial del pressupost
consolidat per a l’exercici de 2006 i l’aprovació definitiva del mateix. El
regidor d’Econòmica ha explicat les al·legacions que s’havien fet. I com
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hem dit abans volem que i d’altres que queden per urbanitzar en el nostre
municipi, es posin en el pressupost quan estiguin els projectes aprovats i
sapiguem la part que es pugui realitzar dintre de l’any 2006 per tal,
d’ajustar més bé el pressupost i que no passi com alguna vegada a passat
que es posa en el pressupost un carrer amb ganes de fer-lo i per problemes
de projecte de obtenció de la propietat per fer-ho sistema viari no es pot
realitzar.
El pressupost d’un ajuntament és un eina de treball que està viva i que
durant l’any es produeixen diferents modificacions de crèdit, a les hores
s’incorporen diners per tal de poder fer més inversions o activitats que
inicialment, a vegades no estan a punt o no hi ha els recursos necessaris a
començament d’any i després, mitjançant subvencions o sobrants de l’any
anterior es pot tirar endavant.
El Sr. Deulofeu demana que es faci la votació nominal.
El Sr. alcalde responent al Sr. Deulofeu diu que el que es votarà és la
resolució de les al·legacions i l’aprovació definitiva. També diu que es una
votació sola, i el vot té de ser afirmativament si es vol desestimar les
al·legacions i votar que si al pressupost.
Pren la paraula el Sr. Deulofeu diu que si el Sr. alcalde li permet passarà la
paraula a la Sra. Lechuga per fer un posicionament específic per el cas de
la Batllòria.
El Sr. alcalde dóna la paraula a la Sra. Lechuga.
La Sra. Lechuga diu que com presidenta del Consell de Poble de la Batllòria
voldria justificar el seu vot. El seu vot serà favorable perquè el pressupost
inclou el que van demanar des de el Consell i es un bon pressupost, però ja
ens tocava. També vull dir que es un sí crític perquè en les al·legacions que
us vam presentar demanàvem que es destines una partida per el servei de
BUS de la Batllòria i sembla ser que ho heu desestimat, i pel que veig no hi
ha massa ganes de solucionar-ho. Em costa de creure que vulgueu fer
alguna cosa més que no sigui l’estudi de viabilitat i prou. Crec –diu- que si
no es destina cap partida per el BUS dubto que es torni a posar. I sense
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voler recordar temps passats com fa el Sr. Capote sempre amb mi quan
parla de la Batlloria, vull recordar al consistori que a la Batllòria cada
vegada hi ha més habitants i cada vegada tenim menys serveis. El BUS era
un dels serveis mínims que teníem i ens l’heu tret perquè no era rentable,
però hi ha gent que el reclama i altre gent que hagut de deixar alguna feina
que venia a fer a Sant Celoni perquè en aquella hora no pot marxar amb
res més de la Batllòria, a les hores sí que és un bon pressupost, però podria
haver sigut millor. Per tant, -repeteixo- “ja ens tocava”.
Pren la paraula el Sr. alcalde i dóna les gràcies a la Sra. Lechuga per a la
intenció de votar que sí en aquest pressupost. D’altra banda, es bo que
s’hagi reconegut que es un pressupost que un percentatge molt important
de les inversions va destinat a la Batllòria. També s’ha de dir que per
afavorir a la gent de la Batllòria esta previst en el pressupost fer un pas
soterrani per sota la carretera per poder arribar amb seguretat al
ferrocarril. Som conscients del creixement de la Batllòria i s’ha contemplat
durant aquest any amb diferents vessants.
L’altre dia algú em recordava que la Batllòria abans tenia uns equipaments
o un patrimoni que era unes casetes de l’INACSA i es va comprar el solar
on hi ha l’escola actualment. Desprès, el patrimoni ha anat augmentant, el
Centre cívic es municipal, la Unió Batllorienca es va comprar i és un solar
municipal, es va comprar el solar que farà possible l’ampliació de l’escola
Montnegre de la Batllòria i Can Bruguera, també s’ha anat adquirint tot un
seguit de patrimoni que farà possible de moment tenir-ho i desprès anar-ho
rehabilitar. En el pressupost d’aquest any hi ha la rehabilitació de la teulada
de Can Bruguera edifici históric. També haig de dir encara que es molt
recent i no he tingut temps de comenta-ho que es va fer una reunió per
veure si era possible tornar a implantar una de les dues línies de BUS, però
la gent que ens està escoltant i que estan aquí potser es pensa que no hi
ha cap Bus a la Batllòria, i recordo que l’Hispano Hilariense està parant
diàriament matí i tarda al centre de la Batllòria i que l’ajuntament de Sant
Celoni va fer la inversió per posar una màquina que feia possible adquirir
un bitllet per aquest servei i per poder-lo utilitzar en qualsevol altre
transport i arribar a Barcelona amb el tren amb el mateix bitllet, aquesta
màquina valia uns 3 milions de pessetes l’any 2004, i es va implantar
aquest servei.
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Com he dit abans, ahir el matí es va fer una reunió i s’ha demanat
l’autorització a la Generalitat de Catalunya per poder implantar el servei de
Bus pel matí al voltant de les 10 (desprès en parlarem si es l’hora idònia)
aquest servei es fàcil poder tornar-lo implantar perquè no solapa amb un
altre servei de Bus. El dimecres l’Hispano Hilariense també fa el mercat de
Sant Celoni per tant, s’està en un procés de veure quina és l’hora idònia
perquè la gent en faci més ús. Crec –diu- que el complement del BUS pel
matí i el servei de l’Hispano Hilariense del matí i la tarda pot anar donat cos
i entre tant estudiarem un altre solució que no puc avançar perquè
depenent de permisos o solucions que hem de plantejar conjuntament.
Intervé la Sra. Lehuga i diu que es cert el que ha dit el Sr. alcalde que es
va adquirir una maquina de bitllets, però també és cert que fa molts anys.
També ha dit que es va adquirir la Unió Batllòrienca, el centre cívic que és
ara i el solar de les escoles, però llavors la població de la Batllòria era molt
més petita, han passat uns anys i l’hem triplicat, -diu- “Només faltaria que
no tinguéssim això”. La Unió Batllorienca es va comprar que estava en
males condicions, però ara està pitjor i no la poden utilitzar. La Batllòria no
té un lloc per poder fer una reunió de més de 100 persones, tenim
d’utilitzar les escoles que ens deixen un aula, a les hores em sembla que és
de justícia el que estem dient. Quan tenim de fer una festa Major a l’hivern
s’ha de llogar una carpa, ja sé que son molt diners, però que fas?. Es
veritat que tenim tot això de molts anys enrera però continuem tenim el
mateix o menys. Només volia especificar això perquè la gent ho sàpiga que
sembla que han adquirit un patrimoni que sembla molt, però que no hi
caben més de 100 persones.
Pren la paraula el Sr. alcalde i diu que vol fer una puntualització per dir que
no l’han adquirit sinó l’hem adquirit (es refereix al que ha comentat la Sra.
Lechuga del patrimoni de la Batllòria), és la institució de l’Ajuntament qui
ho ha adquirit, el centre cívic era privat, però no es el tema de la discussió,
el més important és que hi hagi aquest patrimoni i que es pugui rehabilitar i
es pugui utilitzar i tenint en compte el que deia la regidora les escoles són
publiques i es poden utilitzar per reunions i activitats etc.

16

Intervé el Sr. Pasqual i diu: he quedat parat i m’ha costat reaccionar
perquè em sembla que es la primera vegada que es presenten al·legacions
del pressupost municipal i ningú surt a defensar-les, això m’ha deixat molt
parat. Quant es fan al·legacions d’un pressupost el més normal és
defensar-les en el Ple que és l’òrgan que toca defensar-ho. M’agradaria fer
alguns comentaris a les al·legacions que heu presentat, entenc que algunes
ja s’han contestat a nivell jurídic i a nivell tècnic tant el tema dels serveis
mínims exigibles com el tema del finançament de urbanització de carrers
que s’ha defensat molt clarament, s’han defensat totes, però molt
ajustades a la Llei i amb un llenguatge molt tècnic perquè és com s’ha de
fer, a nivell polític m’agradaria comentar alguns temes que heu presentat
com el d’incorporar les inversions de llar d’Infants municipal, residència per
a la gent gran, estudi d’impacte ambiental del TGV, construcció
d’aparcament soterrani al Cap i el centre, oficina d’atenció turística, partida
per l’ampliació del servei de bus urbà a la Batllòria i a les urbanitzacions del
Montnegre, partida per redactar el projecte d’obra per a la construcció d’un
pont sobre el riu Tordera a la Batllòria, alberg de Joventut i passeig per la
ribera del Pertegàs. M’ha agradat veure-les perquè realment totes aquestes
i moltes més han estat debatudes, algunes amb ponències i d’altres a nivell
d’equip de govern i evidentment, el govern i l’oposició tenen posicions
diferents. El govern és el que té de governar i prioritzar i marcar les
inversions, però vull recordar que les inversions que hem portat per l’any
2006 m’agradaria llegir-les, però potser seria excessiu. Aquestes pugen 3
milions i mig d’euros per Sant Celoni i 1milio cent per la Batlloria és a dir
que hi ha molta inversió, i si que hem tingut que prioritzar i entenc però,
que quan vulgueu podeu demanar aclariment, encara que en el meu cas
ningú s’ha m’ha adreçat per demanar-ne, però us podem aclarir totes les
propostes que heu fet. En quant com finançar aquest tema parlant de
baixes de crèdits, algunes son demagògiques (que no se si és la paraula)
però, allò de baixar amb publicitat o propaganda o retribucions de
carregues electes o comunicacions telefòniques, vull dir que en el tema de
comunicacions telefòniques no és com un pare a un fill que al final ha de
posar un cadenat perquè no es passin, però sí que hi ha un sistema de
Internet (El regidor Josep Alsina ho pot explicar) que es un sistema intern
de la telefonia que fa que la despesa telefònica baixi en quan a retribucions
de recarregues electes entenc però, que estem en la mitja acordada per la
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federació de municipis. I per altra banda –diu- això es a nivell personal,
considero que algun regidor o regidora d’aquest equip de govern es
mereixeria més educació de la que té, la meva opinió seria incrementar-ho,
però, això és una cosa personal que no ho hem debatut. En quan a
publicitat i propaganda la ultima modificació de crèdit del 2005 el grup de
CiU va votar a favor d’incrementar la partida per apujar la propaganda de
l’Ajuntament. Desprès, parar les obres de la primera planta de l’edifici del
c/ Bruc, en aquest edifici i va l’ampliació d’urbanisme i l’ordenació de via
pública i la oficina 21 que volem muntar. Per tant, crec que es molt alegre
parar un obra que es necessària per Sant Celoni i la resta, sobre el que és
la compra dels ordinadors no hi entenc massa, però entenc que es compren
perquè són necessaris. Finalment voldria dir que demanar una modificació
de crèdit per cobrir tot això m’ha sabut greu perquè pensava que hi hauria
una mica de debat. Doncs, tot això que estic explicant ara em pensava que
ho debatríem, però si ha hagut la callada per resposta jo prefereixo dir el
que penso. Per mi crec que es molt raonable que s’hagin desestimat perquè
no s’ajusten ni a dret tal com es diu a nivell tècnic ni políticament penso
que és gaire coherent. I com a representant del grup d’ICV és el que volia
dir.
Intervé el Sr. Deulofeu i diu que, el motiu de no discutir les al·legacions
passa perquè tots aquest temes d’alguna forma ja els vam debatre a
l’aprovació inicial del pressupost i la majoria d’aquest temes ja van sortir.
Els vàrem estar debaten i parlant àmpliament en aquelles sessions i ens ha
semblat que no tenia sentit que insistíssim en el tema el fet de que fossin
rebutjades. Insistint de nou en el mateix tema, sabem que no hi havia
opció de que modifiquéssin el resultat de la vostre votació i per tal de no
entrar en més demagògia pensem que no cal donar peu a una discussió
d’aquestes característiques, bàsicament quan el debat que vàrem realitzar
en el darrer Ple en relació a l’aprovació del pressupost ja vam debatre la
major part d’aquest punts que s’ha presentat a les al·legacions i de fet
aquest és el motiu per presentar-los. Són visions diferents del que entenem
que ha de ser la priorització de cert problemes, i el motiu de no debatre i
posar-nos a discutir no es altre que el que he comentat, evitar una
discussió demagògica i llarga en la qual ens acabarem avorrint nosaltres
mateixos que som els que discutim.
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El Sr. alcalde diu que no és repetir el mateix que en el Ple anterior ja que
discrepa que sigui exactament el que es va comentar en l’aprovació inicial
del Pressupost en quan a posar diferents les partides inicials a les que es
posaven a les al·legacions. La majoria d’aquestes propostes no se’n va fer
referència i molt menys la manera de finançar-les en cap moment ningú es
va referir a les baixes de crèdits etc. etc. Ara bé, sembla que no es vol
entrar a debatre el més important del Ple que és el pressupost municipal
del 2006. Per tant, a la votació s’entén que el vot afirmatiu seria: rebutjar
les esmenes i aprovar definitivament el pressupost que seria efectiu
desprès de la publicació que es immediata, un pressupost operatiu que s’ha
de dir que algunes de les inversions que contempla no es poden tirar
endavant fins que aquest no s’aprovi definitivament. Per tant, s’ha demanat
votació nominal o individual, i així ho farem.
Després d’aquestes intervencions i,
Vistes les al·legacions presentades per Carles Mas Lloveras, en
representació del Grup Municipal de Convergència i Unió, data 20 de febrer,
i per deu persones, com a veïns del carrer Germana Reyes, demanant que
s’inclogui en el pressupost per a 2006 una partida per a la urbanització del
carrer Germana Reyes, contra l’acord d’aprovació inicial del pressupost de
la Corporació corresponent a l’any 2006.
L’article 170.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
estableix que únicament podran interposar-se reclamacions contra el
pressupost:
Per no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits establerts
al Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Per ometre el crèdit necessari per el compliment d’obligacions exigibles a la
Entitat local en virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim.
Per ser de manifesta insuficiència els ingressos amb relació a les despeses
pressupostades o bé d’aquests respecte a les necessitats per a les que
estigui previst.
19

Respecte a l’al·legació consistent en modificar els percentatges de
finançament d’urbanització de carrers a través de contribucions especials,
aquesta no es troba inclosa en cap dels supòsits determinats a l’article
170.2 del RD 2/2004, corresponent la seva determinació al Ple de
l'Ajuntament en el moment de prendre l’acord d’imposició de les
contribucions especials, tal com estableix l’article 34.3 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.
Atès que l’article 66 del Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, determina que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i
en l’àmbit de les seves competències, pot promoure tota mena d’activitats
i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats
i les aspiracions de la comunitat de veïns. Les competències pròpies venen
definides en els apartats 2 i 3 del referit article 66, però sense que en el
referit article es determini l’obligació legal de l'Ajuntament de prestar els
serveis concrets que es defineixen a l’al·legació del grup de CiU: llar
d’infants municipal, construcció d’una residència per a la gent gran, estudi
d’impacte ambiental del TGV i presentació d’alternatives, construcció
d’aparcament subterrani al CAP i al centre, oficina d’atenció turística,
partida per l’ampliació del servei de bus urbà a la Batllòria i a les
urbanitzacions del Montnegre, partida per redactar el projecte d’obra per a
la construcció d’un pont sobre el riu Tordera a la Batllòria, alberg de
Joventut i passeig per la ribera del Pertegàs.
Pel qual motiu, les inversions anteriorment detallades no es poden
considerar d’obligacions exigibles a l'Ajuntament, pel qual motiu no es
troben incloses en cap dels supòsits determinats a l’article 170.2 del RD
2/2004.
Respecte de les al·legacions que fan referència a la conservació i
pavimentació de vies públiques a l’escrit de CiU, entre les quals figura la
urbanització del carrer Germana Reyes, coincidint en aquesta reclamació
amb l’al·legació presentada per 10 veïns del referit carrer, així com també
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les al·legacions a l’abastament domiciliari d’aigua potable, clavegueres, i
recollida de residus, es troben incloses a les determinacions de l’article 67
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, el qual determina
l’obligació genèrica dels municipis de prestar obligatòriament, entre
d’altres, els serveis de recollida de residus, abastament domiciliari d’aigua
potable, clavegueres i pavimentació i conservació de les vies públiques.
El referit article 67 no determina, però, el grau de prestació del servei ni
determina una obligació jurídica exigible pels particulars per tal que el
municipi realitzi una actuació concreta, pel qual motiu, les peticions que fan
referència a l’abastament domiciliari d’aigua potable, clavegueres, recollida
de residus, augment de la partida de pavimentació de carrers i
manteniment de voreres (que ja existeixen en el pressupost inicialment
aprovat per a 2006), per tractar-se d’actuacions puntuals que no acrediten
que el municipi incompleixi les prescripcions del l’article 67 del RD 2/2003,
no es troben incloses en cap dels supòsits determinats a l’article 170.2 del
RD 2/2004.
En quan a la reclamació de CiU i dels 10 veïns del carrer Germana Reyes
d’incloure en el pressupost de 2006 una actuació municipal d’obligat
compliment, com és la pavimentació de carrers que manifesten que no
estan urbanitzats (i per tant, sense pavimentar), en el pressupost
inicialment aprovat es dota de consignació suficient per al compliment de
les obligacions mínimes exigibles a l’Ajuntament de Sant Celoni (les
determinades a l’article 26.1 de la Llei 7/85) i que són: enllumenat públic,
cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament domiciliari d’aigua
potable, clavegueram, accés als nuclis de població, pavimentació de vies
públiques, control d’aliments i begudes , parc públic, biblioteca pública,
mercat i tractament de residus.
Així mateix, en el pressupost inicialment aprovat es recull crèdit suficient i
adequat per complir amb la resta de competències determinades a l’article
25, apartats 1 i 2 de la Llei 7/85.

21

Ara bé, la urbanització i pavimentació de carrers concrets del municipi no
es realitza només incloent una partida pressupostària en el pressupost de
l’any corresponent, sinó que requereix una tasca prèvia de redacció i
aprovació del projectes, informació als veïns, etc., i en el pressupost
inicialment aprovat per a 2006 està inclosa la urbanització del carrers que
per la situació dels seus respectius projectes, està previst iniciar el
procediment de contractació durant l’any 2006. Això no vol dir que en cas
que políticament es cregui convenient i a petició dels veïns, mitjançant
modificacions al pressupost, s’inclogui la urbanització d’altres carrers i
zones del municipi. En aquest sentit, la situació actual dels carrers que es
demana la seva inclusió en el pressupost de 2006 és la següent:
1r.- C/ Esteve Brunell, Aribau, Folch i Torres I Francesc Moragas
Aquests carrers tenen la meitat incorporada a la UASU-47 i la resta es
troba en sòl urbà.
Per condicionants tècnics el projecte d’urbanització és únic i preveu la
urbanització completa, amb assignació de quins costos han de suportar les
parcel·les en sòl urbà i quin l’àmbit inclòs a la unitat d’actuació.
En aquests moments s’estan fent els treballs tècnics amb l’equip redactor,
per tal d’adequar la urbanització a les necessitats de la vila i del sector, de
manera que encara no ha tingut entrada el document tècnic per a la seva
tramitació i aprovació.
2n.- C/ Mn. Jacint Verdaguer
El projecte d’urbanització està aprovat definitivament.
Hi ha sentència del TSJC modificant els coeficients de les contribucions
especials.
L’inici de les obres és pendent de l’obtenció de terrenys propietat d’ADIF
(Antiga RENFE)
3r.- UASU 19, C/ Germana Reyes, Verge del Puig, Joaquim Costa i Consell
de Cent
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Es troba en tràmit tant el projecte de reparcel·lació com el d’urbanització
de la UASU-19.
Igual que en la UASU-47, els carrers colindants amb la unitat d’actuació
s’han incorporat en el mateix projecte d’urbanització, per tal de garantir
l’execució simultània de tot l’àmbit del carrer.
Una vegada les projectes de gestió i urbanització tinguin l’aprovació
definitiva l’ajuntament restarà en condicions d’incorporar-ho al pressupost
vigent, d’imposar i ordenar, si escau, les corresponents contribucions
especials i de licitar les obres que hauran de dotar les parcel·les de tots els
serveis urbanístics i integrar-los dins la xarxa de comunicació rodada de
Sant Celoni
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 11 vots
a favor, de les senyores Donado i Lechuga i els senyors Alsina, Arenas,
Bueno, Capote, Casado, Garcia, Pasqual, Segarra, Vega i Castaño i 4 vots
en contra del Sr. Bosch, Cuminal, Deulofeu i Negre.
Desestimar les al·legacions presentades per pel Sr. Carles Mas Lloveras, en
representació del Grup Municipal de Convergència i Unió, demanat que es
modifiqui el pressupost inicialment aprovat en el sentit d’incorporar el crèdit
necessari per
complir amb els serveis mínims exigibles en quan a
pavimentació i conservació de les vies públiques, abastament domiciliari
d’aigua potable, clavegueres i recollida de residus, de modificar els
percentatges de finançament d’urbanitzacions de carrers a través de
contribucions especials, i d’incorporar una sèrie d’inversions per atendre les
competències pròpies legalment atribuïdes a l'Ajuntament, i per 10
persones, com a veïns del carrer Germana Reyes, demanant que s’inclogui
en el pressupost per a 2006 una partida per a la urbanització del carrer
Germana Reyes.
Aprovar definitivament el projecte del pressupost general per a l’exercici de
2006, les seves bases d’execució i la plantilla orgànica i quadre de llocs de
treball d’aquesta Corporació, que amb la seva aprovació resten elevats a
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pressupost, conforme han estat redactats i que resumits donen el següent
resultat:
ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST
(ART. 166, 1, c) Reial Decret Legislatiu 2/2004)
AJUNTAMENT DE SANT CELONI
------------------------PRESSUPOST ECONÒMIC DE DESPESES
RESUM PER CAPITOLS
I
II
III
IV
VI
IX

Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Passius financers

6.076.216,76
5.387.717,73
378.704,47
540.263,60
4.568.243,88
36.262,74
--------------TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU 17.687.409,18 €

==============================================
AJUNTAMENT DE SANT CELONI
------------------------PRESSUPOST ECONÒMIC D'INGRESSOS
RESUM PER CAPITOLS
I
Impostos directes
II
Impostos indirectes
III Taxes i altres ingressos
IV Transferències corrents
V Ingressos patrimonials
VII Transferències de capital
IX Passius financers

6.487.629,30
750.000,00
3.943.645,00
2.728.386,00
262.900,00
95.402,19
3.419.446,69
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TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU

-------------------17.687.409,18 €

==============================================
PLANTILLA ORGÀNICA I QUADRE DE LLOCS DE TREBALL
DE L'AJUNTAMENT ANY 2006
PLACES OCUPADES PER FUNCIONARIS DE CARRERA
a) FUNCIONARIS DE CARRERA AMB HABILITACIÓ NACIONAL
Cos nacional
1. Secretari A
2. Interventor

28 José Luis González Leal
A 28 vacant

b) FUNCIONARIS DE CARRERA SENSE HABILITACIÓ NACIONAL
Escala d’administració general
Sub-escala A) Tècnics superiors
3. tècnic juridic

A 26 vacant

Sub-escala B) Tècnics gestió
4.
5.
6.
7.
8.
9.

tècnic
tècnic
tècnic
tècnic
tècnic
tècnic

grau
grau
grau
grau
grau
grau

mitjà
mitjà
mitjà
mitjà
mitjà
mitjà

B
B
B
B
B
B

20
20
20
20
20
20

vacant
vacant
vacant
vacant
vacant
vacant

Sub-escala C) Administratius
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Administratiu
Administratiu
Administratiu
Administratiu
Administratiu
Administratiu
Administratiu
Administratiu
Administratiu

C
C
C
C
C
C
C
C
C

16
16
16
16
16
16
16
16
16

Neus Lechón
Maria Àngels Garcia
Roser Renau
Josepa Caballé
Mercè Mesa
Rosa Maria Roma
Anna Puig
Mercè Riera
Vacant

Sub-escala D) Auxiliars
19. Auxiliar adm.
20. Auxiliar adm.
21. Auxiliar adm.
22. Auxiliar adm.
23. Auxiliar adm.
24.Auxiliar adm.
25.Auxiliar Adm.
26.Auxiliar Adm.
27 Auxiliar Adm
28 Auxiliar Adm

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Margaret Ripoll
Marta Prat
Montserrat Mesa
Vacant
María José Navarro
Glòria Massagué
Yolanda García
Marta Prat
Vacant
Vacant

Escala d’Administració especial
Sub-escala A) Tècnics
a) Tècnics superiors
29.
30.
31.
32.

Advocat S. Tècnics
Economista
Tècnic RRHH
Arquitecte

A
A
A
A

26
30
26
26

Pilar Puig
Joan Muntal
Isaac Morist
Vacant

b) Tècnics mitjans
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33.
34.
35.
36.
37.
38.

Tècnic grau mitjà
Tècnic grau mitjà
Assistenta social
Assistenta social
Tècnic grau mitjà
Enginyer tècnic

B
B
B
B
B
B

20
20
20
20
20
20

Carme Puchol
Roser Puig
Dolors Horta
Eva Ribot
Vacant
Vacant

Sub-escala B) Serveis especials
Classe a) Policia local
39.Sots Inspector
40. Sergent
41. Sergent
42. Caporal
43. Caporal
44. Caporal
45. Caporal
46. Caporal
47. Caporal
48. Policia
49. Policia
50. Policia
51. Policia
52. Policia
53. Policia
54. Policia
55. Policia
56. Policia
57. Policia
58. Policia
59. Policia
60. Policia
61. Policia
62. Policia

C 20 Francesc Xavier Fernández
C 18 Manuel Morales
C 18 Sergi Boronat
D 16 Primitivo Giménez
D 16 Santiago Fradera
D 16 Josep Francesc Guasch
D 16 Jordi Capote
D 16 José Luis Roca
D 16 Rafael Coto
D 12 Cristobal Fernández
D 12 Sebastià Marmolejo
D 12 José Cárdenas
D 12 Antonio Forés
D 12 Narcís Acedo
D 12 Jordi López
D 12 Francisco Pérez
D 12 Marcel Fradera
D 12 Leticia Hernández
D 12 Ricardo Castro
D 12 Cristóbal Navarro
D 12 Xavier Bornes
D 12 Angel Garcia
D 12 J. M. Grimas
D 12 P. Mañas
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63. Policia

D 12 A. Morón

Classe b) Personal d’oficis
64. Paleta

D 12 Francisco Ramírez

TOTAL: 64 llocs de treball reservats a funcionaris de carrera
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIX
1. Joan Pujals
B 20 Tècnic grau mitjà
2. Joan Urrútia
D 12 Oficial 1ª electricista
3. Andreu Gómez
D 12 Auxiliar administratiu
4. Alejandro Delgado
E 10 Vigilant zona blava
5. Sandra March
D 12 Auxiliar administratiu
6. Albert Ardèvol
E 10 Agutzil
7. Vicenç Argemí
E 10 Peó jardiner
8. Vacant
E 10 Peó obres
9. Joan Muntaner
E 10 Peó ajudant lampista
10. Antoni Tortosa
E 10 Peó esports
11. Argimiro Ferrero
E 10 Peó esports
12. Fulgencio Peña
E 10 Peó esports
13. José Luís Parada
E 10 Peó esports
14. José Luís García
E 10 Peó esports
15. Rafael Coto
D 12 Oficial 1ª paleta
16. Esther Vives
C 16 Responsable Punt Informació
17. Rosa Martínez
D 12 Treballadora familiar
18. Conxita Molist
D 12 Treballadora familiar
19. Carmen Perea
D 12 Treballadora familiar
20. M.Antònia Vilarrodona B 20 Mestre Escola d’adults
21. Francisca Garcia
B 20 Mestre Escola d’adults
22. Ana Maria Navarrete B 20 Mestre Escola d’adults
23. Pablo Jiménez
D 12 Oficial 2ª escoles
24. Vacant
B 20 Educador social
25. Quim Colominas
A 26 Tècnic superior
26. Esther Prat
B 20 Tècnic mig
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27. Josep M. Abril
28. Marta Miralles
29. Lluís Garcia
30. Mercè Vallicrosa
31.Anna Mª Codina
32.Noemi Alcázar
33.Vacant
34 .Manuel Prado
35. Antònia Montal
36. Josep Mª Oliveras
37. Antonio Márquez
38. Vacant
39. Vacant
40. R. Parada
41. Vacant
42. Vacant
43 Vacant
44. Vacant
45. Vacant
46. Vigilant Zona blava
47. Tècnic mig

B 20 Tècnic mig
B 20 Tècnic mig
B 20 Tècnic mig
C 16 Auxiliar Biblioteca
C 16 Auxiliar Biblioteca
C 16 Auxiliar Biblioteca
C 16 Tècnic auxiliar informàtica
E 10 Peó Cultura
D 12 Auxiliar administratiu
D 12 Oficial Jardiner
E 10 Peó Medi ambient
B 20 Tècnic mig
D10 Peó.
E 10 Peó
E 10 Peó
E 10 Peó
E 10 Peó
D 12 Treballadora familiar
E 10 Peó
E 10 vigilant zona blava
B 20 tècnic mig

TOTAL: 47 llocs de treball reservats a personal laboral
Tercer.- Insertar el pressupost definitivament aprovat, resumit per
capítols, i la plantilla orgànica i quadre de llocs de treball en el Butlletí
Oficial de la Província, així com trametre’n còpia a l’administració de l’Estat
i de la Comunitat Autònoma, tal com estableix l’article 169, apartats 3, i 4,
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.
7.- INFORMACIÓ AL PLE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST DE 2005.
Pren la paraula el Sr. Garcia i diu que es porta al Ple l’aprovació de la
liquidació del pressupost del 2005 i vol destacar dues coses:
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La primera es que la amortització de crèdits ha estat superior a
l’endeutament de municipi en la qual la famosa llei reguladora de les
hisendes locals indica que no es pot gastar més del que amortitzem, i això
s’ha complert. I la segona que hi ha hagut un superàvit de 454.337 € .
El Sr. alcalde indica que s’hi ha algun aclariment per fer ja s’he explicarà tal
com ha comentat el regidor Sr. García i s’hi ha alguna consulta tècnica el
Sr. Interventor ho podrà acabar d’explicar-ho.
Continua el Sr. alcalde diu que farà un petita explicació del Pressupost de
l’ajuntament: durant els primers mesos de l’any s’ha de liquidar i tancar el
pressupost de l’any anterior, i en el cas d’avui estem parlant de l’any 2005
que explicarem com s’ha tancat. Si es tanques amb dèficit, llavors
l’Ajuntament ha de fer un Pla de sanejament que vol dir que durant un any
o els que calguessin l’Ajuntament no pot fer noves inversions i tindria de
apujar impostos per tal d’equilibrar el compte de l’Ajuntament. Però, en
canvi la liquidació de l’any 2005 de l’Ajuntament de Sant Celoni és una
liquidació positiva amb un import de 1 milió d’euros de superàvit a 31 de
desembre del mateix any. Però, fins en la liquidació definitiva del 1 de març
d’aquest any s’han gastat 640.000 € per despeses de l’any 2005 i en el
tancament l’ajuntament disposa de 454.337 € per fer servir de l’any 2006.
Abans comentàvem que durant l’any es fan modificacions de crèdit a
l’Ajuntament i per tant, aquest diners a la primera modificació de crèdit es
poden incorporar en el pressupost del 2006i es pot gastar amb el que és
volguí (tant si son inversions o despeses generals) a més a més en el
tancament hi ha un romanent per inversions que era de 3.500.000 €, al
final també en queden 976.000 € que l’Ajuntament ha de reservar per
adquisició de terrenys o per fer habitatges socials. D’altra banda per Llei de
la Generalitat de Catalunya, aquest diners que hem obtingut de venda de
terrenys els hem de guardar i no els podem gastar com no sigui amb fer
habitatges socials.
També esta pràcticament tancat la compra nou patrimoni municipal, una ja
esta feta que es la compra de tres terrenys petits i una part de la torre de
la muralla de Sant Celoni al carrer de Les Valls i l’altre Sant Llorenç de
Vilardell. Per tant, hi ha 594.000 € reservats per aquestes dues compres i
en queden 532.000 € per dedicar-ho a altres inversions de l’ajuntament,
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que podria ser per la piscina coberta, escola de música, de l’escola bressol
municipal que es vol fer, o sigui destinar-ho aquest tipus d’obres que són
per el municipi. Per tant, és donar compte al Ple com exigeix la llei, no és
punt de Ple de votació sinó que es compleix el que ve regulat i aprovat en
el seu moment, el 28 de febrer d’enguany com és el tancament de la
liquidació i, és dóna compte al primer Ple que es celebra desprès del
tancament, per tant, és compleixen els terminis que marca la legislació tal
com és costum en aquest ajuntament des de que són alcalde.
Després d’aquestes intervencions i,
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació de la liquidació del pressupost de
l'ajuntament de Sant Celoni corresponent a l'exercici de 2005.
Atès que l’Alcaldia, per resolució de data 28 de febrer de 2005, va aprovar
la liquidació del pressupost de l’Ajuntament.
Atès que l'aprovació de la liquidació del pressupost correspon al President i,
conforme determina l'article 193.4 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, de la liquidació aprovada se n’ha de donar compte al Ple en
la primera sessió que celebri.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
UNANIMITAT, el Ple municipal ACORDA:
Informar al Ple de l’aprovació de la liquidació del pressupost de
l'Ajuntament de Sant Celoni corresponent a l'exercici de 2005.
8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’INFORME DE LES NOVES TARIFES
URBANES DEL SERVEI D’AUTOTAXI PEL 2006.
El Sr. alcalde explica que són les noves tarifes del servei de transport públic
de viatgers en auto-turisme al municipi de Sant Celoni proposades per a
l’exercici de 2006. Aquestes tarifes estan revisades per l’ajuntament i s’ha
fet algunes modificacions. Són les tarifes dels taxis de Sant Celoni que
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s’han de fer cada any i portar-ho a la Comissió de Preus de Catalunya per
l’autorització de les tarifes proposades.
Hi ha uns horaris de dissabtes i festius i l’horari normal de cada dia, la
mitjana per quilometres recorregut és d’un € i l’hora d’espera són 16 €.
Intervé el Sr. Bueno i diu: no comentaré els números perquè ja ho ha dit
el Sr. alcalde, però si vull de dir que es una proposta que els taxistes han
presentat i que l’ajuntament ha cregut oportú adaptar les tarifes ja que, fa
temps que no s’havien modificat. Aquesta proposta és per l’any 2006. Per
tant, la proposta es per part dels taxistes amb l’acord de l’ajuntament.
Després d’aquestes intervencions i,
Atès que en data 27 de desembre de 2005 el Sr. Josep Arias Ortiz, en
representació del col·lectiu de taxistes de Sant Celoni, ha presentat un
escrit en aquest Ajuntament sol·licitant l’aprovació de nous preus del servei
de transport públic de viatgers en auto-turisme al municipi de Sant Celoni
per a l’exercici de 2006.
Atès que, a requeriment de l’Alcaldia, en data 16 de gener de 2006 el Sr.
Josep Arias Ortiz ha aportat l’estudi econòmic que serveix de base i
justificació a la proposta de noves tarifes.
Atès que, d’acord amb l’article 31.1 de la Llei 19/2003, del taxi, la
determinació de les tarifes aplicables als serveis urbans de taxi és
competència dels ajuntaments, havent-se d’ajustar a la normativa vigent
en matèria de preus i garantint sempre la cobertura del cost del servei,
assegurant un benefici empresarial raonable.
Atès que, d’acord amb l’article 4 del Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre
el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats, és necessari
que l’Ajuntament de Sant Celoni fixi les tarifes que seran aplicades pel
servei de taxi del municipi en la seva modalitat urbana, és a dir, per aquells
serveis que es faran dins el nucli de Sant Celoni.
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Atès que, d’acord amb la normativa legal aplicable, l’establiment de tarifes
per part de l’Ajuntament de Sant Celoni està subjecte a l’aprovació
posterior per part de la Comissió de Preus de Catalunya i a la seva ulterior
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Atès que l’advocat de l’Àrea de Seguretat Ciutadana ha emès un informe de
data 25 de gener de 2006 proposant diverses modificacions en els preus
sol·licitats pel col·lectiu de taxistes de Sant Celoni, per tal de fer-los més
ajustats i evitar que l’impacte de l’increment de preus resulti excessivament
elevat per a l’usuari, tot entenent, però, que cal unes tarifes que
garanteixin el manteniment d’un marge de benefici per als titulars de les
llicències de taxi.
Atès que s’ha donat trasllat de l’informe jurídic al col·lectiu de taxistes de
Sant Celoni per a que manifesti la seva conformitat o no al respecte i
presenti quanta documentació consideri adient en defensa dels seus
interessos.
Atès que el col·lectiu de taxistes ha proposat canvis en el preu per
quilòmetre recorregut, tant en horari diürn com en horari festiu i nocturn,
així com en el suplement de cap de setmana, respecte dels preus proposats
per l’Àrea de Seguretat Ciutadana.
Vist l’informe jurídic emès des de l’Àrea de Seguretat Ciutadana en data 17
de febrer de 2006, acceptant les darreres modificacions proposades pel
col·lectiu de taxistes de Sant Celoni.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
UNANIMITAT, el Ple municipal ACORDA:
Primer.- Aprovar les tarifes per a la prestació de serveis de taxi de
naturalesa urbana que han de regir al municipi de Sant Celoni durant
l’exercici de 2006, d’acord amb la següent taula de preus:
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TARIFES 2006
Tarifa 1 (de 21 a 7 h), dissabtes i festius.
Baixada bandera
3,75 €
Km recorregut
1,05 €
Hora d’espera
16,00 €
Tarifa 2 (de 7 a 21 h)
Baixada bandera
3,30 €
Km recorregut
0,95 €
Hora d’espera
16,00 €
Suplements
Maletes
1,40 €
Animals domèstics
2,00 €
Cap de setmana/Festius
3,00 €
Recollida fora parada
1,35 €
Segon.- Sol·licitar a la Comissió de Preus de Catalunya l’autorització de les
tarifes proposades.
Tercer.- Notificar aquesta acord al col·lectiu de taxistes de Sant Celoni,
dins el termini de 10 dies a comptar des de l’adopció d’aquest acord, per al
seu coneixement i amb expressió dels recursos a què tinguin dret.
9.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ
DE DIVERSES TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS.
Pren la paraula el Sr. García Mundet i explica que es va aprovar unes taxes
per la utilització de la sala de teatre de l’Ateneu i de la sala del centre
municipal d’expressió. Com podeu veure hi ha unes tarifes especials per la
gent de fora i unes bonificades per la gent de Sant Celoni. Cal adequar la
taxa que es cobrava per el document de comptabilitat urbanística com quan
un es vol fer una casa ha de demanar un document on s’especifica la
edificació etc. i també la consulta prèvia potestativa per fer una activitat
abans de fer el projecte s’ha de demanar un petit informe que es digui les
característiques que ha de tenir l’activitat. Per tant, més que tot és aprovar
aquestes taxes.
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Intervé el Sr. alcalde i diu que s’ha de destacar que les taxes de la
utilització d’espais de l’escola de musica i l’Ateneu son gratuïtes per la gent
que esta registrada com entitat del municipi i per a la gent de l’escola de
musica.
Després d’aquestes intervencions i,
Atès que l'Àrea de Cultura ha efectuat una proposta relativa a les taxes a
cobrar per la utilització d'espais del Centre Municipal d'Expressió-Escola de
Música.
Vistos els informes de l'Àrea d'Entorn, relatiu a les taxes per llicències
urbanístiques i per la intervenció administrativa en activitats i instal·lacions
que es desenvolupin o realitzin en el terme municipal.
Atès que el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix en els
seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les
Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Vista la memòria del regidor de Cultura, l’informe de la Directora de l’Àrea
de Cultura, l'estudi econòmic obrant a l'expedient, dels quals resulta que
amb les tarifes que es proposen es dóna compliment a l’article 24.2 de la
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en el sentit que l’import
estimat de la taxa per la prestació d’un servei o la realització d’una activitat
no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del servei o
activitat de que es tracti, i l’informe conjunt emès pel Secretari de la
Corporació i l’interventor accidental.
Vistos els informes emesos per l'Àrea d'Entorn, justificatius de les taxes a
satisfer per les llicències de divisió de propietat horitzontal i pels
procediments de certificació de la comptabilitat amb el planejament
urbanístic i el procediment de consulta prèvia potestativa.
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Atès, així mateix, que cal adequar la bonificació establerta a l'article 6è de
l'ordenança fiscal núm. 9 per les ocupacions que en tinguessin dret l'any
2004.
A proposta de l’Alcaldia, la Comissió informativa de Serveis Comunitaris
emet dictamen proposant al Ple municipal de prendre els següents
ACORDS:
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
UNANIMITAT, el Ple municipal ACORDA:
Primer.- Modificar l’Ordenança fiscal número 20, reguladora de les taxes
per serveis generals, amb vigència a partir de la data de la seva aprovació
definitiva, al següent tenor:
Aprovar el nou quadre de tarifes de l’apartat c), que passa anomenar-se
Taxa per la utilització d'Espais del Centre Municipal d'Expressió-Escola de
Música, fixant els conceptes i imports següents:
Ús sense tècniques
Mig dia
Dia sencer
(fins a 5 ( a partir de
hores)
5 hores)

Ús amb tècniques
Mig dia
Dia sencer
(fins
a
5 ( a partir de
hores)
5 hores)

Privats
de
municipi

fora

del 230 €

300 €

370 €

510 €

Entitats
municipi

fora

del 115 €

150 €

185 €

255 €

Privats del municipi

115 €

150 €

185 €

255 €

1

1

de

Entitats sense ànim de lucre i legalment constituïdes. Cal presentar els estatuts
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Entitats del municipi

2

0€

0€

0€

Bucs d’assaig i Aules d’estudi
1-2 hores
Mig dia
(fins a 5 hores)
Privats i grups o
entitats de fora del
municipi 1
Alumnes
de
l’escola i grups del
municipi

4€

6€

0€

0€

0€

Dia sencer
( a partir de 5
hores)
10 €
0€

Segon.- Aprovar el nou redactat de la disposició transitòria de l'ordenança
fiscal núm. 10 al següent tenor:
Disposició transitòria.- La bonificació establerta a l'article 6è es podrà
sol·licitar pels subjectes passius que en tinguessin dret els anys 2004 i
2005 en relació a les taxes liquidades durant els referits exercicis. L'acord
de concessió inclourà, si s'escau, el càlcul de la quota tributària
bonificada que li hagués correspost els anys 2004 i 2005 i es practicarà
la devolució d'ingressos corresponents.
Tercer.- Modificar l’article 6 de l'ordenança fiscal número 18, reguladora
de les taxa per la intervenció administrativa en activitats i instal·lacions que
es desenvolupin o realitzin en el terme municipal, en quan a les taxes
corresponents als procediments de certificació de comptabilitat del projecte
amb el plantejament urbanístic i al procediment de consulta prèvia
potestativa, al següent tenor:
Euros
2

Entitats sense ànim de lucre, legalment constituïdes i censades al registre municipal
d’entitats
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Euros
1 - Procediment de certificació de compatibilitat del projecte amb el 61,43
planejament urbanístic.
2 - Procediment de consulta prèvia potestativa.
73,45

Quart.- Modificar l’Ordenança fiscal número 20, reguladora de les taxes
per serveis generals, amb vigència a partir de la data de la seva aprovació
definitiva, al següent tenor:
Afegir a l'epígraf segon la taxa per divisió de propietat horitzontal, per
import de 84,02 euros.
Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els
anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província.
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe, en
els termes previstos a l’article a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, podran examinar l’expedient i presentarhi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords
adoptats restaran definitivament aprovats.
10.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL
PLA JOVE 2004-2007.
Pren la paraula el Sr. Alsina i explica que el punt de l’acord l’actualització
del Pla jove 2004-2007 bàsicament és incorporar-ho en el Pla que vam
presentat el 17 de març de l’any 2005 a la Secretaria general de joventut
de la Generalitat de Catalunya. Aquest Pla, va obtenir una nota adequada,
la qual cosa va permetre rebre diverses subvencions per a diferents
projectes.
La metodologia que ha establert la Secretaria general de joventut és que
aquest Pla es pot anar millorant i el que fem en el Ple d’avui es incorporar
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en el Pla noves característiques que són dades sociodemogràfiques a Sant
Celoni, característiques estructurals i el principi de funcionament del Pla
Jove. Amb això el que es pretén és que la Generalitat de Catalunya ens
doni una mica més de nota que ens permetrà tenir una mica més de
subvenció. Per un costat es això, afegir-hi les dades sociodemagràfiques i
estructurals i per l’altre la presentació dels projectes que demanem
subvenció. Aquests projectes són tres en base també en els criteris que ells
ponderen per donar més subvenció que són:
Primer: les activitats de promoció cultural per a joves en el municipi que
es fan des de el Safareig, la Rentadora i el Centre Municipal d’Expressió
Segon: el projecte del Tritó, que és un projecte de prevenció del consum
problemàtic de drogues i altres comportaments de risc en la població jove.
Tercer: la primera fase del parc d’activitat juvenil del Pertegàs que és un
parc on es podran practicar els diferents tipus de patinatge, temes
d’acrobàcia amb bicicleta i altres tipus similars com escalada, bric danç
etc. etc. Es presenten aquest tres projectes perquè puguem aconseguir la
subvenció per aquests projectes que ja tenim programats per el
desenvolupament d’aquest 2006.
Pren la paraula el Sr. Cuminal i comenta que en primer lloc vol agrair al Sr.
Alsina la predisposició a parlar d’aquest Pla, perquè per temes d’agenda no
hi havia determinat termini per part seva de rebre la informació i haig
d’agrair la seva predisposició a parlar-ne ja que, quan no passa ens
queixem i es bo que ho puguem comentar, i a favor poca cosa més haig de
dir.
Continua el Sr. Cuminal i diu que l’altre vegada li vam dir al Sr. Alsina que
abans de fer un Pla i abans de proposar accions valia la pena estudiar quina
realitat tenia la joventut de Sant Celoni, quines característiques i quins
problemes tenien i ens han fet cas. El Sr. Alsina ho justificava perquè diu
que això es perquè la Generalitat de Catalunya dóna més punts i dóna més
diners, però jo vull pensar que és per que quan l’oposició diu coses que
realment valen la pena el Sr. Alsina és un dels que escolta i realment ho
afegeix en el seu programa. Per tant, ara si que ja tenim un estudi de quina
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realitat tenim al nostre poble en matèria de joventut, quins problemes
tenim els joves de Sant Celoni i a partir d’aquí es poden començar a fer
algunes accions en concret. Com deia ens trobem amb una modificació una
vegada més per demanar subvencions per un Pla que no s’acaba d’arrencar
i no s’aplica del tot, tenim tres propostes concretes per tres projectes
concrets. Nosaltres (referint-se al grup municipal de CiU) hi estem d’acord
ja dic ara que votarem a favor d’aquest punt, evidentment tot el que sigui
donar més recursos perquè la gent jove pugui tenir mes informació i més
oportunitats per part de CiU li donarem suport. Però, també diem que
seguim sense una agenda de quins grans objectius en matèria de joventut
percep Sant Celoni a l’hora de definir plans en aquest cas del 2005 al 2008
i si podem pensar una mica en mes llarg termini, evidentment que no es
poden planejar 50 temes, però en tot cas hi ha d’haver grans temes perquè
tots plegat ens poguéssim posar de cor per definir cap on va en matèria de
joventut. Vull dir que el Pla jove i el fòrum de joves no arrenca. Aquest
fòrum s’ha criticat força pel contingut de quan hi érem, crec –diu- que més
pel contingut potser és per les persones que vam constituir-lo que potser
generava incomoditat, però crec que és bo, en tot cas en aquesta
modificació és torna a recollir la base d’aquest Pla de joventut arrel
d’aquells joves que van decidir a l’any 2003 i 2004 asseure’s i començar a
parlar d’aquest temes que interessaven als joves del poble. En aquest cas
denunciar que en aquest Pla es parla de tornar a pensar quin espais de
trobada han de tenir els joves amb l’administració. Jo crec que aquell fòrum
va funcionar força. Per tant, animar-los que agafeu el pas i que es evident
que un fòrum de gent jove resulti incòmode per l’equip de govern però, en
tot cas es veu que els fruits que dóna son realment positius. Un altre
proposta que fem des de el grup municipal de CiU i es veu recollida és
l’agenda d’entitats, és una eina molt fàcil de fer i molt profitosa. En tot cas
lamentar que es planifiqui el darrer any de la legislatura i en cap cas voldria
pensar que es una oportunitat per així reunir a totes les entitats del poble
desprès de quatre anys de fer-los mes o menys cas i parlar amb els joves
just abans de que comenci el període pre-electoral. Per tant, suport als tres
projectes, evidentment, els joves de Sant Celoni tenen més oportunitats
sobre el consum responsable en matèria de drogues, fer patinatge,
escalada en lliure i alguns cursos més per educació, però seguim sense
aquest gran impuls en matèria de joventut sobre aquests tres o quatre
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temes pel qual tots el joves s’haurien de posar d’acord per poder-ne parlar
en aquest cas amb tot el plenari. Per tant, agrair un cop més al Sr. Alsina la
seva predisposició i demanaria que aquesta bona predisposició es pugui
traslladar a tota la gent jove del municipi perquè puguin tenir més
implicació amb la política municipal i que no continuem fen polítiques pels
joves sense escoltar la seva veu.
El Sr. alcalde diu que d’entrada vol agrair que el vot sigui afirmatiu i
recordar que l’equip de govern d’abans i el d’ara que hem tret una bona
lliçó del fòrum jove. Es pot criticar o es pot dir que no es van recollir els
fruits que s’esperava, però i va haver participació i els joves que va voler
participarho van poder fer, va ser un fòrum obert durant l’any 2003 i això
ha servit per marcar algunes línies d’actuació com ajuntament i que no
deixa de recollir l’opinió i les necessitats d’una part dels joves.
Aquest darrers anys hem treballat amb temes d’ocupació , amb projectes
de garantia social, el Tritò que no només es per joves, però que vulguem o
no afecta com una part de la joventut, la prevenció de drogodependencia
és important en aquest inicis de l’adolescència i en edats d’abans de l’
adolescència, també els habitatges socials que s’estan programant una part
són per joves, són línies ja estratègiques per afavorir a la nostre població
jove i que les seves dificultats son molt més grans avui en dia que per les
persones que tenim ja d’una certa edat. L’idea és escoltar als joves i, per
això, es va fer el fòrum jove i tenim de buscar i trobar canals de
participació perquè la gent jove estigui engrescada. Hi ha accions que ja
estan consolidades i es palpen, algunes d’aquestes polítiques s’han iniciat ja
fa anys i d’altres mes recentment, totes van de cara a un col·lectiu molt
especial com és el dels joves .
Intervé el Sr. Alsina i diu : senzillament agrair la col·laboració com deia al
Sr. Cuminal perquè a Sant Celoni tinguem un dels principals líders amb
matèria juvenil de Catalunya això fa que el regidor de joventut pugui tenir
un debat intens i clar amb aquesta persona, perquè difícilment avui en dia i
aquesta es una de les problemàtiques dels adults per saber entendre els
joves. Per això, tenir a la taula al Sr. Cuminal i pogué debatre amb ell és
sempre pujar molt el nivell. Per tant, senzillament aquest Pla local de
joventut s’ha fet com deia el Sr. Cuminal aquesta actualització bàsicament
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s’ha fet recollint les dades que mancaven en el Pla local, són dades que no
es van fer l’altra vegada perquè amb dos mesos no pots fer tot l’anàlisi
socioeconòmic i sociodemofràfic que ens demanava la Secretaria de
joventut de la Generalitat de Catalunya. Però, ara l’hem fet, hem pujat nota
i continuarem tirant endavant els projectes per a joves. Podríem tirar
endavant molts projectes perquè els joves de Sant Celoni estan demandant
moltes coses i n’estem fent més, l’únic que hem presentat aquests tres
projectes perquè són les línies que ens subvencionen i el que estem fent és
demanar una subvenció. D’altra banda, hi ha altres projectes que s’estan
fent que no els he explicat perquè les subvencions només es destinen en
aquest usos de Promoció cultural i el de inversions i activitats. Senzillament
això.
Intervé el Sr. Pasqual i diu: bé, els que no som tant joves també volem
opinar perquè sembla que si no ets jove no pots opinar en temes de
joventut i això es un greu error. En relació a la participació d’aquest Pla
jove que s’ha fet, si que és un tema que ens preocupa. Però jo entenc que
quan es va iniciar va ser recollint moltes de les demandes del fòrum jove
del 2003 i també és fruit d’un treball que ha portat la regidoria de joventut
on s’han implicat totes les Àrees de l’ajuntament a partir del que es va
exposar en el Fòrum jove i el que s’ha detectat en necessitat de la joventut,
tot això s’ha recollit en aquest Pla Jove. Penso que estem orgullosos
d’aquest Pla perquè realment dóna molt servei a la joventut de Sant Celoni.
Un altre cosa es la participació, vull recordar que el llarg del 2005 s’ha fet
tota una diagnosi participativa que actualment s’estan engegant tot un
seguit de projectes i si bé l’hem obert a tota la població més del 50 % dels
participants de la diagnosi han sigut joves. Per tant, moltes vegades no
m’agrada emmarcar tant els projectes per edats, però penso que quan es
fa un projecte per Sant Celoni és per gent de totes les edats, encara que la
joventut en la diagnosi participativa i els projectes que tirem endavant ha
tingut molt a dir i crec, que es notarà.
Intervé el Sr. Cuminal i diu que només es una replica ja que avui estem
tots pedagògics i també podem aprofitar que hi ha gent al públic perquè
realment el Ple per part de tots és més estimulant. Només dir al Sr.
Pasqual que estic d’acord amb ell, “només faltaria”, però el problema és
42

que la gent és pensi que polítiques de joventut es la pista de skeip, es dirlos que les drogues són dolentes i és dir que farem el lloguer mes
assequible. Jo crec que si es demana participació val la pena que la gent
més gran comencem a pensar que potser val la pena que els joves que
s’han de trobar el Hotel Suïs per posar-se d’acord en quants cotxes omplen
per anar a la Autònoma o si necessiten o no que l’ajuntament de Sant
Celoni pugui o no posar a la seva disposició un autobús per anar al seu lloc,
és un element que sembla que molta gent i participaria. Per exemple, per
mi és molt important que les voreres del meu poble estiguin adaptades
perquè cap persona amb disminucions pateixi discriminació amb aquest
sentit, això s’ha d’entendre com a polítiques de joventut perquè això són
polítiques realment de futur i en aquest sentit si que són engrescadores jo
simplement denuncio que ho trobo molt bé, però, l’eskeip, el jib job i la
zona de lleure es fantàstica, ho sabem tots, i realment és necessari, però el
que estic demanat és el pas més, comencem a parlar d’urbanisme amb
criteris de polítiques de joventut i de mobilitat. Per tant, no només els joves
tenim de parlar de joventut sinó que espero que com més aviat millor tots
els gran entenguin que totes les polítiques afecten a la joventut.
El Sr. alcalde diu que segurament tots hi estem d’acord i que les polítiques
es fan globalment. Quan parlem de les voreres haig de dir que l’ajuntament
disposem i estem apunt d’aprovat el Pla d’eliminació de barreres
arquitectòniques que afecte a les persones que té manca de mobilitat i tant
pot ser una persona jove, una persona de mitjana edat o una persona
gran. Tots podem veure que els nous carrers que s’han fet durant aquest
darrers anys estan fets sense barreres arquitectòniques i, així mateix els
edificis només el de l’ajuntament li manca ascensor i aquest any ja en
tindrà (es refereix a l’edifici de la Plaça de la Vila), però altres edificis
municipals tothom hi pot accedir sense problemes. Aquest Pla d’eliminació
de barreres arquitectòniques es passarà a l’aprovació del Ple per tal de
signar un conveni amb el Ministeri, IMSERSO, i ONCE per tal de marcar un
calendari d’actuació ja que tenim un estudi molt ben fet. Per tant, posar
terminis, programar com s’ha de fer si és en 5 o 10 anys la posada al dia
de tots aquest elements que dificulta l’accessibilitat a les persones, això és
per la referència que ha fet el Sr. Cuminal.
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Si no tinguéssim aquest Pla que com he dit abans està molt ben fet,
estaríem parlant de fer un estudi. Però en canvi, ja està fet i l’ajuntament
l’aprovarà ja que tenim el vist-i-plau de la ONCE i el Ministeri que són els
que van subvencionar una bona part d’aquest Pla. Per tant, compartim tots
que els joves formen part de la població de Sant Celoni, i que s’han de fer
coses globals pensant amb els joves perquè ells tenen algunes necessitats
que són especials i, per això, apostem con deia el regidor (referint-se al Sr.
Alsina) en el Pla local de joventut i les línies de subvenció ajuden, però això
no vol dir que paral·lelament ens posarem d’acord en avançar en altres
línies que de moment no s’hi ha treballat.
Després d’aquestes intervencions i,
L’Ajuntament de Sant Celoni va aprovar per Ple de 17 de març de 2005,
el Pla local de joventut 2005-2007. Aquest Pla, a més de ser
l’instrument que orienta l’acció municipal en matèria de Joventut, va
donar compliment a allò previst a les bases reguladores de subvencions
promogudes per la Secretaria general de joventut del Departament de
Presidència de la Generalitat de Catalunya, que indiquen com
imprescindible la seva elaboració, per poder concórrer a les convocatòries
de subvencions que anualment es fan públiques.
El Pla va estar qualificat el 2005 com a pla integral, per part de la
Secretaria General de Joventut, en obtenir la puntuació adequada, la qual
cosa va permetre rebre diverses subvencions en matèria de projectes
d’activitats (Programacions de La Rentadora i del Centre Municipal
d’Expressió; Edició d’un CD de joves músics) i d’inversions (Adequació de
la Rentadora com a punt de referència per a joves).
Atès tanmateix, que les bases per a la concessió de subvencions a
projectes per a joves que els ajuntaments, mancomunitats de municipis,
consorcis constituïts per ens locals, entitats municipals descentralitzades
elaborin en el marc del Pla nacional de joventut de Catalunya (Ordre
PRE/8/2006, de 10 de gener), contemplen la possibilitat d’elaborar noves
versions dels plans ja presentats, l’Ajuntament de Sant Celoni, amb
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l’afany de millorar el document i,
obtinguda, n’ha elaborat una revisió.

conseqüentment,

la

valoració

Per l’àrea de Presidència ha estat emès informe en vers la conveniència
d’aprovar les modificacions del pla jove Aquesta que es centren –
essencialment- en l’actualització dels apartats següents:
Característiques sociodemogràfiques (actualització de
dades)
Característiques estructurals (aprofundiment en les
implicacions del nou model organitzatiu de l’Ajuntament)
Principis de funcionament (significativament en la
vessant “participació”)
*Característiques metodològiques (actualització del
diagnòstic)
A proposta de la Comissió informativa
UNANIMITAT, el Ple municipal ACORDA:

de

Serveis

Personals,

per

Primer. Aprovar l’actualització del Pla Jove 2004-2007 introduint les
modificacions referents a:
Característiques sociodemogràfiques (actualització de
dades)
Característiques estructurals (aprofundiment en les
implicacions del nou model organitzatiu de l’Ajuntament)
Principis de funcionament (significativament en la
vessant “participació”)
Característiques metodològiques (actualització del
diagnòstic)
Segon. Comunicar aquest acord a la Secretaria General de Joventut,
per al seu coneixement i als efectes escaients.
Tercer. Habilitar el Sr. Alcalde per a la signatura de
documentació sigui necessària a l’efectivitat dels acords presos.
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quanta

11.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA PROMOGUDA
PER LANDSCAPE PROINGRU SL RELATIVA A LA UASU-45, AIXÍ COM
EL CONVENI QUE LA PROPOSA.
El Sr. alcalde explica que es una unitat d’actuació on hi havia l’antiga
fàbrica de Can Pàmies i es tracta de modificar el Pla General en aquest
àmbit i, això, farà possible que d’aquí pocs dies o pocs mesos hi podrà
haver la llicència d’obres. En aquest lloc on avui hi ha una fàbrica parada es
transformarà en 38 naus industrials i comercials. L’informe es porta avui a
la seva aprovació provisional, ja s’havia aprovar inicialment. Aquest
informe es favorable per part de l’Agencia Catalana de l’Aigua i de la
Direcció General de Carreteres des de el mes de febrer i març d’enguany i
per tant, es porta al Ple per la seva aprovació.
Intervé el Sr. Capote i diu que hi havia una al·legació per part de
l’Associació de veïns del Molí Paperer de Sant Celoni, en la que posen de
manifest la problemàtica que poden tenir en el tema de mobilitat i
l’accessibilitat. L’Àrea de Seguretat Ciutadana a emès un informe que parla
de la futura passera peatonal que anirà des de el barri de Can Pàmies fins
el que és avui la Forestal. També posaven de manifest la por que tenien
que es tallessin els 7 arbres que avui hi ha plantats al barri, cosa que no es
farà i, per això, calia dir-ho.
Després d’aquestes intervencions i,
Vist de nou l’expedient instruït per a l’aprovació d’una modificació puntual
del pla general d’ordenació promoguda per l’entitat Landscape Proingru SL
relativa a la UASU-45, i que proposa la creació d’una zona industrial a
l’antiga fàbrica de Can Pàmies, incloent també actuacions d’interès públic
com la recuperació de part de l’àrea de ribera, la construcció d’una passera
peatonal per sobre la carretera C-35, i el manteniment de determinats
elements arquitectònics de la referida fàbrica com les xemeneies, que estan
incloses al catàleg de patrimoni arquitectònic i artístic de Sant Celoni, així
com els arbres situats al front de la carretera C-35.
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Atès que simultàniament a la present modificació s’està tramitant un pla de
millora urbana que ordena al detall la referida unitat d’actuació.
Atès que el Ple municipal en sessió celebrada el dia 28 d’abril de 2005 va
aprovar inicialment la modificació puntual del pla general d’ordenació
urbana, promoguda per Landscape Proingru SL, relativa a la UASU-45 Can
Pàmies i el conveni que la proposa.
Atès que l’expedient ha estat exposat al públic durant el període d’un mes,
prèvia publicació de l’oportú anunci al tauler d’anuncis, al Butlletí Oficial de
la Província núm. 111, de 10 de maig de 2005 i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 4385, del dia 17 de maig de 2005 i al diari
“El Periódico” del dia 6 de maig de 2005.
Atès que durant el termini d’exposició pública s’ha notificat als ajuntaments
dels municipis limítrofes amb el municipi de Sant Celoni.
Ateses les actuacions previstes en el programa de participació ciutadana
que conté aquesta modificació, es va comunicar l’acord d’aprovació inicial
mitjançant nota a la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes del municipi
de Sant Celoni, així com a totes les Associacions de Veïns del municipi.
Atès que obra certificat de secretaria a l’expedient conforme durant el
termini d’informació pública s’ha presentat una única al·legació al respecte
per part de José Campos Mateo com a President de l’Associació de veïns del
Molí Paperer de Sant Celoni.
Atès que en l’esmentat escrit d’al·legació es posen de manifest qüestions
que es creuen problemàtiques tals com la mobilitat i l’accessibilitat, així
com les repercussions que tindrà la present modificació pel barri del Molí
Paperer, interessant també la conservació dels set (7) arbres que avui hi ha
plantats al carrer Indústria.
Atès que obra a l’expedient un informe emès per l’Àrea de Seguretat
Ciutadana d’aquest ajuntament segons el qual les cessions destinades a
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zona verda i a vialitat, tant de comunicació rodada com de rutes peatonals,
possibiliten orientar la millora global de proximitat de la ciutat al límit sud
est d’aquesta.
Atès que la proposta incorpora una justificació de la mobilitat sostenible, a
través de la passera peatonal prevista per connectar la UASU-45 amb la
UASU-38, fent accessible l’estació de ferrocarril a l’àmbit de la UASU-45, el
que permetrà als usuaris de l’actuació que resulti optar per la utilització
d’un mitjà de transport públic enlloc del vehicle privat.
Atès que es preveu la creació de dotacions d’estacionaments concentrades
al costat de les zones industrials, amb caràcter suficient per a cobrir els
estàndards establerts pel pla general.
Atès que el carrer Indústria es troba fora de l’àmbit de la UASU-45 i per
tant la seva qualificació i urbanització no s’altera i conservarà els set arbres
als quals es fa referència a l’escrit d’al·legacions.
Atès que el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat ha
emès amb data 27 de setembre de 2005 un informe favorable a la present
proposta de modificació puntual del pla general condicionat a que l’Agència
Catalana de l’Aigua emeti un informe favorable en l’àmbit de les seves
competències.
Atès que l’Agència Catalana de l’Aigua ha emès un informe favorable a la
present proposta de modificació puntual del pla general amb data 10 de
febrer de 2006, subjectant la conformitat al pla de millora a que via
conveni el promotor assumeixi els costos econòmics de la seva part
proporcional d’inversió per a totes les infraestructures del sistema de
sanejament.
Atès que la Direcció General de Carreteres ha emès informe el dia 17 de
març de 2006 el qual és favorable a l’aprovació d’aquesta modificació
puntual.

48

A proposta del regidor de l’Àrea d’Entorn, la Comissió Informativa de
Serveis Comunitaris emet dictamen proposant al Ple de prendre els
següents ACORDS:
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
UNANIMITAT, el Ple municipal ACORDA:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual de la revisió del
Pla general municipal d’ordenació de Sant Celoni, promoguda per
Landscape Proingru, SL, relativa a la UASU-45 i el conveni que la proposa.
Segon.- Autoritzar al senyor alcalde la signatura del conveni esmentat amb
Landscape Proingru SL.
Tercer.- Trametre còpia de l’expedient i de la modificació puntual del pla
general relativa a la UASU-45 a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona, per a la seva aprovació definitiva.
12.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA EN QUAN A LA
QUALIFICACIÓ D’UNA PORCIÓ DE TERRENY COM A VIARI
MUNICIPAL A LA UASU-57 DE CAN SANS.
El Sr. alcalde explica que també es va aprovar inicialment i avui es porta al
Ple per l’aprovació provisional, doncs, ja han arribat els informes favorables
de l’Agencia Catalana de l’Aigua i el de la Diputació de Barcelona en els
mesos de febrer i març. Per això, tant aquest punt con l’altre passaríem a
la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya per la seva
aprovació definitiva.
Després d’aquestes intervencions i,
Vist de nou l’expedient instruït per a l’aprovació d’una modificació puntual
del pla general d’ordenació relativa a la UASU-57 Can Sans-2 de Sant
Celoni, la qual té per objecte la modificació de la qualificació urbanística
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d’una petita porció de terreny de superfície 120’04m2, que passarà a
formar part del 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
favor de l’Ajuntament de Sant Celoni d’un terreny de 120’04m2, 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 el Ple municipal en sessió celebrada el dia 27 de desembre de
2005 va aprovar inicialment la modificació puntual del pla general
d’ordenació urbana, promoguda per l’Ajuntament de Sant Celoni, relativa a
la UASU-57.
Atès que l’expedient ha estat exposat al públic durant el període d’un mes,
prèvia publicació de l’oportú anunci al tauler d’anuncis, al Butlletí Oficial de
la Província núm. 5, de 6 de gener de 2006 i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 4552, del dia 17 de gener de 2006 i al diari
“El Periódico” del dia 7 de gener de 2006.
Atès que durant el termini d’exposició pública s’ha notificat als ajuntaments
dels municipis limítrofes amb el municipi de Sant Celoni.
Ateses les actuacions previstes en el programa de participació ciutadana
que conté aquesta modificació, es va comunicar l’acord d’aprovació inicial
mitjançant nota a la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes del municipi
de Sant Celoni, així com a totes les Associacions de Veïns del municipi.
Atès que obra certificat de secretaria a l’expedient conforme no s’ha
presentat en aquest Ajuntament cap mena d’al·legació ni reclamació a
l’expedient.
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Atès que l’ADIF ha emès un informe amb data 24 de gener de 2006 en
relació a la present proposta de modificació segons el qual no és necessària
la seva autorització en motiu de no executar-se cap tipus d’obra.
Atès que el Servei de Vies Locals de la Diputació de Barcelona ha emès un
informe favorable a la present proposa de modificació amb data 10 de març
de 2006.
Atès que l’Agència Catalana de l’Aigua ha emès un informe favorable en
relació a la present proposta de modificació puntual del pla general amb
data 10 de febrer de 2006.
Atès que d’acord amb 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, el text refós de la normativa urbanística del planejament
general ha estat publicada en el DOGC núm. 4459, de 31 d’agost de 2005.
Vist els informes obrants a l’expedient
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
UNANIMITAT, el Ple municipal ACORDA:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del pla general
d’ordenació municipal relativa a la UASU-57 Can Sans-2, promoguda per
l’Ajuntament de Sant Celoni, consistent en la modificació de la qualificació
urbanística d’una petita porció de terreny de superfície 120’04m2, que
passarà a formar part del sistema viari municipal.
Segon.- Trametre còpia de l’expedient i de la modificació puntual del pla
general relativa a la UASU-57 a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona, per la seva aprovació definitiva.
13.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ
DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR P-2 LES TORRES, EN QUANT A
L’INCREMENT DE DENSITAT DE LA PARCEL·LA A-12
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El Sr. alcalde explica que és convalidar aquest acord perquè algunes
d’aquestes modificacions es van aprovar abans de la publicació del Pla
general, es va publicar fa pocs mesos com estan fent a molts ajuntaments.
El Pla general de l’any 1997 no estava publicat perquè ho tenia que pagar
la Generalitat de Catalunya, el govern va canviar la normativa i ja s’ha
publicat, però el que estava aprovat abans s’ha de tornat a convalidar en el
Ple per continuar el procés normal per tal que sigui a justar a dret. Són els
habitatges socials que es fan al sector de les Torres augmenten que poder
passa de 30 a 36 pisos de lloguer.
Intervé el Sr.Ramon Segarra i diu que ja s’ha tancat des de el Pla
d’habitatge el menys és el que ens van proposar des de el principi de la
legislació. Tirar endavant els 14 habitatges que estan a punt d’acabar al
carrer Esteve Cardelús i desprès 24 pisos més que s’estan iniciant al sector
Les Torres, i 36 pisos són de lloguer. Lògicament vull fer una menció ja que
el Sr. Cuminal parla dels joves també s’ha de pensar amb la gent gran.
Aquest pisos seran compartits per joves i grans, persones grans que tenim
al nostre poble que viuen en un tercer pis i no tenen ascensor, aquest pisos
de lloguer seran d’uns 35 m2 n’hi hauran de 65 m2 fins a 70 m2 per poder
encabir totes les persones que puguem, lògicament no podem donar
satisfacció a tots plegats, però si que ens felicitem ens els que vam
treballar en la ponència fa uns dos anys per poder signar i treballar en
aquest projecte. En aquest cas a la ponència hi havia l’equip de govern, els
tècnics i també l’oposició. Per tant, benvingut sigui per Sant Celoni aquesta
aprovació d’haver arribat a poder construir aquest pisos.
Intervé el Sr. Bosch – diu - que només per puntualitzar. Tal com diu la
convocatòria és una aprovació inicial, entenem que no es això i també
entenem que és una ratificació no una modificació, vull que quedi clar que
convalidar es modificar i no modifiquem res, és un acord que van prendre i
es ratifica. (El Sr. secretari diu que es una aprovació provisional i es
ratifica) ratificar l’aprovació que van fer en el seu moment (El Sr. secretari
diu que si) El Sr. alcalde diu que no es rectifica sinó que és ratifica i que no
hi ha cap variació.
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El Sr. Pasqual diu que només es una curiositat i és que més endavant hi ha
nomenclatura de nous carrers de Sant Celoni i només vull recordar que
aquest pisos estan entre dos carrers que es diuen Maria Aurèlia Campmany
i Montserrat Roig. Es una de les signatures pendents que tenim en aquest
municipi, els noms de dones estan en franca minoria, penso que en el
sector de les Torres vam iniciar aquest intent de resituar aquesta situació,
tot i que la nomenclatura que vindrà més endavant no es dóna el cas, però
potser en parlarem en el seu moment. Jo penso que ho vam fer aquí i
aquest és l’esperit que hem d’anar feminilitzant els carrers de Sant Celoni,
“que ja tocaria”.
El Sr. Capote diu que vol fer un recordatori que ja ho van parlar amb el
grup municipal de CiU i sembla que es una cosa positiva. Que si alguna
immobiliària o algun constructor vol fer habitatges protegits que és farà el
mateix tracte i això, és molt important pels preus, i voldria deixar
constància en el Ple.
Després d’aquestes intervencions i,
Vist de nou l’expedient instruït per a l’aprovació de la modificació puntual
del pla parcial del sector P-2 Les Torres, promoguda per l’Ajuntament de
Sant Celoni, relativa a l’increment de la densitat màxima permesa a la
parcel·la A-12 de l’expressat sector, per tal d’obtenir sis habitatges més
que es destinaran al règim de protecció oficial.
Atès que per resolució de l’alcaldia de data 3 de juny de 2005 es va aprovar
inicialment la referida modificació, i un cop finalitzat el tràmit d’informació
pública sense que s’haguessin presentat al·legacions a la mateixa, el Ple
d’aquest Ajuntament en sessió del dia 26 de juliol de 2005 va aprovar-la
provisionalment i va acordar trametre l’expedient a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona per la seva aprovació definitiva.
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 16
de novembre de 2005 va acordar retornar a l’Ajuntament de Sant Celoni
l’expedient de la modificació puntual del pla parcial del sector P-2 Les
Torres, relativa a l’increment de densitat en sis habitatges més a la
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parcel.la A-12, per tal que es realitzéssin les convalidacions de tràmit que
siguin possibles en dret, un cop publicada la normativa urbanística del pla
parcial, d’acord amb l’establert a 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.
Atès que 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, disposa que
abans d'acordar l'aprovació inicial dels instruments de planejament
urbanístic derivat formulats a partir de l'entrada en vigor de la llei 10/2004,
s'han de publicar les normes urbanístiques de l'instrument o els
instruments de planejament que desenvolupin.
Atès que el text refós de la normativa urbanística del pla parcial del sector
P-2 Les Torres de Sant Celoni va ser publicat al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 4544, de 4 de gener de 2006, arrel de
l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 16 de
novembre de 2005, pel qual es donava conformitat a l’expressat text refós,
promogut i tramès per l’Ajuntament, i se’n ordenava la seva publicació.
Atès que per resolució de l’alcaldia de data 4 de gener de 2006 es va
acordar ratificar l’acord adoptat per resolució de l’alcaldia de data 3 de juny
de 2005, d’aprovació inicial de la modificació puntual del pla parcial del
sector P-2 Les Torres, relativa a l’increment de densitat en sis habitatges
més a la parcel·la A-12.
Atès que l’expedient ha estat exposat novament al públic, prèvia publicació
de l’oportú anunci al tauler d’anuncis, al Butlletí Oficial de la Província núm.
19, de 23 de gener de 2006 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 4558, del dia 25 de gener de 2006 i al diari “El Periódico” del dia 24
de gener de 2006.
Atès que obra certificat de secretaria a l’expedient conforme no s’ha
presentat en aquest Ajuntament cap mena d’al·legació ni reclamació a
l’expedient.
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Atès que en sessió del dia 15 de juny de 2005 la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona va aprovar definitivament la modificació puntual
de la revisió del pla general d’ordenació relativa a l’increment de densitat
de sis habitatges més al sector P-2 Les Torres.
Vist allò que disposen els articles 63 i 67 de la llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, sobre la convalidació dels actes.
Atès allò establert a l’article 22.2.c) de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local,
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
UNANIMITAT, el Ple municipal ACORDA:
Primer.- Convalidar l’acord adoptat pel Ple en sessió del dia 26 de juliol de
2005, d’aprovació provisional de la modificació puntual del pla parcial del
sector P-2 Les Torres, relativa a l’increment de densitat en sis habitatges
més a la parcel·la A-12, per la construcció d’un edifici plurifamiliar
d’habitatges de protecció oficial en règim d’arrendament, atesa la
publicació del text refós de la normativa urbanística de l’esmentat pla
parcial al DOGC núm. 4544 de 4 de gener de 2006.
Segon.- Trametre còpia de l’expedient a la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona per la seva aprovació definitiva.

Territorial

14.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L’ACORD PER A
L’ESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL D’APARCAMENT
SOTERRAT A LA PLAÇA DELS COMTES DEL MONTSENY, AIXÍ COM LA
CREACIÓ DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI CORRESPONENT I
DESIGNACIÓ DELS SEUS MEMBRES.
El Sr. alcalde diu que l’ajuntament de Sant Celoni ja fa un temps que tenim
interès en veure la possibilitat de tirar endavant un aparcament soterrat.
Entenem però, que l’aparcament ha de ser suficient per el nostre municipi.
Les mancances d’aparcament en el nostre municipi son palpables, jo diria
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que és extensible a tots els ajuntaments siguin els municipis mes petits o
més grans. A les hores és tirar endavant aquesta Comissió d’estudi que en
la seva primera reunió ja tindrà sobre la taula els treballs realitzats per
l’empresa GESOP i per l’arquitecte Ramon Llopart. Aquest arquitecte és
especialista en aparcaments soterrat, entre ells n’ha fet diversos a
Barcelona i l’ampliació que s’ha fet fa poc en l’aparcament de Granollers
que està davant d’on eren els jutjats. A les hores es constituiria la Comissió
en la que hi ha membres de l’ajuntament de la part tècnica i també
representats de tots els grups polítics.
S’ha de tenir en compte que en el seu dia ja es va fer algun altre estudi a la
Plaça de la Vila. Abans de fer la seva urbanització es va fer un estudi de la
possibilitat d’aparcament soterrat, però es va descartar perquè era d’un
cost molt gran i també hi havia risc per els habitatges del voltant ja que
tenen la seva antiguitat. Aquest aparcament era petit i a les hores es
perdia molt espai amb la circulació dels cotxes i es tenia de fer de molts
pisos i sortia amb un preu astronòmic. Es va consultar amb alguna
empresa especialista i es va veure que no era viable i, per això, es planteja
la seva viabilitat a la Plaça Compte del Montseny i ja s’ha avançat en alguns
dels estudis. Aquesta comissió és la que ho haurà de tirar endavant,
també s’ha de dir que per això, avui es porta l’establiment del servei públic
municipal perquè es obligatori, com es va fer amb l’escola de música que
primer es va aprovar l’establiment del servei i també amb el Centre
esportiu del Sot de les granotes que el Ple de l’Ajuntament ha d’aprovar la
creació d’aquest servei municipal.
Intervé del Sr. Alsina com a regidor de Comerç d’aquest ajuntament i del
govern de Sant Celoni i -diu- que el tema de l’aparcament és un dels
primers passos que es fa en ferm perquè el poble de Sant Celoni tingui un
aparcament soterrat amb una gestió pública o una gestió privada. Aquest
acord estava en l’acord del tripartit l’acord de govern que vam signar els
tres grups i poc a poc anem complint tots els objectius. Jo com a regidor de
Comerç deia que avui es una dia que ja tenim en ferm la creació del servei
públic de l’aparcament, la comissió tècnica i els següents passos ja serà el
concurs de concessió de l’aparcament i així anirem fent poc a poc les
diferents fites. Tenim ja la primera marcada i aquesta comissió anirem
marcant les següents.
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El Sr. Deulofeu diu que voldria preguntar si la informació que hi ha a
l’expedient es la que disposa l’ajuntament sobre aquest tema.
Contesta el Sr. secretari i diu que ara es tracta de anomenar la Comissió,
els documents que hi ha a l’expedient són tècnics, son uns documents
d’estudis previs. La Comissió és la que ha de fer de veritat la memòria que
serà la base del servei que haurà d’aprovar el Ple quan estigui fet. La
Comissió té tres mesos per fer-ho i d’aquí tres mesos haurà de passar
novament per el Ple, de moment els documents tècnicament són
esborranys.
Continua el Sr. Deulofeu i diu que: ens alegrem que es porti avui al Ple el
punt de la creació d’un aparcament a Sant Celoni que des de el grup
municipal de CiU venim demanat des de fa força temps, de tota manera ho
agafem amb una certa sorpresa, sorpresa perquè la documentació que
trobem a l’expedient es bastant ajustada al qual ens fa pensar que fins el
moment actual s’ha treballat molt poc en aquesta línia. La necessitat d’un
aparcament entenem que es coneguda per part de la població, de molts
comerciants des de fa uns quants anys. Ja fa anys que la circulació a Sant
Celoni es complicada, el tema de l’aparcament està complicat i des de
aquest punt de vista ens sorprèn la poca documentació que hem trobat en
l’expedient i en vista del que s’ha contestat em sorprèn que es presenti ja
l’acord del servei públic amb un espai ja determinat i no valorar la viabilitat
de quin és l’espai més adient per tal de crear un aparcament. Dedueixo que
probablement i deu haver-hi informació al respecte que nosaltres no hem
tingut, en qualsevol cas tampoc està en l’expedient que també ens sorprèn
perquè no fa gaires dies en una reunió de comerciants es va donar
informació sobre que es faria una societat anònima i tota una sèrie
d’informació addicional al respecte que tampoc consta en l’expedient i
tampoc s’ha explicitat. Des de aquest punt de vista si que voldríem
demanar a l’equip de govern més transparència en quan a facilitar la
informació que permeti a tots plegats tirar endavant un aparcament que és
prou necessari i que tots tenim ganes de que es faci en el lloc adequat i
amb la dimensió adequada perquè això és molt important. Probablement
aquest aparcament no solament resoldrà el problema d’aparcament sinó
57

que tindrà un efecte directe molt important sobre la qualitat de vida de les
persones, sobre la qualitat de vida de la mobilitat en tota la zona Centre de
Sant Celoni i tot el que és la circulació a Sant Celoni, entenem que aquest
aparcament a la Plaça Compte del Montseny que sembla ser que ja esta
decidit que aquest es l’emplaçament idoni i que serà d’unes dimensions que
obligaran a una reedificació del que és la Plaça actual i tot el que es aquell
espai de la Plaça Compte del Montseny fins a la Rectoria. S’haurà de revisar
exactament i valorar tot aquell espai que entenem que pot ser tant o més
important del que segurament significarà el propi aparcament. Amb aquest
sentit, estem contens i satisfets que tots plegats ens posem les piles sobre
tot vosaltres que esteu a l’equip de Govern i de tota manera si que ens
sembla que fins ara el nivell de competència és força baix quan una
necessitat tant demandada per tothom tot just ara simplement es presenta
per iniciar la comissió i l’estudi per tal de valorar. Per tant, vol dir que
aquest aparcament encara necessitarà força temps perquè sigui afectiu, un
estudi de les característiques que hi ha a l’expedient es podria haver fet
perfectament fa cinc anys i s’hagués pogut ja engegar tot aquest procés i,
per això, el nostre vot òbviament serà favorable satisfets de poder
participar amb la comissió per tal de poder fer aportacions en positiu per
Sant Celoni. Però, una miqueta decebuts de veure que les coses estan
encara tan verdes en un tema com aquest.
Pren la paraula el Sr. alcalde diu que les coses no estan tan verdes doncs,
en aquest moment estem aprovant l’establiment del servei públic i creant la
Comissió. L’expedient fa referència això i poca cosa més, el que abans
comentava es que en el seu dia ( fa cinc o sis anys) ja es va fer un estudi
acurat i en aquell moment es va veure que no era viable un aparcament a
Sant Celoni, no era viable per part de cap empresa inversora, normalment
ho fan empreses que son els que inverteixen i fan l’aparcament com podem
veure a Granollers a Vic etc. llocs que hem visitat per veure experiències
diverses. Però, en aquell moment no era viable econòmicament, hem de
tenir en compte que amb 5 o 6 anys ha canviat radicalment la mobilitat del
municipis i de les persones. Actualment es fa servir molt més el cotxe, hi
ha molts més cotxes i molta més activitat. Per tant, s’ha de buscar una
solució de mobilitat
fins i tot en solucions que poden semblar
contradictòries com pensar més en fer atractiu els municipis i peatonitzar
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part del municipi. Tal com he dit abans ja hi ha alguns estudis de l’empresa
GESOP i l’arquitecte Ramon Llopart i aquesta Comissió es la que ha de
mirar i discutir si cal fer un altre estudi, però ja hi ha les bases per poder
prendre decisions igual com començar a tirar endavant el concurs per fer
possible l’aparcament.
A les hores hem d’intentar facilitar els terrenys que són públics, com és el
de la Plaça Compte del Montseny. Això s’ha de dir perquè si fos un terreny
privat dedicat només a aparcament no sortirien els números. I si tot això
encaixa s’ha de començar a engegar el concurs perquè es puguin presentar
les empreses interessades. A les hores l’ajuntament prendrà la decisió de
participar en alguna empresa per fer-ho possible encara que sigui una
societat anònima (que es va apuntar en una reunió de botiguers). Per tant,
pot ser una empresa més que es presenti com n’hi poden haver-hi d’altres.
Ara bé, s’ha de fer transparent i donar la mateixa possibilitat de presentarse a qualsevol empresa. Estem en un estat de dret i això fa que tot sigui
transparent i a les hores el que desitgem tots és pogué tirar endavant
aquest aparcament, que estaria en un lloc cèntric per poder connectar amb
la part peatonal, amb el mercat municipal, la zona de la Rectoria Vella etc..
“estaria al rovell del ou” . Hi ha alguns dibuixos fets i aquesta Comissió és
la que els ha de mirar i també pot veure l’estudi que hi havia fet de fa 5 o 6
anys. Aquest estudi és referent a la gent que aparca a la zona blava,
quantes hores i aparca etc. Fa una diagnosi molt més acurada que la
percepció que poden tenir nosaltres a nivell individual i per tant, aquest
tema està avançat i, per això, es proposa que a la Comissió hi hagin tots
els grups polítics de l’ajuntament perquè entenem que es un eix estratègic
molt important per el nostre municipi i per la qualitat de vida no cal dir-ho,
que la gent pugui trobar tranquil·lament un lloc per aparcar i poder
comprar i fer les gestions que tingui que fer en el nostre municipi i, per
això, es posa sobre la taula. Fa temps que s’hi està treballant, no es flor
d’un dia perquè es decideixi sinó que fa temps que si treballa, ara s’ha
arribat a la conclusió de que es pot tirar endavant i així avui ho proposem.
Intervé el Sr. Alsina i diu que bàsicament vol complementar el que ha dit el
Sr. alcalde. A mi em sembla que es molt frívol l’argumentació que ha fet
servir el Sr. Deulofeu del grup municipal de CiU perquè aquest equip de
govern esta treballant des de fa 32 mesos amb el projecte de l’aparcament.
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Hem estat reunits en aquesta sala amb el Cap de la oficina de Comerç de la
Generalitat de Catalunya, també hem estat reunits en aquest edifici amb el
Conseller de Comerç de la Generalitat de Catalunya, hem anat a visitar
juntament amb la Unió de Botiguers de Sant Celoni diferents iniciatives
d’aparcament tant a Vic que són iniciatives d’aparcament fetes per els
comerciants del municipi com el de Viladecans. Aquest regidor (Sr. Alsina)
a treballat colze a colze amb els tècnics de casa, colze a colze amb
diferents empreses per poder tirar endavant el projecte del primer
aparcament a Sant Celoni. I avui iniciem el primer pas administratiu legal
per poder tenir aquest aparcament. Per tant, s’ha de fer una sèrie de
passos abans per arribar a fer això, s’ha parlat amb molta gent, amb
arquitectes i amb constructores perquè Sant Celoni recordem-ho a tots, té
molta importància. És la capital de Baix Montseny, és el principal centre de
comerç de la comarca i com que ho creiem, per tot això volem fer
l’aparcament a Sant Celoni. La gent que es dedica a fer aparcaments con
deia el Sr. alcalde quan els dius que ets un poble de 15 mil habitants riuen.
Aquest equip de govern creu que Sant Celoni necessita un aparcament i el
comerç del nostre centre. Si volem ser realment un centre comercial a cel
obert com volem que sigui el centre de Sant Celoni li fa falta aquest
aparcament i, per això ho hem fet. Estava en l’acord de govern del tripartit
de Sant Celoni i com he dit abans ho estem iniciant. Es frívol que el Sr.
portaveu de CiU (referint-se al Sr. Deulofeu) demani crear una Comissió de
la Comissió ho trobo molt frívol. Avui aprovem el servei públic és el primer
pas per tirar endavant aquest aparcament i senzillament jo agraeixo aquest
vot afirmatiu al grup municipal de CiU i dir que avui és un dia important per
el comerç de Sant Celoni.
Intervé el Sr. Bosch i diu que només vol remarcar que de frivolitat cap ni
una, la frivolitat si de cas seria que el tripartit hagi tardat tres anys a crear
aquesta Comissió. Això si que es una frivolitat, perquè es podia haver creat
al primer any ja que, com s’ha dit ja fa anys que si treballa. El tripartit ho
portava, ho havia firmat en el pacte i la oposició també. Per tant, això és
frívol, però jo no entraria amb frivolitats, jo crec que és necessari i que era
necessari fa dos anys, però ara ja és tard i entenc que el que no ha fet el
tripartit en tres anys no ho farà la Comissió en tres mesos, perquè si és
axis amb el que hi ha a l’expedient realment serem molt més intel·ligents
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que tot el tripartit que ha tardat tres anys en crear la Comissió. Moltes
gràcies.
Intervé el Pasqual i diu: quan vaig entrar al Govern el primer que vaig
notar va ser la lentitud de l’administració, però no d’aquesta sinó en
general això es una cadena que alenteix molt el ritme. Quant vaig entrar
recordo que ja hi havia aquest estudi fet i tal com deia el Sr. Alsina s’ha
mirat on es podia fer, que el cost fos 0 per l’ajuntament i s’han mirat
moltes opcions i al final sembla que ens hem dansat en aquesta al veure
que no era viable fer-ho d’altre manera. Per tant, jo crec que hem seguit el
ritme que li tocava, per altra banda no passa en depriment del botiguers
doncs, jo també ho soc, però entenc que aquest pàrking d’alguna manera
també es una opció política clara a nivell de sostenibilitat, el que volem és
recuperar carrers i places per el ciutadà perquè sigui aquest espai racional
que sempre parlem, malauradament el cotxe és l’amo del poble això no ho
canviarem. Per tant, la única opció per guanyar espai per el ciutadà és
crear una ciutadania més activa, posant els cotxes en una altre indret o
sigui treure’ls de la via pública i entenc que la idea del pàrking a part
d’afavorir el comerç que també es convenient com a capital del Baix
Montseny, el que interessa d’alguna manera es tornar a apropiar-nos dels
carrers i places que malauradament durant molt anys els cotxes no ho han
permès.
Intervé el Sr. Deulofeu. Responent al Sr. Alsina i –diu- si ser frívol vol dir
tardar 32 mesos a prendre una decisió jo me’n alegro de ser frívol jo crec
que el que soc es realista. El Sr. Pasqual acaba de dir que la informació ja
hi era quan vàreu entrar. Per tant, el que heu tardat es moltissim temps en
prendre una decisió. Jo crec que el problema ha estat que heu tardat temps
en prendre decisions inclús el Sr. alcalde acaba de qüestionar la viabilitat
de fer-ho en aquest lloc el menys m’ha semblat entendre-ho d’aquesta
manera. En qualsevol cas queda clar que estem tots d’acord que aquest és
un servei públic, necessari i imprescindible no solament per generar
aparcament, sinó per la sostenibilitat per la millora de la qualitat de vida i,
en això, estic totalment d’acord amb el Sr. Pasqual. Probablement no
solament per l’aparcament sinó per el que es farà en aquell espai, entenc
que és una visió de futur, es un plantejament molt seriós que s’ha de fer,
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però nosaltres entenem que fa temps que es podria haver pres aquesta
decisió tot i que l’administració sigui lenta. Crear, establir, iniciar el servei
públic, creant la comissió corresponent (el que deia el Sr. Alsina que jo deia
de crear una comissió per crear-ne un altre, suposo que s’ha fet un
embolic) per tant, estem totalment d’acord el nostre vot es clarament
favorable i ens sap greu simplement que arribi tant tard.
El Sr. Alsina diu que el Sr. Pasqual parlava de l’informe que va fer SAVA fa
5 anys quan estudiava la Plaça de la Vila. Ara bé, quan dic que portem 32
mesos treballant en aquest projecte vull dir que durant aquest temps s’ha
estat fent molta feina, avui – repeteixo- aprovem la creació del servei
públic, el fet de crear el servei públic ens obliga a crear una Comissió
tècnica i política, torno a dir, aprovem el servei públic i a l’aprovació del
servei públic va implícita aquesta creació de la Comissió, aquest equip de
govern juntament amb els tècnics de la casa ha estat treballant hi ha
documents que no estan a la creació del servei públic perquè no
requereixen estar-hi. En qualsevol Pla local de joventut hi ha coses que
s’han fet externament i que no estan en el Pla Local de joventut. L’equip de
govern de l’Ajuntament avui porta la creació del servei públic, aquí hi ha
d’anar una documentació que es la que hi ha a l’expedient, però
prèviament hi ha tota l’altra tasca de informes, consultes, contactes o el
que s’ha parlat amb el Conseller i amb aquestes Associacions de
Comerciants de Vic i Viladecans i això, no està en l’expedient. Però en canvi
si que s’ha fet des de aquest equip de govern i si que s’ha fet amb la Unió
de Botiguers de Sant Celoni, un ens que agrupa a 200 botigues. Per tant, repeteix el Sr. Alsina - tot això s’ha fet amb aquests 32 mesos i tot això
s’ha fet per tirar endavant el projecte i crec –diu- que avui el que hem de
felicitar es que ja iniciem el tràmit administratiu legal per arribar a tenir un
aparcament soterrat a Sant Celoni i, no li busqueu més peus al gat. Jo
quan dic crear una Comissió, l’equip de Govern la voluntat nostre es tirar
endavant aquest projecte ho hem fet nosaltres i ara quan legalment es crea
la Comissió hi entraran a participar tots aquest tècnics amb un format
legal. I m’he embolicat una mica.
Intervé el Sr. alcalde i diu que el Sr. Alsina ho ha explicat perquè el que
feia referent el Sr. Deulofeu era un estudi anterior de no fa massa temps
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tres o quatre anys màxim 5 i que en aquell moment l’estudi deia clarament
que no era viable un aparcament a Sant Celoni. El que no podem fer
nosaltres per responsabilitat és fer volar coloms i si en aquest moment és
necessari i imprescindible fer aquest aparcament fa tres anys enrera
podíem córrer el risc com altres ajuntaments que han tirat endavant el
procés de contractació per concurs d’un aparcament i ha quedat desert
perquè els números no son tan fàcils com ens poden semblar. Una cosa es
la que sembla i l’altre és que quan es fa una diagnosi d’ocupació perquè
sigui rentable un aparcament hi ha d’haver una ocupació mínima. Per tant,
- repeteix el Sr. alcalde- creiem que ara és el moment que hi hagin
empreses interessades en tirar endavant aquest projecte perquè tenim
estudis que ens diuen que tot i ser un repte pot ser el moment idoni per
que es presentin empreses per fer l’aparcament i, per això, es porta avui al
Ple perquè aquesta Comissió pugui començar a decidir i tirar endavant el
concurs i veure la possibilitat de posar-ho fàcil perquè les empreses es
puguin presentar. El terreny és públic i per tant és del municipi i això
facilitarà la possibilitat de que tinguem el primer aparcament soterrat a
Sant Celoni. D’altra banda, tard o d’hora se’n tindran de fer d’altres en el
nostre municipi per tal de fer més equitatiu la possibilitat d’accedir des de
diferents llocs del municipi i poder aparcar fent més sostenible el nostre
poble. Això, està en el cap de tots i jo voldria aclarir-ho. Ja fa 4 o 5 anys
que s’estava treballant, però no era viable ens ho van dir diferents
empreses i ara hi ha la possibilitat de tirar-ho endavant, tirem-ho endavant
entre tots, fem pinya i no polititzem el tema de l’aparcament que ja es prou
delicat, ho dic a nivell de tots el grups. Hi ha la confirmació d’una ajuda de
la Generalitat de Catalunya del COPCA encara que sigui poc ens ajudarà a
tirar-ho endavant. També com ajuntament entre tots agafem el compromís
que creiem oportú per tal de facilitar-ho.
Intervé el Sr. Bosch i dóna les gràcies al Sr. alcalde i diu que, ha quedat
clar el que han intentat demostrar a la primera pregunta que ha fet el Sr.
Deulofeu que ha sigut si tota la documentació que hi havia estava en
l’expedient. Però, contestant al Sr. Pasqual vull dir que no hem defensat les
mocions perquè per l’equip de govern nosaltres no existim.
El grup municipal de CiU tenim menys informació que segurament tenen
les associacions de botiguers i alguns altres. Per tant, ens sap greu perquè
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tots som ajuntament. En el Sr. Alsina se’l l’hi ha escapat avui de dir que no
ho porta l’equip de govern, però és l’ajuntament que ho aprovarà o no ho
aprovarà, l’ajuntament som tots o demanem ser-ho tots en aquest cas
sembla com si anéssim a la forca amb els ulls embenats perquè mires
l’expedient i està buit i en canvi el Sr. Alcalde ha deixat anar algunes
dades, li agraïm, però sembla que no siguem de la mateixa empresa i
nosaltres també treballem per el poble i per l’ajuntament Sr. alcalde. Per
tant, venia per aquí ja sabem que hi ha més dades i que si ho porten es
perquè està quasi lligat, però ens sap greu que ens hagin deixat exclosos
d’aquest projecte.
El Sr. Alsina diu: insisteixo en el mateix que abans. En Josep Alsina regidor
de Comerç de l’Ajuntament de Sant Celoni no ha rebut cap trucada ni cap
escrit sol·licitat per part de cap membre de CiU per informar-se de
l’aparcament. Però, en canvi altres entitats de Sant Celoni i Unió de
Botiguers ens han demanat informació, han col·laborat, ens han dit anem a
veure altres coses, el grup municipal de CiU no s’ha dirigit en aquest
regidor a demanar-li res sobre l’aparcament. Hem tret noticies a
l’Informatiu parlant de l’aparcament, el grup municipal de CiU no ha dit mai
res, torno a dir que és molt frívol el que està dient CiU. Avui iniciem el
tràmit legal d’aprovació del servei públic d’aparcament i partir d’aquí hi ha
uns passos endavant, els senyors del grup municipal de CiU poden venir al
meu despatx a parlar de l’aparcament i de les diferents possibilitats.
Nosaltres, però, pensem que és necessari per el futur de Sant Celoni i per
el Comerç de Sant Celoni, per tant, si l’aparcament fos tan necessari a Sant
Celoni no és competència municipal, qualsevol empresa privada podria
construir un aparcament, i per què no l’han construït? Per què cap
empresa privada ha vingut a construir un aparcament a Sant Celoni?
Tampoc s’ha dirigit a nosaltres a l’Ajuntament, però com que nosaltres
veiem que fa falta un aparcament hi ho creiem de veritat, per això ho tirem
endavant. Avui fem el primer pas administratiu legal que es crear una
Comissió i en l’expedient hi ha la documentació que fa falta, ni més ni
menys de la que fa falta per aprovar aquest punt. I quan jo parlo de
frivolitat vull dir que els senyors de CiU han utilitzat aquest tema aquí
davant avui frívolament.
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El Sr. alcalde indica que, no hi ha cap interès de veure qui acaba aquest
diàleg. Crec que el més important és que tothom sàpiga els membres de la
corporació designats per aquesta Comissió d’estudi i són els següents:
Jo mateix com Alcalde, Sr. Josep Alsina com a Regidor de promoció
econòmica, Sr. Josep M. Pasqual Regidor de sostenibilitat i el Sr. Emili
Bosch en representació del Grup Municipal de CiU. Això demostra que per
part de tots els diferents grups volem que l’aparcament tiri endavant i es
faci el concurs, i que d’aquí poc temps puguem veure que les obres de la
Plaça Compte del Montseny siguin una realitat i puguem tenir un
aparcament en funcionament. Crec –diu- que això és la voluntat de tots els
grups i no mirar qui es el últim que pren la paraula.
No he fet cap al·lusió directe, el ROM permet una flexibilitat per prendre la
paraula, però s’ha complert amb escreix. Per tant, el més important es que
aprovem per unanimitat el servei públic d’aparcament municipal i la
Comissió que està constituïda per tots els grups més la part de tècnics i
gent entesa que ja hi ha estat treballant.
Després d’aquestes intervencions i,
L’art 66,3, b) 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 atribueix al
municipi competències pròpies en matèria d’ordenació del trànsit de
vehicles i persones en les vies urbanes, l’apartat g) del mateix precepte
atribueix competències en els abastaments, les fires i mercats i la defensa
dels usuaris i de consumidors.
L’Ajuntament de Sant Celoni en exercici de la seva competència ha elaborat
un Pla de Mobilitat del municipi de Sant Celoni on es reflecteixen les
tendències circulatòries, tant de persones com de vehicles i d’on es conclou
que en els darrers anys s’ha incrementat de manera ràpida i continuada el
volum de vehicles circulant per la nostra vila.
L’Ajuntament de Sant Celoni, a més, dins una política d’afavoriment del
vianant sobre el vehicle privat, així com pel foment del comerç de
proximitat, ha optat per convertir en zona de vianants una part del centre
urbà, projectant la vianalització de noves vies en un futur pròxim. No
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només això, també ha apostat pel foment del transport públic urbà, cosa
que ha dut a la posada en marxa del bus urbà per tal de facilitar la
mobilitat sense recórrer al vehicle privat.
Les mesures adoptades han comportat una supressió de places
d’aparcament que s’han de compensar paral·lelament per tal d’evitar el
desconcert i malestar social que això comporta.
Una de les solucions emprades a d’altres municipis ha estat la construcció
d’aparcaments soterranis, que fa possible la recollida dels vehicles sense
plaça al carrer, els amaga i facilita el trànsit als vianants. A més redueix
l’impacte visual dels cotxes sobre la superfície i afavoreix els itineraris dels
vianants dins el nucli urbà, on trobem normalment la majoria
d’establiments comercials, d’oci i de restauració.
Als efectes han estat encarregats estudis previs que valoressin la viabilitat
de la construcció d’un aparcament soterrat a la plaça dels Comptes del
Montseny. Estudis que han estat lliurats per l’empresa GESOP i per
l’arquitecte Ramon Llopart.
El resultat d’aquests estudis, juntament amb la necessària visió de futur,
atesa la taxa de creixement, no tan sols de la població, sinó també de la
taxa de motorització d’aquesta, fan aconsellable iniciar els tràmits per
certificar la viabilitat de la implantació d’un servei públic municipal
d’aparcament soterrat.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
UNANIMITAT, el Ple municipal ACORDA:
Aprovar inicialment l’establiment del servei públic municipal de contingut
econòmic d’aparcament soterrat a la plaça dels Comtes del Montseny.
Crear, de conformitat amb l’art 143 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals,
la comissió d’estudi corresponent que constaria de 8 membres.
Designar com a membres d’aquesta Comissió d’estudi les persones
següents:
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Membres de la corporació
Joan Castaño i Augé, Alcalde, que serà president, o
persona en qui delegui.
Josep Alsina i Lloreda, Regidor de promoció econòmica
Josep Maria Pasqual i Arenas, Regidor de sostenibilitat.
Emili Bosch i Oliveras, en representació del Grup
municipal de CiU
Tècnics qualificats
•
•
•
•

José Luis González Leal, Secretari municipal que
actuarà, a més, com a secretari de la comissió.
Joaquim Colominas i Coll, Director de Presidència
Lluis Obach i Martínez, Enginyer
Joan Muntal i Tarragó, Interventor accidental

Determinar que el termini de què disposa la comissió per a l’elaboració i
lliurament de la memòria és de 3 mesos a comptar de l’adopció d’aquest
acord.
Notificar aquesta resolució als interessats dins el termini de 10 dies per al
seu coneixement, als efectes escaients i amb expressió dels recursos a que
tinguin dret.
Habilitar el Sr. Alcalde o persona en qui delegui als efectes de què pugui
signar quanta documentació sigui procedent als efectes de l’efectivitat dels
acords presos.
15.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA NOMENCLATURA I
NUMERACIÓ DE DIVERSOS CARRERS.
El Sr. alcalde indica que són carrers de Can Sans.
Pren la paraula el Sr. Capote diu que la nomenclatura dels carrers Can
Sans serà de nom d’arbres (cal dir que no és una proposta de l’Ajuntament
sinó dels veïns) i la urbanització de l’àmbit del carrer Fogars segons el
criteri de la gent es diu “El paratge dels Caputxins”.
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El Sr. alcalde llegeix el nom dels carrers que es proposen a Sans:
Passeig del Bosch de can Sans
Passeig de l’alzinar
Passeig de la roureda
Passeig de la fageda
Passeig de l’albareda
I de la Carretera de Campins, números 103, 105, 107 i 109
Continua el Sr. alcalde i diu que aquests noms els han proposat els veïns i
ens sembla molt oportú. Per tant, es porta al Ple per ratificar els noms que
han demanat els veïns.
Després d’aquestes intervencions i,
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació de la nova nomenclatura de
diversos carrers a Sant Celoni.
a) Nova nomenclatura i numeració dels carrers de Can Sans
Atès que en el sector de Can Sans actualment s’estan portant a terme les
obres d’urbanització.
Atès que els carrers d’aquesta zona no tenen nom i les finques es regien
per una numeració de conjunt.
Atès que els veïns han manifestat la voluntat de que cada carrer de Can
Sans tingui un nom.
Atès que conjuntament amb els veïns de la zona s’ha elaborat una proposta
de nomenclatura i de nova numeració dels carrers de la zona de Can Sans,
la qual queda reflectida en el plànol adjunt i que són els següents carrers:
Passeig
Passeig
Passeig
Passeig
Passeig

del Bosc de Can Sans
de l’alzinar
de la roureda
de la fageda
de l’albareda
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I de la Carretera de Campins, números 103, 105, 107 i 109
Atès que els propietaris afectats per aquesta nova nomenclatura i
numeració són els següents:
Finca

Propietaris

Passeig del bosc de Can Sans, 1 i Pedro Fugarolas Vila
Carretera de Campins, 109
Montserrat Costa Argemí
Passeig del bosc de Can Sans, 2
Maria Mora Oliveras
Passeig del bosc de Can Sans, 3
Concepción di Tommaso Verdaguer
Passeig del bosc de Can Sans, 4
Josefa Espinàs Casas
Passeig del bosc de Can Sans, 5 i M. Àngels Boada Massanella
Passeig de la roureda, 5
Passeig del bosc de Can Sans, 6
Carmen Turon Camps
Passeig del bosc de Can Sans, 7 i Glòria Grau Tarragó
Passeig de l’alzinar, 5
Passeig del bosc de Can Sans, 8
Jaume Garriga Biosca i Josefa Gutiérrez
López
Passeig del bosc de Can Sans, 9 i Dolores Serra Marsà
Passeig de l’alzinar, 3
Passeig del bosc de Can Sans, 10
Juan Manuel López Martínez i Maria Soler
Bosch
Passeig del bosc de Can Sans, 11 i Alberto Vega Font i Francisco Javier Vega
Passeig de l’alzinar, 1
Fillol
Passeig del bosc de Can Sans, 12
Jordi Cabarrocas Moner i Josep Oriol
Cabarrocas Moner
Passeig del bosc de Can Sans, 13 i Manuel Ameneiro Romero, M. Lluïsa
Passeig de l’alzinar, 2
Ameneiro Silva, Isabel Ameneiro Silva i
M. del Carme Ameneiro Silva
Passeig del bosc de Can Sans, 14
Jordi Cabarrocas Moner i Josep Oriol
Cabarrocas Moner
Passeig del bosc de Can Sans, 15
Montserrat Franch Sibina
Passeig del bosc de Can Sans, 16
Jordi Cabarrocas Moner i Josep Oriol
Cabarrocas Moner
Passeig del bosc de Can Sans, 17
Albert Alfaras Franch
Passeig del bosc de Can Sans, 18
Jordi Cabarrocas Moner i Josep Oriol
Cabarrocas Moner
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Passeig del bosc de Can Sans, 19
Passeig del bosc de Can Sans, 20
Passeig
Passeig
Passeig
Passeig
Passeig

del bosc de Can
del bosc de Can
del bosc de Can
del bosc de Can
de l’alzinar, 4

Sans,
Sans,
Sans,
Sans,

21
23
25
27

Passeig de l’alzinar, 6
Passeig de l’alzinar, 7 i Passeig de la
roureda, 2
Passeig de l’alzinar, 8
Passeig de l’alzinar, 9 i Passeig de la
roureda, 4
Passeig de l’alzinar, 10
Passeig de l’alzinar, 11 i Passeig de la
roureda, 6
Passeig de l’alzinar, 13 i Passeig de la
roureda, 8
Passeig de l’alzinar, 14, 16 i 18
Passeig de l’alzinar, 15 i Passeig de la
roureda 10
Passeig de l’alzinar, 17 i Passeig de la
roureda, 12
Passeig de la fageda, 2
Passeig de la fageda, 4
Passeig de la fageda, 6
Passeig de la fageda, 8
Passeig de la roureda, 3 i Carretera de
Campins 105
Passeig de la roureda, 5 i Passeig de
l’albareda, 3
Passeig de la roureda, 9 i 11

Miquel Alfaras Panareda
Jordi Cabarrocas Moner i Josep Oriol
Cabarrocas Moner
Maria Llecha Sans
Maria Llecha Sans
Maria Llecha Sans
Maria Llecha Sans
Esteve Tayeda Borrel i Esteve Tayeda
Bilbeny
Martí Ninou Serra i Marina Pardo Alloza
Juan Alcaraz Sánchez i Francisca
Martínez Arrabal
Salvador Riera Ibern i Marina Armengol
Usero
Antoni Riera Vallet i Teresa Rodríguez
Tarragón
Isabel Farga Iglesias
Jordi Deulofeu Ball-llovera i Glòria
Montasell Panareda
Miquel Draper Arenas i Concepció Casas
Torrent
Josefa Maria Turida Codina
Joan Vela Mateo i Rosa Costa Net
Manuel Naranjo Sánchez i Glòria Soms
Bofill
Maria Llecha Sans
Maria Llecha Sans
Maria Llecha Sans
Maria Llecha Sans
Anna Maria Prat Boada

Jordi Deulofeu Serrat i M. Carme Ballllovera Borrell
Jordi Deulofeu Ball-llovera i Glòria
Montasell Panareda
Passeig de l’albareda, 4
Mercedes Guardia Grau
Passeig de l’albareda, 2 i Carretera de Alexandre Duran Guardia
Campins, 103
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Carretera de Campins, 107

Carmen Prat Boada

b) Nova nomenclatura i numeració d’un carrer nou:
Atès que arrel de les obres d’urbanització de l’àmbit del carrer Fogars, es
va obrir un nou carrer.
Atès que s’ha elaborat una proposta de nomenclatura i de nova numeració
del nou carrer la qual resta reflectida en el plànol adjunt i que és el següent
carrer:
Carrer paratge dels Caputxins
Atès que els propietaris afectats per la nova nomenclatura i nova
numeració són els següents:
Finca
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer

Propietaris
Paratge
Paratge
Paratge
Paratge
Paratge
Paratge

dels
dels
dels
dels
dels
dels

Caputxins,
Caputxins,
Caputxins,
Caputxins,
Caputxins,
Caputxins,

1
3
2
4
6
8

Martí Vilà Roca
Joan E. Arenas Vila
Josep Masdeu Vilà
Josep Masdeu Vilà
Maria Vilà Roca
Maria Vilà Roca

A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
UNANIMITAT, el Ple municipal ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment la nomenclatura i numeració de diversos
carrers a Sant Celoni:
a) Nova nomenclatura i numeració dels carrers de Can Sans
Passeig del Bosc de Can Sans
Passeig de l’alzinar
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Passeig de la roureda
Passeig de la fageda
Passeig de l’albareda
I de la Carretera de Campins, números 103, 105, 107 i 109
b) Nova nomenclatura i numeració d’un nou carrer
Carrer paratge dels Caputxins
La situació geogràfica concreta de cada un dels carrers es grafia en els
plànols que obren a l’expedient del qual aquest acord en porta causa i que
s’arxiven en ell amb la corresponent diligència d’aprovació.
Segon.- Sotmetre-ho a un termini d'informació pública de vint dies
mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d'edictes
municipal i a les persones propietàries de finques en aquests carrers, a
l'efecte de que qualsevol persona interessada pugui presentar les
observacions o suggeriments que consideri convenients, fent-se constar
que si transcorregut aquest període de temps no s'ha formulat cap
observació o suggeriment, aquest acord inicial quedaria aprovat
definitivament, sense necessitat de nova aprovació en forma expressa.
Tercer.- Aprovat definitivament l'expedient, comunicar l'acord als
propietaris afectats, a Correus i Telègrafs, Comissaria de Policia, Guàrdia
Civil, Prefectura Provincial de Tràfic, Delegació d'Hisenda, Registre de la
Propietat, Departament d’Estadística i Població de la Diputació de
Barcelona, Institut d'Estadística de Catalunya companyies de serveis com
ara Fecsa-Enher o Sorea, la FAVESC, així com a la resta d'entitats,
agrupacions locals i institucions interessades.
Quart.- Facultar el Sr. alcalde perquè subscrigui tots els documents que
siguin necessaris per a l'efectivitat dels precedents acords.
16 – APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DELS ACORDS
D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A
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LA REALITZACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ D’UN TRAM DEL
CARRER MAJOR.
El Sr. Capote diu que abans d’entrar en polèmica vol explicar quina és la
historia de Sant Celoni en els últims 20 anys en diferents governs.
El tema de contribucions especials és que quan es fa un carrer que esta
sense asfaltar (que eren molts fa anys, però ara són menys gràcies a Déu)
era 90% els veïns i el 10% l’ajuntament, a vegades hi havia el vot
afirmatiu d’altres grups i altres vegades el grup municipal de Ciu deia que
no. D’altra banda quan es feien zones que ja estava fet, però valia fer-les
noves era el 50% i podem treure actes quan CiU ha votat a favor i d’altres
en contra. I aquesta es la realitat i aquest es el criteri que té aquest
ajuntament. Nosaltres, no volem enganyar a ningú, les contribucions
especials són 10%-90% i 50%-50%. El carrer de la Mosca que avui també
es porta al Ple es 10% i 90%. Avui hi ha públic i tothom te moltes ganes de
parlar, però vull dir que s’ha fet sempre amb el recolzament de Ciu i, per
això, estan els Plens per veure quan CiU ha votat a favor tant del 10% 90%
com del 50% 50%. En aquesta mateixa legislatura sense anar mes lluny
perquè no diguin que fem gaire historia, quan era el portaveu el Sr.
Cuminal no se exacte quines eren però les primeres contribucions que hi
van haver van ser amb el vot favorable de CiU.
Jo em tots els meus respectes vull dir que avui és porta al Ple i sembla que
es tingui de venir a debatre si el 50% es molt o es poc i no sé que és el que
demana CiU si es el cost 0 si es un 10% si es un 20% no ho se. Ara bé he
vist per aquí un pamflet que diu això no, a mi amb sobte perquè mai havia
passat aquí a Sant Celoni. Amb 50, 60 o no sé quants carrers que van
deixar el govern de Ciu i el PP de herència com Les Illes Belles, Montcanut
tothom va votat a favor pagant els veïns el 90 % n’hem fet d’altres com el
carrer Sant Pere, Carretera Vella pagant el 50% amb vots afirmatius i avui
es porta al Ple el que portem anys i panys, el 50% al Carrer Major i el 50%
al carrer Anselm Clavé i desprès hi ha el carrer de la Mosca 10% 90%. Jo
centro una mica el debat ja que avui parlareu perquè hi ha molt de públic,
però vull que la gent sàpiga que la situació a Sant Celoni durant aquest
anys, a sigut aquesta. I també s’ha de dir que venen eleccions i, per això,
tots fem una mica de safareig. Però, el criteri de l’ajuntament és el 50%
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en aquest tram, encara que alguna vegada el grup de CiU ha votat a favor
del 50% en altres llocs i aquesta vegada no. Vull centrar una mica el debat
sense entrar en res més (referint-se al Sr. Deulofeu), això és així i
vosaltres ho sabeu inclús a penes fa dos anys vàreu votar a favor i segur
que el Sr. alcalde ho dirà, era quan estava el Sr. Cuminal de portaveu i no
vull anar a altres legislatures que ni han moltes, és un plantejament que
moltes vegades s’ha dit si el era el més correcte o no, però és el que hi ha.
Intervé el Sr. Deulofeu i diu que el posicionament del grup municipal de CiU
en relació a les contribucions especials, no el històric de fa 20 anys, sinó
que hi ha variacions en tots els grups en diferents moments i a més, és
lògic que hi hagin diferencies i que no sempre s’apliquin les contribucions
de la mateixa manera, o no sempre s’haurien d’aplicar de mateixa manera,
de fet axis la llei o regula. La Llei diu que les contribucions especials
s’apliquen quan el veí o el propietari obté benefici del seu valor del
patrimoni un benefici general per sobre del benefici general del poble, això
és el que marca la llei. La sentència del carrer Mossèn Cinto Verdaguer així
o defineix exactament. Tenim un precedent a Sant Celoni en el cas d’unes
contribucions especials i que es marca molt clarament com s’ha de aplicar
la llei, com s’ha d’utilitzar els reglaments a l’hora d’aplicar les contribucions
especials i es anar en aquesta línia que nosaltres el que hem de fer és
defensar i seguim defensant que l’ajuntament quan aplica unes
contribucions especials que es una manera de finançar millores per el poble
i que en molt casos els veïns i els particulars han de fer una aportació
econòmica perquè n’obtenen un rendiment que és positiu per ells. Però
està clar, aquest rendiment d’alguna manera s’ha de valorar. Alguna
vegada se’m ha contestat, “ ara no estem parlant d’enllumenat ara estem
parlant de contribucions d’urbanització”, les contribucions especials no
parlant d’una cosa o d’altre, la llei no parla d’una cosa o altre parla del
benefici que n’obté el propietari en relació a l’obra que s’ha de fer. És clar
que aquells carrers que ja estan urbanitzats, que ja tenen els serveis
bàsics com el clavegueram, l’enllumenat, l’asfaltat i voreres quan es vol fer
una renovació perquè realment fa molts anys que això no s’ha fet, i que
implica un canvi del clavegueram o una modificació de la xarxa d’aigües,
aquí li correspon aquesta despesa la meitat al particular ja que es un servei
que ja té i que històricament algú ho havia pagat o és de l’ajuntament la
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responsabilitat de millorar aquell servei que s’ha anat deteriorant al llarg
dels anys. Ara bé, la llei sembla que defineix que li correspon una part
important a l’ajuntament d’aquestes despeses i en aquest sentit, el Sr.
Capote diu que hem repartit un “Pamflet” doncs, el que hem repartit ha
sigut una informació sobre un tema que en altres Plens ja no hi hem estat
d’acord. Sempre hem defensat el mateix criteri i de fet hi ha ajuntaments
que ni tant sols apliquen les contribucions especials perquè generen alguna
problemàtica. Per tant, és discrecional que l’ajuntament decideixi aplicar
una cosa o un altre. Nosaltres tenim clar un carrer com és el cas del que
estem discutint ara, que és el carrer Major de Dalt, que ja està urbanitzat
que certament té unes voreres que fan pena de la manera que estan en el
centre del poble –repeteixo- fa pena com estan, i que en el veí se’l hi
apliqui un 50% de contribució ens sembla que això es exagerat, a més a
més ens sembla que l’ajuntament té disponibilitat de subvencions per a la
millora del Pla de centre per tal, d’intentar reduir i ajustar aquests tipus de
despeses.
Sr. Capote diu al Sr. Deulofeu que això no es entrar en gaire polèmica, això
a toro passat es molt fàcil dir-ho quan vam fer el primer tram del carrer
Major estàveu governat vosaltres i si mal no recordo CiU aplicava el 90 %–
10% desprès hi va haver un canvi de govern que era també una mica
supersiu que van pagar el 50%. M’agradaria que el grup municipal de CiU
em digués si pensa que ho té de pagar tot l’ajuntament o el veí té de pagar
un percentatge?. Abans he fet aquesta pregunta i desprès mirem si és un
greuge comparatiu que els altres carrer que s’han fet i la gent ha pagat fa
dos mesos com el carrer Joan XXIII 10% i 90% aquí ningú va dir res.
Fa poc temps quan el Sr. Cuminal era el portaveu, aquelles contribucions
especials de l’enllumenat que com diu molt bé del carrer Alguersuari el vot
va ser afirmatiu. Per tant és el criteri que avui es pot defensar, però els
papers, la historia i la realitat diu altre cosa diferent. Jo crec que s’actua
per interessos o per electoralisme, això ja no ho sé, però consta en els
papers. El Sr. Capote –diu- (no cal que faci que no amb el cap, es refereix
al Sr. Deulofeu).
El Sr. Capote continua dient, jo no dic mentides ni dic que el Sr. Deulofeu
no digui la veritat. Les Contribucions especials del carrer Joan XXIII fa molt
poc i era 10-90% i del carrer Alguersuari i del carrer Ponent va ser en
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aquesta legislatura 50%-50%, llavors era portaveu el Sr. Cuminal i es va
votar que si. Només faig aquest apunt al públic no faig res més. En el canvi
de criteri digueu quin es el percentatge just un 20%, un 30% o tot gratis i
veurem s’hi ha recursos per fer-ho, això és una, i l’altre és que jo
honradament estic en desacord avui, potser d’aquí 3 anys no, però ara hi
ha gent que acaba de pagar el 50%. Aquest criteri es va prendre perquè el
poble estava molt malament i no hi havia prou recursos i aquest era el
criteri que tenien altres ajuntaments governants per: CiU, ERC, PSC i de
tots 90-10%, 80-20%, i 50-50% el nostre és aquest i és el que estem
defensant avui perquè no volem caure amb greuges comparatius amb
altres carrers. Però, si CiU diu que això és molt i que té que pagar-ho el
100% l’ajuntament, -dieu– amb quins recursos i quina part ha de sortir del
pressupost i si tenim de canviar el criteri el canviem. Ara bé, amb el risc del
que és el greuge comparatiu o bé esperem un any.
Això són dues preguntes i les contradiccions que hi ha sempre amb política
que el que avui es diu, encara que si demà pel que sigui es diu que no s’ha
dit, això està escrit aquí. Però, avui no es un tema de discussió. De
contribucions especials n’hi ha cada dos mesos i sembla que avui fem
alguna cosa nova que mai s’ha fet a Sant Celoni i estem farts de no fer-ho
a tots el Plens, però sembla que avui s’ha de intentar posar en el veïns el
50%. Fa poc vam fer el carrer Torras i Bages amb el mateix criteri és igual
el vot de CiU, però vull dir que no va ser rés nou, no dic que votéssiu que si
o que no, i – repeteixo - que quan estava el Sr. Cuminal de portaveu és va
votar que si, en canvi al Carrer Torras i Bages vàreu votar que no. Per tant,
crec que voteu segons on va el vent. Però tot esta escrit, i no vull entrar
més en polèmiques, només vull que es faci aquesta pregunta. Suposo que
avui que hi ha públic es dirà (referint-se al Sr. Deulofeu) que ho pagui tot
l’ajuntament, però digueu-ho.
El Sr. Deulofeu diu que es una discussió que ja l’hem tinguda. Per tant, no
la tenim aquí perquè hi hagi públic i persones que els interessa perquè els
afecta personalment, aquesta discussió ja l’hem tinguda prèviament. I, per
això, no faci veure ara que tenim un interès exclusivament amb aquest
carrers perquè això no és cert, i no vull entrar en l’analisis d’exactament en
cada carrer que s’ha votat, perquè certament es dispar per part de tots no
solament per part nostre. Habitualment els carrers que no estaven
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asfaltats, que faltaven voreres, però que algun servei si que ja tenien,
aquest habitualment estem d’acord de que s’apliques el 90-10% en general
i a la resta hem considerat de que ja esta urbanitzat i a l’ajuntament li
pertoca assumir un percentatge alt que jo crec que no té que ser fixa.
S’haurà de valorar aquell carrer exactament quins serveis s’hauran de fer i
decidir quin se’l hi apliquen i quin no i, això pot donar percentatges que
poder ser d’un 20%, 25%, 30% o d’un 15% i potser superior s’haurà de
valorar-ho en cada moment perquè al final l’interès general i l’interès
particular és el que s’ha de posar a la balança per veure quin és el que
predomina, si l’interès particular i la millora i el guany particular si realment
esta clarament per sobre del general de la població, aquell particular, aquell
veí és lògic que li correspongui assumir més costos del que ja es fa, però
en un carrer cèntric que serà peatonal que serà d’ús general per tota la
població segurament s’ha d’intentar trobar elements objectius que permetin
calcular el percentatge just. És difícil dir un percentatge exacte, però seria
bo estudiar-ho perquè al final tots els expedient de contribucions especials
diuen el mateix es un copiar i pegar que es fa a l’ordinador. Com que aquí
s’obté una millora del particular doncs, s’aplicaran les contribucions
especials d’aquesta manera, val a dir que hi ha hagut carrers en els quals
no s’ha aplicat les contribucions especials d’aquesta manera ja n’hem parlar
altres vegades que el veí no ha pagat ni la millora de les voreres, ni de
l’asfaltat, ni de la reposició d’alguns serveis bàsics, s’ha fet càrrec del 50%
de l’enllumenat i de la resta no ha pagat res això també ho ha dit el Sr.
Capote no se si es el mateix criteri que esta aplicant aquí. Aquest és un
carrer que ja té el seu asfaltat, que té les seves voreres malament,
segurament aquell també les tenia malament, però aquest també, tot s’ha
de posar de nou i s’ha d’arreglar perquè ara aquí es decideix aplicar un
50% i en l’altre es va decidir no aplicar-li res. Per tant, no es tracte de anar
a buscar contradiccions a les decisions. M’agradaria que una vegada per
totes intentéssim establir un criteri que marques un model i una manera de
fer-ho que tots hi estiguéssim d’acord. Tenim la sentencia del carrer
Mossèn Cinto Verdaguer en el que els veïns no van estar d’acord en les
contribucions especials que se’ls hi aplicava en aquell cas era d’un 90% si
malament no recordo i la sentencia del jutge ha acabat donant la raó als
veïns i dient que els i corresponia pagar un 30% i no de tota la obra sinó
que n’extreia algunes partides. Per tant, diríem que la norma la llei defineix
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i en aquest cas ens ajuda a posar més ordre d’una situació que tots plegat
segurament hem utilitzat criteris diferents al llarg del temps, heu dit que a
la Carretera Vella es va aplicar el 90-10% no fa gaires dies em llegia les
actes del Plens.
Intervé el Sr. Capote i diu que ha dit el carrer Major.
Respon el Sr. Deulofeu que pot ser que si, que el perdoni que té raó.
Intervé el Sr. Alcalde per fer un aclariment i diu que quan es va fer el
carrer Major hi havia un Govern de CiU i PP que van fer uns quants carrers
el Carrer Campins, Bellver etc.. amb un 90-10% el carrer Major estava
preparat no s’havia aprovat i es va aprovar el maig del 1990 entre el carrer
Sant Martí i la Plaça del Bestiar. És va aprovar per unanimitat de tots el
grups, era quan jo vaig entrar d’alcalde érem un govern diguem de
circumstancies per esperar les eleccions de l’any 1991 i és va aprovar per
unanimitat amb el 90-10%. Es va aconseguir alguna subvenció i es va
anivellar i aproximadament va ser el 50-50%. Desprès, des de aquell
moment es va agafar com a premissa aproximada pels carrers que hi havia
un canvi important de reposició i de nous serveis. Fins i tot en algun lloc
que no s’ha aplicat aquest 50% com el carrer Eduard Domenech, Bernat
Martorell es va aprovar per unanimitat el 90-10% amb sentencia favorable
d’un tribunal. Uns veïns van denunciar-ho i la sentencia va ser favorable a
l’ajuntament perquè hi havia un canvi de tots el serveis que eren obsolets,
no per el manteniment sinó per la normativa actual, per això, la sentencia
va ser favorable a l’ajuntament.
Jo no entraria amb sentencies perquè és un tema molt delicat. M’agradaria
que els veïns tinguin clar que el carrer Mossèn Cinto Verdaguer
contemplava en el projecte una part del carrer com aparcament per ús dels
usuaris de RENFE. Podríem dir que aquest carrer esta parat perquè una
bona part del carrer es propietat de RENFE i és la que reclama a
l’ajuntament ( que som tots perquè l’ajuntament no deixa de ser el
municipi) 70 0 80 milions de pessetes que diu que es el que val el terreny i
estem conversant amb ells per tal que no ens ho carregui. L’equip de
Govern accepta amb normalitat aquesta sentencia perquè una bona part és
de RENFE.
78

Continua el Sr. Alcalde i diu que vol aclarir que el carrer Major entre Sant
Martí i Plaça del Bestiar, es va aprovar amb un 90-10% per unanimitat de
tots els grups de l’ajuntament.
Pren la paraula el Sr. Deulofeu i diu que l’exemple que volia posar era el de
la Carretera Vella. Quan es va fer la urbanització de la Carretera Vella el
que es va aplicar va ser 90-10% segur que ho recordeu, és un carrer que
va tenir problemes i es va modificar, per tant, va passar a 50-50% les
actes dels Plens axis ho diuen. El Sr. Alsina va tenir més d’una intervenció
en aquest sentit en el que donat que les coses estaven tan malament es va
demanar que es passessin al 50-50%, inicialment es va decidir aplicar un
90-10% i posteriorment es va canviar perquè va ser un desastre. Tots
recordareu el desastre que va ser i aquest canvi es va fer per intentar que
els veïns estiguessin una mica més contens ja que se’ls estava perjudicant
molt i per això es va prendre aquesta decisió. Així consta el l’acta del Plens
que es va discutir en més d’una ocasió. Per tant, tots els grups en van
parlar. Vaig estar llegint les actes que hi ha intervencions dels diferents
grups amb aquesta línia i es va decidir finalment aplicar 50-50 % perquè
no anaven bé les coses, però inicialment s’havia decidit un 90-10%.
M’agradaria que no seguíssim en aquesta línia perquè no ens porta en lloc.
Per tant, decidim quin és el criteri que utilitzem, agafem els paràmetres
legals que tenim sobre la taula per ser més justos tots plegat i no creem
tantes diferencies com segurament s’estan creant i fem les coses
raonablement bé.
Intervé el Sr. Capote. Responent al Sr. Deulofeu i –diu- que es vol quedar
amb la ultima que ha dit, però vol puntualitzar una cosa perquè hi ha gent
que ens escolta per la radio i d’altres que estan aquí a la sala. El Sr.
Deulofeu ha deixat anar una cosa d’un carrer, però no ha dit el lloc ( és
refereix el que ha dit que, “altres vegades els veïns no havien pagat ni la
millora de les vores, ni de l’asfaltat ni de la reposició d’alguns serveis
bàsics”) i jo ho diré perquè no hi ha res a amagar. Les Borrelles es el carrer
que ha dit que no van pagar, vull dir que només es fan voreres i es posen
uns pluvials al final. En aquest barri hi ha un problema que tots sabem, és
el barri més inundable de Sant Celoni i, per això, ho fa l’ajuntament. D’altra
banda el carrer Joan XXIII que esta al costat de Les Borrelles paga el 9079

10%. Però en canvi, en els veïns de les Borrelles se’ls hi fan les voreres
gratis que és el que vostè diu, però paguen un 50% de l’enllumenat i això
s’ha explicat moltes vegades. Avui torna sortir en un Ple sense dir el nom
del barri i, –repeteixo- el nom del barri és el de les Borrelles i en concret el
carrer Joan Maragall i vull dir al Sr. Deulofeu que no és fa cap obra de
millora que no es posen clavegueres noves sinó que, només es fan voreres
i que d’enllumenat paguen un 50%. Aquest tema no cal dir-lo amb aquesta
frivolitat perquè crea moltes dubtes a la gent i no és just amb un barri com
és aquest. Crec –diu- que s’ha de tenir una mica de sentiment i mirar quin
és el poder adquisitiu amb un problema que ja és història. Un barri que
sempre ha estat empassant aigua i, per això, no entrem més en
polèmiques amb al carrer Joan Maragall, aquí esta el projecte i que vingui
el Sr. Bosch i el miri. Com he dit abans Sr. Deulofeu, fan noves les voreres i
prou i alguna obra de millora cap al final. Això, Sr. Deulofeu no és discutible
això demà es posa sobre la taula i no cal discutir més, es fan voreres i els
veïns paguen el 50% de l’enllumenat. Jo dic que és aquest carrer perquè
s’han deixat anar coses que crea dubtes i sempre alguna cosa queda. Per
acabar voldria dir que jo no soc la persona que posa les contribucions
especials, sinó és l’ajuntament.
Pren la paraula el Sr. Bosch i diu que com sempre i durant tota la
legislatura ens hem trobat amb aquest punts. Entenc però, que es molest
per tot el consistori aplicar impostos.
Estem proposant des de el començament tot que hi ha hagut divergències i
maneres perquè no hi ha una normativa que ens doni la realitat, és a dir no
saben si té de ser el 90-10% o al 50-50%, però si que sabem que és pot
fer i el que venim demanant i insistint el grup municipal de CiU és perquè
no ho fem així. Les contribucions especials van en funció de la millora de
l’increment de la propietat privada compensat amb el bé públic. Per tant, si
sabem això, per sentir-nos tranquils l’equip de govern, l’oposició i els veïns
perquè no ho justifiquem bé, perquè no veiem el que és reposició i el que
és millora i apliquem la normativa, però que tothom sigui igual. Amb el que
ha dit el Sr. Capote estem tots d’acord, no tenim elements suficients, el Sr.
Capote preguntava l’ajuntament ho té de pagar tot i els veïns 0?. Això
seria tant incongruent com el contrari perquè no hi ha elements ni a
l’expedient ni en tots el càlculs que ho justifiqui, -repeteixo- nosaltres el
80

que demanem i entenc que tot el consistori hi estar d’acord és que es
canviï el sistema, que s’apliqui la valoració de quines són les millores i
quines són les reposicions i establim quina de cada part es carregarà en els
veïns. En els veïns si se’ls hi explica ho podran entendre perquè és molt
més clar, però ara no ho entenem ni nosaltres i dubto que cap veí ho
entengui, llavors tots tindrem la consciència més tranquil·la. No estem ni
fent electoralisme, ni perquè hi hagi públic, això és tal com he dit moltes
vegades des de l’inici, però evidentment per què, perquè tenim més
elements de judici per què hi ha sentencies que estan donant la raó i per
què hi ha elements suficients per fer-ho bé. La pregunta seria. Per què no
som capaços de fer-ho bé ? Per què no som capaços de convèncer en els
veïns que ho hem fet bé?. Tanta raó té el Sr. Capote dient el 50-50% com
el Sr. Deulofeu encara que digues 0, doncs, no hi ha elements matemàtics
per dir el contrari. Per tant, son aplicacions que poden perjudicar a veïns
que confien en nosaltres i amb tot l’ajuntament. I, per això, el que
demanem és que es normalitzi aquest sistema, que siguem equitatius i que
si s’ha de fer una actuació en un carrer perquè té algun problema segons la
situació, la fem obertament, ara seria injust dir quin tant per cent Sr.
Capote.
Intervé el Sr. Deulofeu. Responent al Sr. Capote i –diu- que ha fet una
referència del carrer Joan Maragall de les Borrelles i la feta amb un sentit
prioratiu com si el grup municipal de CiU no estigues d’acord que s’hagués
fet aquella actuació d’aquella manera. Això no és cert, vostè sap i
segurament ha tornat a revisar les actes i ha vist que el grup municipal de
CiU va votar a favor de l’aplicació d’aquelles contribucions especials.
Suposo que avui té clar que ho vam fer d’aquesta manera. En altres Plens
ho havia qüestionat, ho vàrem fer perquè vam identificar que hi havia un
canvi de criteri que el veiem favorablement i que realment hi estàvem
d’acord, però s’ha d’aplicar sempre igual no val que aquí ho fem d’una
manera i allà o fem d’un altre. D’acord que les modificacions que es facin
en un lloc o altre o en un carrer o altre no són exactament les mateixes,
però n’hi ha algunes que són comunes s’arregla temes de recollides d’aigua
pluvials, també es modifica tot el que es la conducció d’aigua al menys així
consta a l’expedient, per tant hi ha elements suficients crec –diu- que
tampoc val la pena que ara anem fent tantes comparances. El Sr. Bosch ho
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ha clarificat molt bé, seiem i intentem posar elements objectius que
permetin equitatiu per tothom.
Pren la paraula el Sr. Alsina i diu que el posicionament del grup municipal
ERC en aquest tema de les contribucions especials realment es complicat.
Les contribucions especials les paguen els veïns de Sant Celoni d’una
manera o d’un altre, però les paguen el veïns. Aquest equip de govern
aplica el 50% als carrers que hi ha millores i ja tenen serveis, però si
entréssim a valorar el que esta proposant el grup municipal de CiU, crec
que seria injust, ja que seria enfrontar veïns d’un carrer amb un altre. Per
què els veïns del carrer Torras i Bages tindrien de pagar una cosa i els
veïns de l’Anselm Clavé tindrien de pagar un altre?, més fàcil és que les
contribucions especials les paguen els veïns el 50% o els veïns amb el 50%
de l’ajuntament. Se’ns esta tirant en cara el tema del carrer Mossèn Cinto
Verdaguer que hi ha una sentencia judicial que aquest criteri es 30-70% el
Sr. secretari podria començar a explicar o llegir sentencies d’altres carrers i
d’altres pobles o de Sant Celoni que uns guanyen una part i altres guanyen
l’altre part. Tots sabem que la justícia difícilment té sempre el mateix
criteri, allò que voldríem tots que la justícia fos sempre justa a vegades és
justa cap on costat i a vegades cap a l’altra. Les contribucions especials són
un tema molt complicat. Aquest equip de govern té un criteri històric de
tradició democràtica dels carrers que no estan asfaltats i no tenen serveis
com el que estaven explicant ara que era el carrer Joan XXIII a les
Borrelles que és el 90% i d’altres carrers igual que s’ha fet en el carrer
Torras i Bages, el Sant Pere es el 50% i a les Places no es paga res. La
Plaça de la Vila que s’han fet les obres i no s’ha pagat res la Plaça de Rafael
Ferrer que es va fer fa uns anys, nosaltres no estàvem al govern, però
tampoc es va pagar res, Plaça de les Illes Velles. Això són criteris, però les
Places les paguen els veïns, les contribucions especials les paguen els veïns
sigui amb contribució directe o sigui com ajuntament tot ho paga el veí de
Sant Celoni. Nosaltres som veïns de Sant Celoni i també com a grup
municipal d’ERC volíem explicar això.
Continua el Sr. Alsina dient que el “pamflet” que ha dit el Sr. Capote, o el
paper o el pasquins o el díptic el nom que li vulguem també té unes errades
molt importants. L’ajuntament té concedides subvencions Europees i de la
Generalitat FEDER i PUOSC pel Pla de Centre que es podrien destinar
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apagar aquestes obres, l’ajuntament té subvencions de FEDER, però mai es
poden destinar a pagar aquestes obres, la subvenció del FEDER en el Pla de
Centre es per la millora i la rehabilitació de Can Ramis única i
exclusivament es pot dedicar a rehabilitar “Can Ramis” perquè es va
demanar per “Can Ramis” i se’ns ha concedit per això. Per tant, aquí no diu
rés, treure un paper on es digui que hi ha subvencions FEDER és molt fàcil.
Avui no s’ha comentat, però jo tint en fulletó o el butlletí on el grup
municipal de CiU diu això, és molt fàcil especular i ser frívol i ser
electoralista, senzillament hi ha uns criteris i aquests són els que esta
aplicant l’equip de govern.
El Sr. Bosch diu: “Sr. Alsina qui la vist i al veu”. Però dit això, m’agradaria
dir que es cert que hi ha sentencies en un sentit i en un altre, però jo el
que estava demanat es que fóssim més justos i que s’apliques un sistema
que l’entengués tothom, que fos lògic i que fos respectuós amb tothom.
Estem d’acord que el que es paga a Sant Celoni ho paguem gent de Sant
Celoni evidentment, però també es poden aconseguir subvencions per
rehabilitar coses com per cas antic, que es demanés per Can Ramis ningú
li esta dient que no, però també es pot demanar per fer carrers o per fer
altres places i no posi això com una qüestió electoralista. Vostè (referint-se
al Sr. Alsina) tendeix ara a dir tot el contrari que deia quan estava a
l’oposició i, sorprèn. Sorprèn perquè el fracàs del tripartit precisament esta
per el comportament d’esquerra.
El Sr. alcalde diu que s’ha intentat explicar als veïns que ens acompanyen
del carrer Major de Dalt, que es veritat que s’ha passat un paper als veïns
interpretant que teníem una subvenció i que es podia posar en aquest
carrer, això s’ha comentat per part del regidor.
Esta molt clar que la subvenció d’Europa ve especialment com la que vam
tenir per el Pont Trencat per desenvolupament regional, noves dinàmiques
econòmiques especialment en temes de Medi Ambient i de Patrimoni, en el
Pont Trencat es va poder tenir ajudes importants del FEDER i, per això,
perquè s’ha parlat de diversificació econòmica, especialment de medi
ambient i patrimoni municipal. Si que és veritat que alguna part podrà anar
a altres coses. Sap greu que encara es parli de carrers, això no s’entendria
en altres llocs d’Europa que estiguéssim parlant de carrers que alguns no
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estan urbanitzats. En aquest cas es de carrers que s’han de renovar
pràcticament amb la seva totalitat, no per el manteniment sinó perquè les
estructures de les ciutats i les condicionats tècniques han canviat força.
També es parla que hi ha una subvenció del PUOSC. El PUOSC de Sant
Celoni que es el Pla d’obres i serveis de la Generalitat de Catalunya per
aquest 4 anys, s’ha fet la reordenació del Camp de futbol, aquest any es
començarà l’escola bressol municipal, l’adequació i ampliació del Ateneu
que ja s’ha fet (es la part de l’escola de música etc. etc.) i falta per el l’any
2007 alguna inversió a La Batllòria com a nucli especial agregat. Si
l’ajuntament de Sant Celoni hagués hagut d’esperar de tenir alguna
subvenció per cada carrer de Sant Celoni que mancava urbanitzar, d’aquí
cent anys encara s’estarien fent carrers o sinó no fer-ne cap. Hem de ser
tots conscients perquè la historia i la gent que ja tenim alguns anys la
recordem això es molt important. Jo no entraré amb sentencies judicials
perquè es greu, però si que com a veïns veiem el que es produeix en
aquests carrers urbanitzats es un canvi total, es un benefici encara que soni
a xino, però la utilització que es fa del carrers i això ho poden saber,
nosaltres mai no hem polititzat el tema, perquè ja ho hem dit abans el
carrer Major que va ser el primer que es va peatonitzar es va fer amb un
govern de CiU i nosaltres no vam fer oposició i ens va semblar bé. Ens va
semblar que a la llarga tot i que els veïns hi estaven en contra
principalment els comerciants, era el millor per el nostre municipi i, que
això, donaria benefici econòmic i seria millor, nosaltres vam agafar el que
estava preparat per les contribucions especials i ho vam aprovar inicialment
a pagar el 90-10%, el 90% es el que pagaven els veïns del carrer Major.
Desprès, hi va haver alguna subvenció i un canvi de plantejament polític i
es va posar el 50-50%. Creiem que es un criteri no se si es just o no però
segurament si el canviem alguns dels carrers tindrien de pagar més del
50% i és un criteri que és pot parlar, i es pot mirar a nivell tècnic, però no
hi ha una formula matemàtica, entenc jo que no hi és, (el Sr. secretari axis
ho diu amb el cap). No hi ha cap formula matemàtica que surtin els
números exactes del que pagarien o el que es passa de contribucions
especials als veïns el 90-10% es un criteri de l’Ajuntament de temps enrera
i que nosaltres l’hem anat compartim, però 90-10% el 10 és el mínim de
l’ajuntament i aquest ajuntament davant de les mancances que hi havia de
carrers des de anys enrera es va continuar aplicant. També s’ha de dir que
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amb alguns del carrers específics del centre de la població quan hi ha la
possibilitat de obtenir una subvenció per la seva peculiaritat si s’ha obtingut
ha anat a disminuir la quota del import total de l’obra que es el que s’ha de
fer legalment i s’ha fet amb diversos carrers. Tal com va ser a la Carretera
Vella, Sant Pere, i Torres i Bages. Per aquests altres carrers que s’iniciaran
també es demanarà una subvenció i si ens la concedeixen anirà a rebaixar
la quantitat a pagar pel municipi, ja siguin veïns directes ja siguin veïns
indirectes. Potser el que quedaria molt bé per tothom seria que
l’ajuntament pagués el 100% de tots els carrers, però això si s’hagués fet
anys enrera hauria estat impossible econòmicament, i no hauria estat just
perquè ja hi havia veïns que havien pagar 90-10% i 50-50% i segurament
que l’ajuntament no podria haver posat serveis a l’abast de la població com
els que hem anat posant i també tindríem uns impostos molt més alts.
Sabem que Sant Celoni estem a la zona mig baixa, però en canvi, en
serveis Sant Celoni ha anat corregint aquest dèficits que teníem en aquests
darrers temps, això és totalment palpable. La gent que tria venir a Sant
Celoni ve per les comunicacions i pels serveis que tenim a la població i em
consta que la gent se sent bé en el nostre municipi, encara que sempre hi
pot haver algú descontent. Però, creiem que el criteri que s’ha adoptat no
és dolent, que és un criteri bastant objectiu i que realment la qualitat de
vida d’aquests carrers que s’han anat peatonalitzant ha millorat. I s’aprofita
per anar posant serveis en aquests carrers del centre. Com és el de l’aigua
potable perquè puguin tenir pressió i puguin eliminar les bombes de pressió
que hi ha molt habitatges. Per tant, la gent tindrà un benefici i nosaltres,
pensem que és bo. El grup municipal de CiU s’ha abstingut de votar en més
d’una vegada en aquest criteri, però segurament no ho devia veure del tot
malament.
També haig de dir que formula matemàtica per a les contribucions
especials no n’hi ha cap, el Sr. Secretari ho pot explicar ja que ell és
l’especialista en aquest tema. Malgrat tot, entenem que aquesta és la
manera més justa d’ aplicar-les, però si l’idea era que com a grup municipal
de CiU quedar bé amb els veïns dient que l’ajuntament pagui el 100%.
Entenc però, que no és la postura i així ho hem manifestat i si no hi ha una
formula jo demanaria que aprovéssim les contribucions especials i ens
asseiem per beure s’hi ha alguna formula millor per aquests carrers.
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Si algun d’aquest carrers tingues subvencions llavors seria discutible si el
benefici del veí enlloc del 50% és el 60% ja que, és pagaria el 60% igual i
la part del benefici hauria d’anar només en la part del veí general que és el
que paga l’altre part. Són criteris, però en el tema de contribucions
especials hi ha sentencies diferenciades. En definitiva, crec que d’una cosa
positiva com és la peatonalització i que la majoria de gent quan passi per el
carrer Major de Dalt amb el temps veurà en positiu la transformació que
s’ha produït. Això ho sabem tots, l’exemple és el carrer Major que
actualment ja esta urbanitzat, la gent que hi passem o que hem preguntat
durant aquests anys s’ha notat a nivell comercial i a nivell de millora de
qualitat de vida i és el que pretenem amb aquest model de poble que tingui
més qualitat de vida i amb més zones peatonals de comerç obert que
aquesta és la manera de competir amb altres models de comerç i, es la
única manera de ser diferents amb altres països d’Europa que han fracassat
amb altres models de comerç.
Intervé el Sr. Segarra que per al·lusions – diu- si ho he entès bé el Sr.
Bosch al final de la seva intervenció ha dit que tots els mals o tots els
beneficis del tripartit era per el comportament d’esquerra doncs, té raó, el
tripartit i en aquest cas esquerra ha donat un canvi a totes aquestes
qüestions és bo que ha quedat sacsejat . El més important es donar com
s’ha demanat. El Sr. Capote ha dit quant 30-70%, 20-80%, no heu dit si no
es pot fer a les hores no es pot enganyar als veïns, el que haig de dir són
les coses per el seu nom insisteixo en aquesta qüestió, el mateix que amb
la Carretera Vella que va ser un mal són per tots sobre tot per els veïns. Es
van aplicar uns barems que hi van haver discussions i es va necessitar de
l’oposició perquè va fer el que li pertoca fer a l’oposició i va demanar el 5050% però, vosaltres no heu demanat el que voleu. Insisteixo l’altra qüestió
es que quan es parla del 50-50% hi ha les bonificacions que venen, que
s’apliquen directament a la contribució que paga els veí en aquell cas dels
danys i perjudicis que els hi vam provocar, però a les hores era una
formula i es va dir el 50-50% i es va estar amb el 70-30% i l’oposició en
aquest cas ERC va estar lluitant pel 50-50%. Però a les hores teniu de dir
que es el que voleu, no podeu dir al veïns el que els hi heu dir, un altra
qüestió no solament hi ha un carrer en aquest poble, desprès hi haurà un
altre carrer que és l’Anselm Clavé amb aquest que passa? Que no es de
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Sant Celoni? Perquè només parlem del carrer Major de Dalt del que els
pertoca. Per tant, si us plau seriositat i d’aquestes qüestions dono les
gràcies al Sr. Bosch per anomenar a ERC perquè si que ha donat una
sacsejada no només en aquest ajuntament sinó també en el Govern de la
Generalitat.
Per al·lusions el Sr. Bosch diu al Sr. Segarra que quant he dit el que he dit
es perquè m’he llegit les actes i les seves al·legacions, les seves mocions i
les seves postures. Per tant, faria una pregunta que sé que no te resposta,
Per què vostès com ERC van demanar el 50-50% ? Amb quina base? era
un criteri, una voluntat, era una voluntat que nosaltres no expressarem una
voluntat una forma de fer que sigui ètica, justa i demostrable i per molt que
digui el Sr. Secretari que no hi ha una formula, si que i és si nosaltres
l’aprovem.
El Sr. Segarra diu que no es una qüestió ètica, està dient que som ètics?.
Sr. Bosch jo no em sento ètic quan aprovo o desaprovo una cosa que no és
justificada Sr. Segarra.
Continua al Sr. Segarra i diu que, tot a la vida es pot justificar i un altre
cosa es entrar en un procediment que es vulgui fer correcte llavors, ens hi
trobareu sempre. Però avui no, podria ser al principi de la legislatura podria
ser fa cinc anys enrera que no anem a dir si es va fer o no es va fer amb
això ens hi trobareu sempre dons, fem-ho. Però, a les hores si tenim de
fer-ho perquè primer anem esverant el galliner i desprès demanen. Això és
diu demagògia perquè no solucionarem res en els veïns. Per tant, ho tenim
de solucionar a tots el veïns de Sant Celoni i de la Batllòria, no solament els
d’un carrer i és el que s’ha de fer. Si es vol treballar per un poble es té que
tenir aquestes qüestions i son fets no solament paraules i papers – repeteix
el Sr. Segarra- fets.
El Sr. Bosch diu que esta totalment d’acord amb el Sr. Segarra perquè
deuria haver sentit el mateix quan va demanar el 50-50%.
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El Sr. Alcalde diu que estarem més o menys d’acord, però em sembla que
el criteri que es deia ja es va variar en el seu dia quan al carrer Major era
inicialment 90-10% i ho vam canviar a 50-50%, s’ha continuat amb el 5050% i aquest es un criteri i més a més s’hi ha una subvenció també els
veïns i el municipi en conjunt és beneficien d’aquesta. Per tant, es
beneficien els veïns que paguen directament i els que paguen
indirectament. I creiem que aquesta és la manera d’avançar, segur que hi
hauria una postura més fàcil, però potser menys responsable per part de
l’equip de govern perquè les necessitats dels municipis són les que són i
també quan hi ha veïns que amb carrers semblant han pagat el 50%
doncs, seria un error canviar el criteri contínuament carrer a carrer perquè
tal com a dit el Sr. Secretari és difícil trobar una formula i la formula que en
el seu moment es va començar a plantejat es 50-50% a carrers que s’ha
de fer una reposició total dels serveis o s’han d’implementar nous serveis i
s’ha de fer una urbanització totalment de nou. Per això, creiem que l’esforç
de l’altre part de ciutadans de veïns de Sant Celoni, es contempla en els
pressupostos sí que a vegades implica que s’ha de deixar de fer un altre
cosa pel comú, però entenem que és un criteri i un criteri que gent d’altres
carrers va assumir i s’ha tirat endavant així i creiem que es força just. Per
tant passarien a votar els dos punt perquè el 16 i el 17 el tram del carrer
Major de Dalt i el carrer Anselm Clavé aprovar provisionalment com es
normal s’hi ha algun error es podrà dir la seva, al·legar i desprès aprovarho i que ja fossin les contribucions especials definitives, per tal de tirar
endavant la contractació de les obres corresponents en aquest dos carrer
com s’ha produït en el Torras i Bages que es un obra pràcticament
acabada.
El Sr. Secretari per aclariment diu que preferiria que es votes dues
vegades.
El Sr. alcalde diu que, els grups que manifestin la seva intenció de vot i
que igual no cal votar un a un.
El Sr. Deulofeu diu que el funcionament es clar per part de tots. Per tant
,no vull insistir en temes que ja han sortit, el tema de la equitat es obvia
que ens ho mirem com ens ho mirem no hi ha sigut en diferents moments i
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per diverses circumstàncies i em sembla que ja s’ha dit tot el que es tenia
de dir. M’ha semblat percebre un cert interès, i potser intentar parlar-ne
per replantejar alguna cosa no se si he percebut adequadament aquest
sentiment si fos axis, ens podríem inclús replantejat el sentit del nostre vot
un sentit potser d’abstindrens si realment l’equip de govern té clar que
aquest es el seu criteri i que el pensa aplicar sense cap tipus de
replantejament de cost i de model doncs, el nostre plantejament
evidentment serà un altre, es a dir, volem plantejar un canvi de model no
en el sentit de posar un percentatge sinó per discutir diferents formules per
fer-ho. Ens agradaria poder fer-ho en un sentit positiu per millorar les
coses i per buscar el màxim d’equitat, faríem aquest plantejament a més,
m’agradaria que em contestessin aquesta pregunta abans de votar.
El Sr. alcalde diu que com alcalde faria avui l’aprovació provisional d’aquest
carrers, però mirar s’hi ha alguna formula millor que es pogués aplicar i
llavors sí que seria variable que podria ser més del 50% o menys del 50% i
en aquest cas jo me brindat perquè he llençat el guant per tal de poder-ne
parlar. I aquesta és la nostre postura normalment.
Sr. Deulofeu diu si és així, el nostre vot serà en el cas del carrer Major de
Dalt l’abstenció.
El Sr. alcalde diu que hi ha el risc que surti més, que de moment aprovem
el 50% i intentarem que no surti més perquè només faltaria que hi hagués
una formula que sigues teòricament més equitativa, però més costosa per
els veïns normalment en aquests carrers que s’ha de fer una reposició total
amb nous serveis, nou enllumenat per complir la normativa, no de
manteniment ho pot fer pujar més. Jo em comprometo que no pugui més
del 50% perquè sinó faríem un mal favor als veïns, a més a més aquest
50% pot venir reduït s’hi ha alguna subvenció de comerç o alguna altre
subvenció que es pugues aconseguir. I aquesta es la nostre postura clara i
transparent.
El Sr. Deulofeu diu que, el comentari que ha fet el Sr. Capote òbviament
nosaltres entenem que hi ha partides importants que s’apliquen de serveis
d’obligats compliment per l’Ajuntament en quant a manteniment que
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segurament s’han de treure igual com els criteris a utilitzar. Probablement
han de ser el benefici general contraposat a la particularitat. Difícilment uns
criteris significaran un cost superior en que en aquests moments s’està
aplicant. Em sembla bé el comentari de que partim d’un màxim a partir del
qual hem d’intentar millorar.
El Sr. alcalde contesta que malament aniríem que amb algun carrer com el
Eduard Domenech que era un carrer asfaltat de feia anys via veïns a la
urbanització del Turó es va aplicar contribucions del 90% a càrrec dels
veïns i la sentencia va ser favorable a l’ajuntament o sigui que el jutge
devia considerar que era la manera (es un terrenys que no es dels cèntrics
i van pagar el 90% els veïns). La nostra intenció és intentar trobar una
formula que sigui equitativa i que no passi del 50% això, ho posem damunt
la taula i com equip de govern fem aquest oferiment.
Després d’aquestes intervencions i,
Atès que el carrer Major de Dalt, en el tram comprès entre la Plaça Comte
del Montseny i el carrer Germà Emilià, està situat en zona de nucli antic i
constitueix la principal artèria d’entrada al centre de la vila de Sant Celoni.
Atès que es tracta d’un carrer amb un trànsit de vianants força constant i
és voluntat d’aquesta corporació donar preferència al pas d’aquests
vianants, limitant la circulació de vehicles únicament a la càrrega i
descàrrega de mercaderies en horaris concrets i a l’accés als diferents
garatges privats, afavorint d’aquesta manera el desenvolupament
comercial del vial.
Atès que, als efectes, des de l’Àrea municipal d’Entorn s’ha redactat el
projecte tècnic d’obres ordinàries d’urbanització del carrer Major de Dalt,
entre la Plaça Comtes del Montseny i el carrer Germà Emilià, el pressupost
del qual ascendeix a la quantitat de 265.921,89 €, IVA inclòs, el qual ha
estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en sessió de 9 de
febrer de 2006.
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Atès que l’objecte del projecte és el de definir les obres d’urbanització
d’aquest tram del carrer Major, consistents en la pavimentació amb
llamborda de formigó que donarà al carrer un caràcter de zona de vianants
i comercial, substitució de la xarxa actual de clavegueram, soterrament de
les xarxes elèctrica i de telefonia, adequació de la xarxa existent de
subministrament d’aigua i renovació de la instal·lació d’enllumenat públic.
Atès que la corporació considera necessari procedir a l’execució dels
treballs que preveu el referit projecte, amb la finalitat de convertir el carrer
Major de Dalt en un espai per a vianants i potenciar així l’activitat comercial
de la zona, alhora que per a actualitzar-ne les instal·lacions i serveis.
Atès que la realització de les obres beneficiarà especialment una sèrie de
persones que obtindran un especial avantatge i un augment de valor en els
seus béns, per la qual cosa procedeix recórrer a la imposició de
contribucions especials, a fi de rescatar part d'aquest benefici i permetre
així la realització dels treballs que es projecten.
Atès que es considera procedent, malgrat que es tracta d’un tribut
voluntari, la seva imposició la qual és motivada perquè a Sant Celoni des
de sempre s’ha recorregut a aquesta forma de finançament en totes les
obres que es realitzen i que són susceptibles de configurar el seu fet
imposable. D’altra banda es considera just que les persones que es veuran
especialment beneficiades per l’actuació de la col·lectivitat, contribueixin en
la consecució d’aquesta activitat d’acord amb les consideracions que es fan
més avall.
Atès que, respecte del percentatge que es considera han de contribuir els
subjectes passius, es fixa a la part dispositiva d’aquest acord en el 50%, i
el motiu no és altre que la deguda ponderació entre la concurrència de
l’interès general i el particular en els subjectes passius. El fet que el carrer
Major de Dalt estigui situat al centre de la població, amb una afluència
considerable per part de la generalitat de la població, fa que el benefici
especial es vegi matisat per la major concurrència d’un interès general.
Aquest és el mateix criteri que es va utilitzar en el seu dia en el moment de
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la imposició i ordenació de les contribucions especials per a la realització de
la urbanització de la Carretera Vella i també del carrer Torras i Bages.
Atès que, determinada la part a suportar pels especialment beneficiats, cal
determinar quins seran els criteris de repartiment entre ells; a aquesta
proposta es considera que els mòduls a aplicar han de ser els de façana i
volum edificable, ambdós de manera conjunta i al 50%.
Atès que es consideren aquests dos elements perquè avui dia el valor de la
propietat urbana és determinat pel seu aprofitament, que es materialitza
en el volum edificable traduït automàticament en utilitat de l’immoble. No
obstant, no es creu adient aplicar un sol mòdul perquè pot donar lloc a
distorsions pel fet que una determinada finca tingui un gran volum
edificable i en canvi la seva configuració d’accés a la via pública sigui petita,
cosa que atempera molt el seu valor i l’augment d’aquest per la realització
de les obres. És per aquest motiu que també es té en compte la façana de
les finques, perquè és un segon element determinant en el valor de la finca
en quant a la presència de les edificacions, la seva ventilació, il·luminació i
accés, sobretot quant a la seva utilització comercial.
Atès que es considera que la correlació al 50% entre un i altre mòdul és
adequada, donada la configuració del carrer i de les finques en ell
enclavades.
Atès que en el pressupost municipal existeix partida pressupostària
suficient als efectes de subvenir l’obra i es preveu el correlatiu ingrés per
concepte de contribucions especials.
Vistos els informes que obren a l’expedient.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 10 vots
a favor els de la Sra. Donado i els Srs. Alsina, Arenas, Bueno, Capote,
García, Pasqual, Segarra, Vega i Castaño i 5 abstencions de la Sra. Lechuga
i dels Srs. Bosch, Cuminal, Deulofeu i Negre, el Ple municipal ACORDA:
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Primer.- Imposar contribucions especials als propietaris beneficiats per
l'execució de les obres definides al projecte tècnic d’obres d’urbanització del
carrer Major de Dalt d’aquesta vila.
Segon.- Ordenar l'aplicació de contribucions especials als propietaris
beneficiats per l'execució de les obres ordinàries d’urbanització del referit
carrer, d'acord amb els següents paràmetres d'aplicació:
a)

Cost previst de les obres 265.921,89 €
Honoraris de direcció d’obra
0€
Honoraris de redacció de projecte
0€
Total cost
265.921,89 €

b)

El cost suportat per l'administració serà de 265.921,89 €.

c)
La quantitat a repartir entre els beneficiaris serà d'un 50% del cost
suportat per l'administració, és a dir, 132.960,95 €, que constituirà la base
imposable del tribut.
d)
Els criteris de repartiment que seran aplicats sobre la quantitat
esmentada són:
50% metres lineals de façana dels immobles
50% metres cúbics de volum edificable
Tercer.- Advertir que els costos anteriorment expressats tenen caràcter de
mera previsió i que en base a allò preceptuat a la Llei d'hisendes locals
poden patir variacions a l'alça o baixa en funció del cost efectiu de les obres
i serveis.
Quart.- Assenyalar com a subjectes passius de les contribucions especials
les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33
de la Llei general tributària especialment beneficiades per la realització de
les obres, tenint la consideració de persones especialment beneficiades els
propietaris dels béns immobles afectats per l'execució del projecte.
Subjectes passius que es relacionen a continuació, juntament amb les
seves quotes provisionals:
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CONTRIBUCIONS ESPECIALS URBANITZACIÓ CARRER MAJOR DE DALT
Finca

Propietari

Germà Emilià
20-22
Major 31
Major 33
Major 35
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major

37
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
68
70

Comunitat de propietaris
Sobrino Sorinas, José Francisco
Asesoria Angelos SL
Espinosa
Pujolras,
Miguel
Francisco
Comunitat de propietaris
Tayeda Borrell, Esteve
Villegas Martín, Francisca
Martínez Martínez, Antonio
Garcia Mora, Antonio
Campillo Fernandez, Juan Pedro
Ajuntament de Sant Celoni
Rovira Barras, Àngela
Ajuntament de Sant Celoni
Comunitat de propietaris
Comunitat de propietaris
Comunitat de propietaris
Terradas Surunell, Engràcia
Fundació Hospital
Comunitat de propietaris
Kernos SL
Gurri Dalmau, Antonio
Comunitat de propietaris
Argemí Morrull, Rosa
Ferrer Coch, Maria Àngela
Torres Riera, Josep Maria
Monrabà Nualart, Martí
Pou Torrent, Antònia
Moreras Vernedes, Andreu
Tayeda Borrell, Esteve
Pujals Usero, Ramon
Tayeda Borrell, Esteve
Brunell Cucurella, Francisca
Brunell Cucurella, Francisca

94

Façana
(m)

Edificabilitat
(m3)

Cost
(€)

16,95
6,53
4,40
5,31

2887,43
1403,10
1251,00
1272,00

8.873,42
3.844,03
3.037,44
3.317,66

9,82
5,00
5,13
4,92
4,40
4,19
6,47
5,77
5,50
4,85
4,75
5,28
5,55
14,92
4,98
5,78
4,69
4,80
3,36
5,03
3,63
5,20
7,52
6,16
6,18
10,25
8,94
6,06
4,18

1896,00
868,50
652,50
936,36
891,00
1039,59
1092,00
1016,01
1066,50
1036,17
924,00
909,00
829,80
2779,50
918,00
866,70
891,54
732,00
1183,50
936,90
1064,70
981,00
1584,00
1056,00
1656,00
1885,50
1500,00
1056,00
954,00

5.467,49
2.642,05
2.361,52
2.719,45
2.510,49
2.670,41
3.372,21
3.069,07
3.068,95
2.846,35
2.654,75
2.778,10
2.736,19
8.158,91
2.709,02
2.853,26
2.590,79
2.387,42
2.653,51
2.750,39
2.553,64
2.861,55
4.380,24
3.234,52
4.118,25
5.570,00
4.646,59
3.207,11
2.542,39

Major 72
Major 74
Major 76
Major 78
Major 80
Major 82
Major 84
TOTAL

Anfruns Pagès, Florenci
Tarragó Xamaní, Mercè
Anfruns Pagès, Florenci
Comunitat de propietaris
Anfruns Pagès, Jordi
Prat Puig, Joan
Turida Codina, Josefa Maria

5,36
5,06
5,17
4,71
4,50
5,94
5,25

Comunitat de propietaris C/ Germà Emilià 20-22
Propietari
Maseras Civit, Antonio
Garcia Mora, Antonio
Inprodes SL
Turon Auladell, Salvador
Colomer Vallicrosa, Antonio
Ardèvol Solà, Joseph
Amat Riera, Ricard
Cuevas Garcia, Víctor José
Expósito Reales, Ricardo
Rodríguez Sanchez, Juan
Fernández Guerrero, Fernando
Espinosa Longarela, Javier
Rojo Lara, Maria del Mar
Acacio Ventalló, Antonio
Legares Valles, Fidel
Colomer Vallicrosa, Antonio
Colomer Vallicrosa, Antonio
Fernandez Guerrero, Fernando
Pineda Domingo, Joan
Amat Riera, Ricard
Expósito Reales, Ricard
Auladell Jas, Albert
Xena Bosch, José
Colomer Vallicrosa, Antonio
Fernandez Guerrero, Fernando
TOTAL

Coeficient de
participació
1,32
1,51
6,66
6,58
6,84
6,73
6,67
6,71
6,17
6,17
7,09
7,09
2,575
2,575
6,52
4,8
3,03
1,82
1,59
1,21
1,26
1,26
1,21
1,3
1,31
100
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Cost
(€)
117,13
133,99
590,97
583,87
606,94
597,18
591,86
595,41
547,49
547,49
629,13
629,13
228,49
228,49
578,55
425,92
268,86
161,50
141,09
107,37
111,81
111,81
107,37
115,35
116,24
8.873,42

783,00
937,80
462,00
717,00
825,00
822,00
855,00

2.615,60
2.759,94
2.093,64
2.340,79
2.441,30
2.831,69
2.690,83
132.960,95

Comunitat de propietaris C/ Major, 37
Propietari
Benet Mancho, Miguel
Maseras Civil, Antonio
Pineda Domingo, Joan
TOTAL

Coeficient
de
participació
45,43
23,91
30,66
100

Cost
(€)
2.483,88
1.307,28
1.676,33
5.467,49

Comunitat de propietaris C/ Major, 47
Propietari
Prat Codina, Maria Teresa
Prat Codina, Joseph
Prat Codina, Jordi
TOTAL

Coeficient
de
participació
21
35
44
100

Cost
(€)
597,73
996,22
1.252,39
2.846,35

Comunitat de propietaris C/ Major, 48
Propietari
Martínez Arriaga, Antonio
Arriaga González, Araceli
TOTAL

Coeficient
de
participació
50
50
100

Cost
(€)
1.327,37
1.327,37
2.654,75

Comunitat de propietaris C/ Major, 49
Propietari
Clos Puig, Salvador
Aguilera Fernández. Luis
Aguilera Fernández, Luis
Aguilera Fernández, Luis
TOTAL

Coeficient
de
participació
30
35
17,5
17,5
100

Cost
(€)
833,43
972,33
486,17
486,17
2.778,10

Comunitat de propietaris C/ Major, 52
Propietari

Coeficient

de
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Cost

Pagès Massó, Joseph
Hernández Hernández, David
Sánchez Cuesta, Adelardo
TOTAL

participació
37
28
35
100

(€)
1.002,34
758,53
948,16
2.709,02

Comunitat de propietaris C/ Major, 56
Propietari
Reales Bbarragán, Genaro
Muñoz Mena, Pere
Auleda Garriga, Joseph
TOTAL

Coeficient
de
participació
34
33
33
100

Cost
(€)
811,72
787,85
787,85
2.387,42

Comunitat de propietaris C/ Major, 78
Propietari
Camps Soms, Dolors
Casademont Duran, Teresa
Casademont Duran, Joseph
TOTAL

Coeficient
de
participació
50
25
25
100

Cost
(€)
1.170,39
585,20
585,20
2.340,79

Cinquè.- Facultar la Junta de Govern Local per a la pràctica i aprovació de
les liquidacions resultants d'aquest acord, així com per a la resolució
d'eventuals recursos administratius, de qualsevol tipus que aquests siguin,
un cop aprovat definitivament aquest acord.
Sisè.- Remetre's, en allò que no estigui previst en aquest acord i en
aplicació de l'article 34.3 de la Llei d’hisendes locals, a l'Ordenança general
de contribucions especials vigent al municipi de Sant Celoni.
Setè.- Acordar l'exigència per avançat del pagament de les contribucions
especials en funció del cost previst, en base a l'article 33.2 de la Llei
d’hisendes locals.
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Vuitè.- Sotmetre l'expedient a informació pública per termini de trenta dies
mitjançant edicte a publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en un diari
dels de major difusió de la província i al tauler d'anuncis de la corporació.
Novè.- Declarar que en cas de no formulació de reclamacions en el període
d'informació pública, l'acord esdevindrà definitiu amb caràcter automàtic.
Desè.- Advertir els propietaris afectats que podran constituir l'Associació
Administrativa de Contribuents en els termes i als efectes d'allò que
disposen els articles 36 i 37 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals.
17 – APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DELS ACORDS
D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A
LA REALITZACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER
ANSELM CLAVÉ.
Atès que el carrer Anselm Clavé és una via situada al centre urbà de Sant
Celoni que uneix la Plaça de la Vila amb la Carretera Vella. Des de la
remodelació de la Plaça de la Vila, que ha reconvertit tot l’espai de la plaça
per a ús exclusiu de vianants, el trànsit rodat en aquest carrer és ocasional,
i guanya importància l’ús de vianants degut a la forta presència de
comerços a la zona.
Atès que des de l’Àrea municipal d’Entorn s’ha redactat el projecte tècnic
d’obres d’urbanització del carrer Anselm Clavé, amb un pressupost que
ascendeix a la quantitat de 188.986,55 €, IVA inclòs, el qual ha estat
aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en sessió de data 9 de
febrer de 2006.
Atès que les obres que contempla el projecte consisteixen en la substitució
del paviment actual del carrer per una combinació de llambordes i pedra de
quarcita, la renovació de la instal·lació d’enllumenat públic, el canvi de la
xarxa unitària de clavegueram per una xarxa separativa de recollida
d’aigües pluvials i fecals, l’ampliació de la xarxa d’aigua potable per a cobrir
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futures necessitats, el soterrament de part de les instal·lacions d’electricitat
i telefonia, i la instal·lació d’uns bancs com a mobiliari urbà.
Atès que la corporació considera necessari procedir a l’execució dels
treballs que preveu el referit projecte, amb la finalitat de convertir el carrer
Anselm Clavé en un espai per a vianants i potenciar així l’activitat comercial
de la zona, alhora que per a actualitzar-ne les instal·lacions i serveis.
Atès que la realització de les obres beneficiarà especialment una sèrie de
persones que obtindran un especial avantatge i un augment de valor en els
seus béns, per la qual cosa procedeix recórrer a la imposició de
contribucions especials, a fi de rescatar part d'aquest benefici i permetre
així la realització dels treballs que es projecten.
Atès que es considera procedent, malgrat que es tracta d’un tribut
voluntari, la seva imposició la qual és motivada perquè a Sant Celoni des
de sempre s’ha recorregut a aquesta forma de finançament en totes les
obres que es realitzen i que són susceptibles de configurar el seu fet
imposable. D’altra banda es considera just que les persones que es veuran
especialment beneficiades per l’actuació de la col·lectivitat, contribueixin en
la consecució d’aquesta activitat d’acord amb les consideracions que es fan
més avall.
Atès que, respecte del percentatge que es considera han de contribuir els
subjectes passius, es fixa a la part dispositiva d’aquest acord en el 50%, i
el motiu no és altre que la deguda ponderació entre la concurrència de
l’interès general i el particular en els subjectes passius. El fet que el carrer
Anselm Clavé estigui situat al centre de la població, amb una afluència
considerable per part de la generalitat de la població, fa que el benefici
especial es vegi matisat per la major concurrència d’un interès general.
Aquest és el mateix criteri que es va utilitzar en el seu dia en el moment de
la imposició i ordenació de les contribucions especials per a la realització de
la urbanització de la Carretera Vella i també del carrer Torras i Bages.
Atès que, determinada la part a suportar pels especialment beneficiats, cal
determinar quins seran els criteris de repartiment entre ells; a aquesta
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proposta es considera que els mòduls a aplicar han de ser els de façana i
volum edificable, ambdós de manera conjunta i al 50%.
Atès que es consideren aquests dos elements perquè avui dia el valor de la
propietat urbana és determinat pel seu aprofitament, que es materialitza
en el volum edificable traduït automàticament en utilitat de l’immoble. No
obstant, no es creu adient aplicar un sol mòdul perquè pot donar lloc a
distorsions pel fet que una determinada finca tingui un gran volum
edificable i en canvi la seva configuració d’accés a la via pública sigui petita,
cosa que atempera molt el seu valor i l’augment d’aquest per la realització
de les obres. És per aquest motiu que també es té en compte la façana de
les finques, perquè és un segon element determinant en el valor de la finca
en quant a la presència de les edificacions, la seva ventilació, il·luminació i
accés, sobretot quant a la seva utilització comercial.
Atès que es considera que la correlació al 50% entre un i altre mòdul és
adequada, donada la configuració del carrer i de les finques en ell
enclavades.
Atès que en el pressupost municipal existeix partida pressupostària
suficient als efectes de subvenir l’obra i es preveu el correlatiu ingrés per
concepte de contribucions especials.
Vistos els informes que obren a l’expedient.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 10 vots
a favor els de la Sra. Donado i els Srs. Alsina, Arenas, Bueno, Capote,
García, Pasqual, Segarra, Vega i Castaño i 5 abstencions de la Sra. Lechuga
i dels Srs. Bosch, Cuminal, Deulofeu i Negre, el Ple municipal ACORDA:
Primer.- Imposar contribucions especials als propietaris beneficiats per
l'execució de les obres definides al projecte tècnic d’obres d’urbanització del
carrer Anselm Clavé d’aquesta vila.
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Segon.- Ordenar l'aplicació de contribucions especials als propietaris
beneficiats per l'execució de les obres ordinàries d’urbanització del referit
carrer, d'acord amb els següents paràmetres d'aplicació:
a)

Cost previst de les obres 188.986,55 €
Honoraris de direcció d’obra
0€
Honoraris de redacció de projecte
0€
Total cost
188.986,55 €

b)

El cost suportat per l'administració serà de 188.986,55 €.

c)
La quantitat a repartir entre els beneficiaris serà d'un 50% del cost
suportat per l'administració, és a dir, 94.493,27 €, que constituirà la base
imposable del tribut.
d)
Els criteris de repartiment que seran aplicats sobre la quantitat
esmentada són:
50% metres lineals de façana dels immobles
50% metres cúbics de volum edificable
Tercer.- Advertir que els costos anteriorment expressats tenen caràcter de
mera previsió i que en base a allò preceptuat a la Llei d'hisendes locals
poden patir variacions a l'alça o baixa en funció del cost efectiu de les obres
i serveis.
Quart.- Assenyalar com a subjectes passius de les contribucions especials
les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33
de la Llei general tributària especialment beneficiades per la realització de
les obres, tenint la consideració de persones especialment beneficiades els
propietaris dels béns immobles afectats per l'execució del projecte.
Subjectes passius que es relacionen a continuació, juntament amb les
seves quotes provisionals:
CONTRIBUCIONS ESPECIALS URBANITZACIÓ CARRER ANSELM CLAVÉ
Núm.

Propietari

Façana
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Edificabilitat

Cost

1
3
5
7
9
11
13
15
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
TOTAL

(m)
17,35
4,35
4,35
5,65
7,52
8,18
16,15
28,38
17,70
9,70
16,90
4,92
4,45
7,36
4,71
5,25
9,69
4,95
4,95
10,18

Majó Malé, Jaume
Boleda Comellas, Laura
Grau Foxa, Pilar
Peiris Moragas, Josep
Peiris Moragas, Josep
Mora Vigas, M. Antònia
Aralti SL
Aralti SL
Salicrú Rosés, Salvador
Majó Malé, Jaume
Casas Arimany, Joan
Montplet Mas, Francisca
Travesa Planas, Ana
Permanyer Sala, Lluís
Draper Torras, Myriam
Draper Torras, Myriam
Draper Torras, Myriam
Massuet Salicrú, Antònia
Bach Hom, Dolors
Rossell Terris, Carme

(m3)
1228,50
379,50
571,50
594,00
441,00
216,00
1209,00
1764,00
553,50
486,00
409,50
324,00
675,00
1692,00
586,20
610,20
1224,00
623,70
579,00
1021,50

(€)
8.075,71
2.247,13
2.844,40
3.233,15
3.215,72
2.677,62
7.720,82
12.446,03
6.061,76
3.890,22
5.417,66
2.214,25
3.190,89
7.068,05
2.978,40
3.185,46
6.183,52
3.153,90
3.014,85
5.673,73
94.493,27

Cinquè.- Facultar la Junta de Govern Local per a la pràctica i aprovació de
les liquidacions resultants d'aquest acord, així com per a la resolució
d'eventuals recursos administratius, de qualsevol tipus que aquests siguin,
un cop aprovat definitivament aquest acord.
Sisè.- Remetre's, en allò que no estigui previst en aquest acord i en
aplicació de l'article 34.3 de la Llei d’hisendes locals, a l'Ordenança general
de contribucions especials vigent al municipi de Sant Celoni.
Setè.- Acordar l'exigència per avançat del pagament de les contribucions
especials en funció del cost previst, en base a l'article 33.2 de la Llei
d’hisendes locals.
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Vuitè.- Sotmetre l'expedient a informació pública per termini de trenta dies
mitjançant edicte a publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en un diari
dels de major difusió de la província i al tauler d'anuncis de la corporació.
Novè.- Declarar que en cas de no formulació de reclamacions en el període
d'informació pública, l'acord esdevindrà definitiu amb caràcter automàtic.
Desè.- Advertir els propietaris afectats que podran constituir l'Associació
Administrativa de Contribuents en els termes i als efectes d'allò que
disposen els articles 36 i 37 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals.
18 –. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DELS ACORDS
D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A
LA REALITZACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DE
LA MOSCA.
El Sr. alcalde indica que és un carrer sense asfaltar i sense enllumenat, és
un carrer que de resultes de fer-lo estic ben segur que es produirà una
millora de les cases que donen actualment al carrer de la Mosca.
Intervé el Sr. Deulofeu i diu que el posicionament del grup municipal de
CiU es el mateix d’abans, un canvi de model canvi de plantejament es a dir
creiem que s’ha de valorar el model global. Per tant, entenem que el nostre
vot serà l’abstenció igual com abans.
El Sr. Alcalde indica que el grup municipal de CiU quan governava amb el
PP sempre havia aplicat el 90-10% en els carrers que no estaven asfaltats,
que no hi havia voreres ni enllumenat s’havia votat sempre el 90-10%
perquè és un esforç per l’ajuntament amb la quantitat de carrers que hi
havien per urbanitzar, per això encara queden sempre ha sigut votat
favorablement per tots els grups. Nosaltres el grup del PSC quan estàvem a
l’oposició des de l’any 1979 el nostre vot sempre havia estat favorable a
urbanitzar carrers en el municipi ja que, era molt necessari.
Després d’aquestes intervencions i,
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Atès que el carrer de La Mosca és un carrer estret i angost situat al centre
del nucli històric de Sant Celoni, dins el recinte emmurallat de la Força, i
que actualment es troba sense pavimentar.
Atès que des de l’Àrea municipal d’Entorn s’ha redactat el projecte tècnic
d’obres d’urbanització del carrer de La Mosca, amb un pressupost que
ascendeix a la quantitat de 38.129,65 €, IVA inclòs, el qual ha estat
aprovat inicialment per resolució de l’Alcaldia de data 12 de gener de 2006.
Atès que la corporació considera necessari procedir a l’execució dels
treballs que preveu el referit projecte, amb la finalitat de dignificar l’aspecte
del carrer que, per la seva forma i dimensions és d’ús exclusiu de vianants.
Atès que la realització de les obres beneficiarà especialment una sèrie de
persones que obtindran un especial avantatge i un augment de valor en els
seus béns, per la qual cosa procedeix recórrer a la imposició de
contribucions especials, a fi de rescatar part d'aquest benefici i permetre
així la realització dels treballs que es projecten.
Atès que es considera procedent, malgrat que es tracta d’un tribut
voluntari, la seva imposició la qual és motivada perquè a Sant Celoni des
de sempre s’ha recorregut a aquesta forma de finançament en totes les
obres que es realitzen i que són susceptibles de configurar el fet imposable
de les contribucions especials. D’altra banda es considera just que les
persones que es veuran especialment beneficiades per l’actuació de la
col·lectivitat, contribueixin en la consecució d’aquesta activitat d’acord amb
les consideracions que es fan més avall.
Atès que, respecte del percentatge que es considera han de contribuir els
subjectes passius, es fixa a la part dispositiva d’aquest acord en el 90%, i
el motiu no és altre que la deguda ponderació entre la concurrència de
l’interès general i el particular en els subjectes passius. El fet que el carrer
de La Mosca sigui un carrer estret del centre del nucli històric de Sant
Celoni, situat dins el recinte emmurallat de la Força, amb una afluència
limitada per part de la generalitat de la població i amb un ús més que
esporàdic per part de la resta d’habitants del municipi, fa que el benefici
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especial sigui preponderant en detriment de la concurrència de l’interès
general.
Atès que, determinada la part a suportar pels especialment beneficiats, cal
determinar quins seran els criteris de repartiment entre ells; a aquesta
proposta es considera que els mòduls a aplicar han de ser els de façana i
volum edificable, ambdós de manera conjunta i al 50%.
Atès que es consideren aquests dos elements perquè avui dia el valor de la
propietat urbana és determinat pel seu aprofitament, que es materialitza
en el volum edificable traduït automàticament en utilitat de l’immoble. No
obstant, no es creu adient aplicar un sol mòdul perquè pot donar lloc a
distorsions pel fet que una determinada finca tingui un gran volum
edificable i en canvi la seva configuració d’accés a la via pública sigui petita,
cosa que atempera molt el seu valor i l’augment d’aquest per la realització
de les obres. És per aquest motiu que també es té en compte la façana de
les finques, perquè és un segon element determinant en el valor de la finca
en quant a la presència de les edificacions, la seva ventilació, il·luminació i
accés.
Atès que es considera que la correlació al 50% entre un i altre mòdul és
adequada, donada la configuració del carrer i de les finques en ell
enclavades.
Atès que en el pressupost municipal existeix partida pressupostària
suficient als efectes de subvenir l’obra i es preveu el correlatiu ingrés per
concepte de contribucions especials.
Vistos els informes que obren a l’expedient.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 10 vots
a favor el de la Sra. Donado i els Srs. Alsina, Arenas, Bueno, Capote,
Casado, García, Pasqual, Segarra, Vega i Castaño i 5 abstencions de la Sra.
Lechuga i dels Srs. Bosch, Cuminal, Deulofeu i Negre, el Ple municipal
ACORDA:
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Primer.- Imposar contribucions especials als propietaris beneficiats per
l'execució de les obres definides al projecte tècnic d’obres d’urbanització del
carrer de La Mosca d’aquesta vila.
Segon.- Ordenar l'aplicació de contribucions especials als propietaris
beneficiats per l'execució de les obres ordinàries d’urbanització del referit
carrer, d'acord amb els següents paràmetres d'aplicació:
a)

Cost previst de les obres
38.129,65 €
Honoraris de direcció d’obra
0€
Honoraris de redacció de projecte
0€
Total cost
38.129,65 €

b)

El cost suportat per l'administració serà de 38.129,65 €.

c)
La quantitat a repartir entre els beneficiaris serà d'un 90% del cost
suportat per l'administració, és a dir, 34.316,69 €, que constituirà la base
imposable del tribut.
d)
Els criteris de repartiment que seran aplicats sobre la quantitat
esmentada són:
50% metres lineals de façana dels immobles
50% metres cúbics de volum edificable
Tercer.- Advertir que els costos anteriorment expressats tenen caràcter de
mera previsió i que en base a allò preceptuat a la Llei d'hisendes locals
poden patir variacions a l'alça o baixa en funció del cost efectiu de les obres
i serveis.
Quart.- Assenyalar com a subjectes passius de les contribucions especials
les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33
de la Llei general tributària especialment beneficiades per la realització de
les obres, tenint la consideració de persones especialment beneficiades els
propietaris dels béns immobles afectats per l'execució del projecte.
Subjectes passius que es relacionen a continuació, juntament amb les
seves quotes provisionals:
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CONTRIBUCIONS ESPECIALS URBANITZACIÓ CARRER DE LA MOSCA
Finca

Propietari

Major 194
La Mosca 4
Sant Roc 48
La Mosca 1
La Mosca 3

Prat Pidemont, Conrado
Prat Garolera, Juan
Prat Anfruns, Núria
Sala Lligoña, Maria Rosa
Herència jacent de Corpas
Fernando
Montplet Casellas, José

La Mosca 46
TOTAL

Moreno,

Façana
(m)
17,30
6,70
22,40
17,30
27,20

Edificabilitat
(m3)
525,00
207,00
909,00
292,50
666,00

Cost
(€)
6.232,88
2.435,84
9.438,88
4.844,81
8.847,83

4,90

274,50

2.516,44
34.316,69

Cinquè.- Facultar la Junta de Govern Local per a la pràctica i aprovació de
les liquidacions resultants d'aquest acord, així com per a la resolució
d'eventuals recursos administratius, de qualsevol tipus que aquests siguin,
un cop aprovat definitivament aquest acord.
Sisè.- Remetre's, en allò que no estigui previst en aquest acord i en
aplicació de l'article 34.3 de la Llei d’hisendes locals, a l'Ordenança general
de contribucions especials vigent al municipi de Sant Celoni.
Setè.- Acordar l'exigència per avançat del pagament de les contribucions
especials en funció del cost previst, en base a l'article 33.2 de la Llei
d’hisendes locals.
Vuitè.- Sotmetre l'expedient a informació pública per termini de trenta dies
mitjançant edicte a publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en un diari
dels de major difusió de la província i al tauler d'anuncis de la corporació.
Novè.- Declarar que en cas de no formulació de reclamacions en el període
d'informació pública, l'acord esdevindrà definitiu amb caràcter automàtic.
Desè.- Advertir els propietaris afectats que podran constituir l'Associació
Administrativa de Contribuents en els termes i als efectes d'allò que
107

disposen els articles 36 i 37 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals.
--------------------------------Abans de passar als punts corresponents al control de l’equip de govern
municipal, El Sr. Alcalde anuncia que és procedirà a tracta dos assumptes
que es presenten a consideració del Ple per via d’urgència.
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL
D’EMERGÈNCIA PER A INCENDIS FORESTALS ASSOCIAT AL PLA
INFOCAT, PER AL MUNICIPI DE SANT CELONI
El Sr. Bueno explica que avui es porta al Ple perquè s’ha considerat que ha
de ser d’urgència per el termini que tenim. Estem acabant el mes de març i
comença la campanya de previsió d’incendis i avui s’ha d’aprovar
definitivament el PAM que vam aprovar provisionalment en el Ple del mes
de desembre de l’any passat amb la incorporació d’algun annex que la
delegació a incorporat. Per tant, perquè quedes definitivament aprovat i
poder-lo fer efectiu el més aviat possible i començar la campanya una
vegada vinguem de vacances de setmana Santa. Simplement es l’aprovació
definitiva.
El Sr. Alcalde diu que serà un Pla homologat amb totes les condicions com
a municipi així el tindrem al dia.
Després d’aquestes intervencions 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
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d’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.
Vist que d’acord amb la Llei 4/1997, de Protecció Civil de Catalunya, 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.
Atès que el Ple Municipal en sessió portada a terme el dia 27 de
desembre de 2005 va aprovar inicialment el Pla d’Actuació Municipal
109

d’Emergència per a Incendis forestals, associat al Pla INFOCAT, per al
municipi de Sant Celoni.
Atès que dins del període d’informació pública es va presentar un escrit
per part de la Delegació Territorial del Govern a Barcelona de la
Generalitat de Catalunya per tal que s’incorporessin dos annexos
consistents en la relació de Mitjans i recursos municipals i el directori
telefònic així com afegir el telèfon 112 a la pàgina 62/98 de la memòria
del Pla.
A la vista de l’informe emès pel tècnic de l’àrea de Protecció Civil de
l’Ajuntament de Sant Celoni pel qual es considera oportú incorporar les
esmentades modificacions al Pla d’Actuació Municipal.
Així, doncs, per unanimitat de tots els sssitents, el Ple de l’ajuntament de
Sant Celoni, ACORDA:
Primer – Aprovar definitivament el Pla d’Actuació Municipal
d’Emergència per a Incendis Forestals associat al Pla INFOCAT, per al
municipi de Sant Celoni amb la incorporació dels dos annexos següents:
-

Mitjans i recursos municipals
Directori telefònic
Afegir el telèfon 112 a la pàgina 62/98 de la
memòria del Pla.

Segon - Habilitar el Sr. Alcalde per tal que pugui signar quanta
documentació sigui adient a l’efectivitat dels acords presos.
MOCIÓ PEL TRASPÀS DE LA TITULARITAT DE LA CARRETERA DE
CAMPINS
Pren la paraula el Sr. Deulofeu. Des del grup municipal de Ciu – indica- que
presentem una moció per la via d’urgència. Abans hem passat còpia per
que la poguessin revisar en la que molt resumidament plantegem que
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l’ajuntament de Sant Celoni demani a la Diputació la sessió de la Carretera
de Campins des de la Plaça Compte del Montseny fins a l’Institut.
El Sr. alcalde diu que si a la proposta s’explica la urgència.
El Sr. Deulofeu, responent al Sr. Alcalde, diu que hi ha hagut accions a la
Carretera de Campins molt recentment que entenen que no han estat prou
adequades per aquest motiu creiem que era un bon moment avui per
poder-ho presentar.
Intervé el Sr. Pasqual i diu que al arribar a l’ajuntament ha rebut aquesta
moció. Entenc però, que no esta justificada la urgència ja que, és un tema
que es pot debatre pels canals reglamentaris. A les comissions informatives
en el seu moment no va entrar reglamentàriament i per tant, si seguim el
reglament això hauria de passar al següent Ple. Crec –diu- que el més lògic
seria tenir temps de mirar-la i si convé parlar-ne els quatre grups i
reglamentàriament al següent Ple ho discutim.
El Sr. Deulofeu diu que, si tots ho veuen axis ho farem d’aquesta manera.
El Sr. Capote diu tal com ha dit abans el Sr. Pasqual aquest divendres que
fèiem les informatives tots sortíem d’un reunió explicativa a la Rectoria
Vella hi havia diferents regidors i veïns, penso que si cal això entre els 4
grups s’ha de prendre una posició que no esta gaire lluny perquè tots
expliquem el mateix el que passa és que és de la Diputació, però aquí
l’ajuntament ja podem pensar amb un plantejament de futur i penso que es
un punt que el podem posar sobre la taula.
El Sr. Alcalde diu que tots els grups ho compartim. Però, voldria comentar
als companys de CiU que el paper que han passat als veïns lamento haver
de dir que la informació és bastant errònia, en aquest paper es parla d’un
projecte de variant externa. El PSC va presentar en el programa electoral
de l’any 2003 una variant externa, però avui no hi entrarem si a cas en el
proper Ple podem discutir-ho. Recordem que es va plantejar per primera
vegada una traça sense afectació de terrenys per part de l’Ajuntament de
Sant Celoni en el seu Pla general de 1997, es va presentar al govern de la
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Generalitat diverses vegades per tal, de poder fer el projecte i sempre va
estar denegat. També és veritat que ara s’ha presentat al govern de la
Generalitat per part de CiU que abans havia dit que no i ara diu que sí.
També s’ha denegat el tirar endavant aquesta variant i aquí es diu que
finalment CiU recorda que el gener del 2002 l’ajuntament de Sant Celoni i
Santa Maria de Palautordera van signar un altre projecte de la Diputació.
No hi ha cap projecte de la Diputació de la variant, tampoc hi ha cap
signatura per part de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera n’hi de
Sant Celoni amb la Diputació. Per aclariment vull dir que quan es passa un
paper als veïns per fer-los saber alguna cosa val més documentar-se i
preguntar-ho. Nosaltres l’equip de govern podem passar-vos tota la
informació. El que hi ha amb l’ajuntament de Santa Maria de Palautordera
són unes intencions entre els dos ajuntaments d’estudiar una variant des
de la drecera de Palau que es la zona residencial i Industrial que esta
creixent per part de Santa Maria de Palautordera i fer conjuntament un
estudi des de la drecera fins l’autopista, carretera comarcal i autopista i la
rotonda que que ja s’ha començat a fer. Teòricament fa possible aquesta
connexió desprès ja veurem qui paga la possible variant. Però, hi ha acord
entre els dos ajuntaments a proposta de l’ajuntament de Sant Celoni de fer
aquest tram fins i tot s’hauria de revisar de fer l’altre tram des de la
drecera de Palau fins a la Carretera de Campins. En diferents converses
que hem tingut l’equip de govern tenim seriosos dubtes de si és necessari
aquest tram, faria que el trànsit es desvies, però ocuparíem una bona part
del territori verge, trinxeriem el territori. Per tant el faríem menys
sostenible, però per la gent dels municipis que venen del Montseny a Sant
Celoni per serveis i per necessitat també es bo i també creiem que només 4
o 5 dies a l’any hi ha bastant trànsit per la neu etc., igual d’aquesta manera
traiem aquest trànsit i molts d’ell que tenen la costum de venir a Sant
Celoni llavors els expulsem. Malgrat tot, es un tema a revisar i entenc que
es bona la proposta que fem de parlar-ne. A la proposta de revisió del Pla
general que tard o d’hora s’haurà de posar sobre la taula es pot
contemplar, jo crec que el més important i urgent a fer seria de la drecera
de Palau a l’autopista. Així tindríem una bona comunicació amb la carretera
comarcal i autopista, seria el més oportú i en podem parlar i començar
l’estudi previst amb l’ajuntament de Santa Maria de Palautordera.
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El Sr. Bosch demana la paraula i el Sr. Alcalde diu: estem a veure si és
urgent o no, però ja diem tot el que tindríem de parlar en el debat de la
propera vegada, igual podem declarar la urgència i si l’acord és estudiar-ho
conjuntament ja arribem en aquest acord.
Pren la paraula el Sr. Bosch -diu- moltes gràcies: jo entenc que es pugui
parlar del tema perquè es prou complex i ampli i té prou significat per tota
la població fins i tot per el Parc del Montseny, el que si és cert és que això
és urgent també perquè s’està intervenint en aquesta carretera s’estan fent
modificacions de situacions com pot ser el TGV o com ara aquesta
modificació que s’ha fet per part de la Diputació, i potser ens ha agafat fora
de joc tant un com l’altre. Per tant, és bo tenir un projecte que no s’ha de
fer l’any que bé, però tenir el plantejament clar perquè no hi hagin les
discussions de la reunió de l’altre dia. Entenem que es urgent però es millor
parlar i entre tots els grups arribar a un acord de futur.
Intervé el Sr. Alcalde i diu que: sense entrar en la actuació concreta, però
una mica per comentar. En la carretera de Campins hi va haver més d’una
proposta de la Diputació ja fa uns anys enrera. Primer es plantejava fins i
tot posar semàfors, però es va veure que seria un error, desprès es va
plantejar els guals, la Diputació ens havia dit que traguéssim els que hi
havia posats, però era un problema i fins i tot hi havia queixes de veïns en
quant al soroll dels guals. Desprès la Diputació va plantejar aquest projecte
de conducció del trànsit i intentant disminuir la velocitat dels cotxes que és
el que es va explicar als veïns i fer-ho pensant amb els vianants i amb una
entrada al municipi i això és el que es va executar per part de la Diputació.
Es sabia que el projecte aproximadament era aquest i l’ajuntament va
poder fer aquest darrers dies uns petits retocs mentre s’estaven fen les
obres, en algunes coses s’ha millorat, com es el pas de vianants i el pas
possible per cadires de rodes per poder passar d’un costat d’una manera
més endreçada. Encara no esta acabada l’obra i si podria produir alguna
millora que traslladàvem a la Diputació perquè és l’ens que ha fet aquesta
obra. I, no es cap excusa perquè de les posicions que s’apuntava va
semblar que era la millor solució. La carretera de Campins es una cosa una
mica rara, recordem que uns anys enrera es van aplicar contribucions
especials amb un costat el 10% que el va pagar l’ajuntament i l’antre
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costat va pagar el 35% perquè hi havia voreres que es van aprofitar això fa
uns anys i la Diputació va posar la capa d’asfalt, es va allargar tota la zona
de voreres i l’enllumenat de la carretera de Campins amb aportació dels
veïns com he dit abans amb contribucions especials. El Sr. Bosch ho
recorda perquè ell vivia en aquella zona. Alguns diem que és urgent i és
passarà a debatreu en el proper Ple.
Per tant, per UNANIMITAT, el Ple municipal ACORDA deixar la moció
sobre la taula.
------------------------------------19.- INFORMACIÓ DE LA CORRESPONDÈNCIA REBUDA DES DE LA
CELEBRACIÓ DEL DARRER PLE ORDINARI.
L'Alcaldia dóna compte al Ple municipal de la següent correspondència
rebuda darrerament a l'ajuntament de Sant Celoni, i la corporació se’n
dóna per assabentada:
Una carta de la consellera d’Educació de la Generalitat de Catalunya Hble.
Sra. Marta Cid i Pañella, agraint l’interès demostrat pel nostre consistori en
la implantació dels Plans Educatius d’Entorn. Al mateix temps ens comunica
que s’ha elaborat un conveni de col·laboració entre el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya i el nostre Ajuntament on es
recull la manera con s’articularan les accions que es desenvoluparan i on es
fixaran les obligacions de cadascuna de les parts.
Un escrit de la Diputació de Barcelona, de la gerència de l’Organisme de
Gestió Tributària, comunicant que el Sr. Adolf Artola López de Castro,
s’incorporarà a treballar en els Serveis Central com Adjunt a Gerència. A
partir de l’1 de febrer de 2006.
Una carta del
Tecnologies de la
i García, enviant
xarxa SMRF, per

Director Gerent del Centre de Telecomunicacions i
Informació de la Generalitat de Catalunya Sr. Jordi Bosch
informe tècnic de les mesures de l’equip integrat a la
a la instal·lació d’una sonda al municipi per mesurar els
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nivells de camps electromagnètics generats per estacions base de telefonia
mòbil.
Una carta del conseller de Comerç Turisme i Consum de la Generalitat de
Catalunya Hble. Sr. Josep Huguet i Biosca, comunicant que el dilluns 20 de
febrer de 2006 a les 20,00 hores a la Biblioteca l’Escorxador pronunciarà
una conferència sobre “El finançament de Catalunya i el nou Estatut”
Un escrit del Consell Català de l’Esport adjuntant còpia de la Resolució
relativa a la sol·licitud de subvenció per un import de 950.400,00 € per la
obra “Piscina coberta“.
Una carta de l’escola “La Salle” de Sant Celoni, agraint la subvenció
atorgada per l’Ajuntament.
Un escrit del Secretari de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia
Juvenil de la Generalitat de Catalunya Sr. Albert Batlle i Bastardas, agraint
la nostra col·laboració en l’ampliació del conveni entre el Departament de
Justícia i la Federació de municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques.
20.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER
L'ALCALDIA, PEL 1R TINENT D’ALCALDE I PEL REGIDOR DE
SEGURETAT CIUTADANA EN ELS MESOS DE GENER I FEBRER
D’ENGUANY.
L’Alcaldia dóna compte al Ple municipal de les següents resolucions
dictades durant els mesos de gener i febrer d’enguany, i la corporació se’n
dóna per assabentada:
LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA DURANT
EL MES DE GENER DE 2006
Dia
02

Descripció
Contractació d’un peó per a les instal·lacions esportives

115

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
04
04
04
04
04
04
04
05
05
07
09
09
09
09
09
10
10
10
10
10
11

Contractació d’una auxiliar administrativa per a l’àrea de Cultura
Contractació d’una tècnic superior per a l’àrea d’Entorn
Contractació d’una auxiliar administrativa per a l’àrea d’Administració
General
Contractació d’una tècnic mig per a l’àrea de Presidència
Contractació d’un tècnic superior per a l’àrea d’Entorn
Contractació d’un tècnic mig per a l’àrea d’Espai Públic
Contractació d’un peó per a les instal·lacions esportives
Contractació d’una auxiliar administrativa per a la gestió d’expedient de
l’OMIC
Contractació d’un peó per al servei de suport al CEIP Montnegre
Contractació d’un oficial paleta mentre duri la baixa del titular F. Ramírez
Contractació d’un tècnic mig per a l’àrea d’Entorn
Habilitant una treballadora per signar volants d’empadronament
Admetent el dessistiment d’una llicència d’obres
Concessió llicència entrada de vehicles a I. Ramos
Concessió llicència entrada de vehicles a M.G. Grau
Autorització a Enher
Baixa padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Autoritzant als comerciants de La Creu a posar música les vigílies de festius
Retorn d’una quantitat en concepte de dipòsit de runes a T. Jiménez
Requerint presentació de documentació als taxistes
Altes al padró d’habitants
Autorització a Enher
Baixa padró d’habitants
Concessió de drets funeraris a J. Perea
Baixa padró d’habitants
Contractació d’una auxiliar administrativa per a l’àrea de Cultura
Delegant facultat d’acarament de còpies a dos treballadors de la Policia
Concessió de llicència de gual a R. Olivé
Concessió de llicència d’obres a R. Pajella
Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris
Acordant l’obertura d’un compte corrent per al Servei de Correus
Concessió de reducció de jornada a M. Miralles
Autorització a Gas Natural
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11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
15
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

Autorització a Gas Natural
Autorització a Gas Natural
Baixes al padró d’habitants
Concessió de llicència de primera ocupació a Habitat Agell SL
Contractació d’una auxiliar administrativa per a l’àrea de Recursos Humans
Autorització a Gas Natural
Aixecant ordre de suspensió de llicència de L. Deumal
Facilitant còpia d’un expedient a C. Angel
Autorització a Gas Natural
Autorització a Gas Natural
Autorització a Gas Natural
Autorització a Gas Natural
Concessió llicència primera ocupació a M.A. Pina
Aprovant pròrroga del termini per fer una resolució d’admesos i exclosos en
una oposició
Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció sortida cultural a la
Tarragona Romana i Medieval
Altes padró d’habitants
Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
Aprovant certificació Emte obres del nou CE i línia MT/BT al Complex
Esportiu Municipal
Aprovant compareixença al Jutjat núm. 5 en expedient contenciós de J.
Deulofeu i altres quotes urbanització Can Sans
Baixa padró d’habitants
Aprovant definitivament projecte d’obres d’enderrocament de la piscina i
vestidors de la R.Vella
Prenent coneixement informe d’Intervenció sobre l’organització de diversos
cursos
Concessió de llicència d’obres a Assessoria Baix SL
Aprovant una despesa renovació assegurança automòbil
Contractació d’una tècnica auxiliar per a l’àrea de Cultura
Facilitant una documentació a SAT Baix Montseny
Concessió llicència de gual a C.Propietaris Pompeu Fabra
Incoant expedient de R. Patrimonial a M. Leal
Incoant expedient de R. Patrimonial a E. Martínez
Notificant tràmit d’audiència en expedient de R. Patrimonial de F, Bueno
Incoant expedient de R. Patrimonial a J. Vallalta
Incoant expedient de R. Patrimonial a M. Pérez
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17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20

Incoant expedient de R. Patrimonial a S. Prat
Declarant n vehicle com a residu sòlid urbà
Aprovant una despesa de l’assegurança d’un cotxe
Aprovant una despesa renovació de dues assegurances d’incendi
Aprovant una despesa per assegurança d’un vehicle
Retornant una garantia a Esther Navarro
Retornant una garantia a Mutari
Retornant una garantia a Promocions Puigvert
Baixa al padró d’habitants
Baixa al padró d’habitants
Contractació d’una auxiliar administrativa per substitució de S. March
Contractació d’un administratiu per realitzar tasques de tècnic auxiliar
d’esports
Acordant l’ajornament del concurs de la neteja
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Autorització de gual a D. Ortíz
Autorització de gual a J. Vila
Autorització de gual a T.Vallicrosa
Notificant tràmit d’audiència a un expedient
Autoritzant canvi de titularitat d’una activitat a Restaurant el Rebost SCP
Autoritzant canvi de titularitat d’una activitat a Restaurant la Parra SCP
Concessió d’una pròrroga a una llicència d’obres de J. Molina
Aprovant el retorn d’un dipòsit de runes a J. Corral
Baixa al padró d’habitants
Facilitant dades al Sr. G. Sarach

Concessió de drets funeraris a C. Diaz
Notificant tràmit d’audiència en expedient de R. Patrimonial de A. Zurita
Notificant tràmit d’audiència en expedient de R. Patrimonial de I. Coedo
Acceptant justificació per a la subvenció a la Fundació Esclerosi Múltiple
Aprovant certificació 1 Gestión Integral de Instalaciones SA per a l’execució
per les obres d’instal·lació solar al Complex Esportiu Municipal
Aprovant despeses nòmina desembre
Aprovant generació de crèdit
Acordant compareixença en recurs presentat per A. Bueno
Incorporant un canvi no substancial a una activitat Mutual Cyclops
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20
20
20
20
23
23
23
23
23
23
23

23
23
24
24
25
25
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

Reconeixement de grau personal a F. Pérez
Notificant tràmit d’audiència en expedient de R. Patrimonial de M. Rodellas
Aprovant la valoració i adquisició d’un nínxol de J. Viñas
Prenent coneixement informe Intervenció venda carnets al Safareig
Alta padró d’habitants
Aprovant increment del servei de neteja
Autoritzant el canvi de titularitat de drets funeraris a J.A. Molina
Notificant tràmit d’audiència en expedient de canvi de titularitat de drets
funeraris
Concessió de reducció d’horari a Marta Prat
Aprovant despesa treballs reparació d’un vehicle
Autoritzant la instal·lació d’una xurreria mòbil a la pl. Comtes del Montseny
durant els caps de setmana dels mesos de febrer – març i abril de 2006 a
I. Roman
Aprovant un expedient de contractació per al manteniment i reparació dels
equips expenedors de tiquets de zona blava
Aprovant una despesa per a la contractació a una agència de viatges per a
l’organització de dues sortides a esquiar
Incorporant un canvi no substancial en expedient de Givaudan Roure
Aprovant noves tarifes d’aigua
Concessió de llicència de gual a M. Espinosa
Baixa del padró d’habitants
Autorització a Enher
Aprovant el canvi de nom de diferents parades del mercat setmanal
Autorització a Enher
Concessió de gratificacions a diferent personal
Concessió de complement de productivitat a diferent personal
Donant de baixa una autorització de venda al mercat setmanal
Aprovant despeses de l’estació depuradora del mes de desembre
Aprovant una despesa d’assegurança d’accidents pels participants el en
programa d’activitat física per a gent gran
Aprovant certificació 1 de les ores de reforma interior del local social del
carrer Miquel Mateu 4-6 de la Batllòria
Aprovant una despesa per al subministrament de jocs infantils per al CEIP
Montnegre de la Batllòria
Aprovant una despesa per al subministrament de mobiliari urbà
Aprovant una relació de factures
Aprovant diverses factures de En Giselle P. Graesle pel repartiment de
l’informatiu
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26
27
27

27
27
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

Aprovant diverses factures d’En Doina
Contractació d’un tècnic mig per a l’àrea d’Entorn
Facilitant dades sobre la pedrera a la Unitat Regional de Medi Ambient de la
Regió Policial Metropolitana Nord de la Direcció General de Seguretat
Ciutadana
Adjudicant la redacció del projecte de la Unió Batllorienca a E.Cucurella, R.
Dedeu i R.Dubois
Desestimant el recurs presentat per M.Elena Garcia demanant el retorn del
preu de la matrícula per a l’accés a Universitat de l’escola d’adults
Encomanant la direcció d’obres del carrer Joan Maragall i Joan XXIII a Joan
Pujals
Aprovant el compte de gestió recaptatòria de multes de circulació
Aprovant una despesa pel subministrament d’aire condicionat al CDIAP
Aprovant el pagament de quantiats en concepte d’endarreriments a diferent
personal
Baixa del padró d’habitants
Concessió llicència de primera ocupació a D. González
Aprovant canvis de domicili
Delegant competència per celebrar un casament al regidor Jordi Cuminal
Delegant competència per celebrar un casament al regidor Miquel Vega
Concessió llicència de gual a J. Lado
Concessió llicència d’activitats a ISTE
Concessió llicència d’activitats a ISTE
Autoritzant la renovació del lloguer d’un nínxol a M.Luisa Iglesias
Concessió llicència d’obres a J. Pascual
Desestimant petició de R. Patrimonial a M. Gómez
Desestimant petició de R. Patrimonial a M. Oms
Aprovant una liquidació d’una parada del mercat setmanal
Anul·lant una relació de liquidacions i practicant-ne altres de noves a Llar
Unió Catalonia
Aprovant beques de menjador escolar
Aprovant quotes CME gener
Aprovant certificació 2 Geinsa instal·lació solar al Complex Esportiu Municipal

RESOLUCIONS DICTADES PEL 1R TINENT D’ALCALDE DURANT EL
MES DE GENER DE 2006
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Dia
5

Descripció
Estimant recurs de reposició interposat per Químicas Sant Celoni, SA

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PEL
GOVERNACIÓ DURANT EL MES DE GENER DE 2006
Dia

3
20
20
20
27

REGIDOR

DE

Descripció

Resolució Lot 509
Estimar Resolució Ana Alpañez Ramos
Estimar Resolució M.Fatima Ballus Filba
Estimar Resolució Nuria Iborra Ortega
Resolució Revocacio Actes Adm. Rafael Nicasi Sanchez

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA DURANT
EL MES DE FEBRER DE 2006
Dia
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02

Descripció
Baixa del padró d’habitants
Denegant una llicència de primera ocupació a C. Navarro
Aprovant preus de contractació per al CME
Autorització a Enher
Concessió llicència de gual a M. Córdoba
Aprovant una despesa per a la renovació del Servei de prevenció de riscos
laborals
Acceptant justificació de subvenció de Fundació Proide
Aprovant augment de preus de Cingles Bus SA
Autoritzant el canvi de vehicle de taxi a J. Codina
Alta padró d’habitants
Concessió llicència d’obres A. Miranda
Acceptant una renúncia de M. Bes
Facilitant al Grup Municipal de CIU còpia de l’escrit d’al·legacions presentant
pel CUP
Denegant una sol·licitud formulada per M. Carme Pérez
Atorgant a l’Associació Cultural Jaume I un número d’alta al Registre
d’Associacions
Aprovant una despesa per la renovació de l’assegurança de R. Civil
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02
02
02

02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
04
04
06
06
06
06
06
06
07
07
07
07
07
07
07
07

Incoant expedient de R. Patrimonial a O. Martínez
Incoant expedient de R. Patrimonial a M. T. Ruz
Aprovant expedient de contractació per a la redacció de l’avantprojecte per a
la realització de les obres i instal·lacions necessàries de millora de la
xarxa d’aigua potable de S.Celoni
Atorgant beques de llibres i menjador
Aprovant despeses nòmina gener
Aprovant una despesa per a 3 mampares al CEIP Pallerola
Aprovant una despesa per a subministrament i transport de 500 cadires i 30
taules
Comunicant a J. Barra que les obres sol·licitades són considerades com a
règim de comunicació
Retornant l’import de dipòsit de runes a S. Soler
Baixa al padró d’habitants
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris a A. Ruíz
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris a M. Rodríguez
Aprovant relació de valors incobrables
Aprovant un contracte de tarja TELETAC
Concessió de drets funeraris a C. Luis
Concessió de drets funeraris a N. Domènech
Alta padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Delegació d’atribucions per celebrar un matrimoni a la regidora L. Donado
Rectificant una resolució de l’Alcaldia de G. Sànchez
Concessió informació padró a R.Germán
Desestimant una reclamació formulada per Finques Bueno
Aprovant una despesa per a la renovació de l’assegurança d’un vehicle B2255-SZ
Aprovant una despesa per a la renovació de l’assegurança d’un vehicle B7618-DFW
Aprovant una despesa per a la renovació de l’assegurança d’un vehicle E1305-BSX
Aprovant una despesa per a la renovació de l’assegurança d’incendis i
robatori a la Biblioteca
Aprovant una despesa per a la renovació de l’assegurança d’incendis i
robatori del Fons Lluís Montané
Concessió llicència de primera ocupació a .M.Canaleta
Ordenant el restabliment d’un habitatge del C/Canàries 2 a T.Morón
Aprovant certificació 3 per obres d’urbanització de Can Sans
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07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
08
08
08
09
09
09
09
09
10
10
10
10
10
10
10
10

Aprovant certificació 2 per obres d’equipament escènic del teatre Ateneu i
Sala Polivalent
Acordant comparèixer en recurs contenciós de Salvador Gelabert
Denegant concessió de bonificació de la taxa d’escombraries a diferents
persones
Concedint bonificació de la taxa d’escombraries a diferents persones
Aprovant l’expedient de contractació per al subministrament de material
d’oficina
Incoant expedient per a la venda de parcel·la sobrera al carrer Breda de la
Batllòria
Aprovant liquidació cànon variable UFEC
Aprovant liquidació SOREA tercer trimestre 2005
Aprovant compte de gestió recaptatòria
Aprovant preus publicitat ràdio
Aprovant liquidació interessos demora Endesa
Aprovant despesa adquisició de quatre gàbies per emmagatzemar taules i
cadires Festes
Requerint a la directora del CME el retorn del 40% corresponent a beneficis
del curs 2004-2005
Concessió de drets funeraris a D.Domingo
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris a G. Planas
Concessió llicència d’activitats a J.A. Sánchez
Anul·lant una liquidació i aprovant-ne una de nova de tancament de carrer
de BOSTRA SL
Contractació d’una auxiliar administrativa
Concessió llicència de primera ocupació a I. Granollers SL
Notificant tràmit d’audiència en expedient de R. Patrimonial de A.M.Funoll
Notificant tràmit d’audiència en expedient de R. Patrimonial de E. Terrats
Autorització a Telefónica
Aprovant llista d’admesos en convocatòria per a la provisió d’una plaça de
tècnic mig
Contractació d’una tècnic mig
Concessió llicència d’obres a R. Escrig
Concessió llicència d’obres a E. Ruíz
Suspenent l’aplicació de l’acord del Ple d’aprovació de relació de llocs de
treball
Aprovant una liquidació del mercat setmanal d’Antón Camprubí
Aprovant una liquidació del mercat setmanal d’Ester Moreno
Estimant recurs presentat per M. Atencia
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10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

Aprovant una factura de la depuradora
Prenent coneixement informe Intervenció sobre cursos de danses del ventre
i percusions ètniques
Alta padró d’habitants
Autoritzant senyalització de reserva aparcament per minusval·lia a A. Coll i
C. Clopés Coll
Declarant n vehicle com a residu sòlid urbà
Concessió d’una bestreta a un treballador
Denegant la substitució d’un festiu al Consell d’Empreses de Distribució
d’Alimentació a Catalunya
Autorització a Endesa
Autorització a Endesa
Autorització a Endesa
Autorització a Gas Natural
Autorització a Gas Natural
Concessió informació padró a G. Solanas
Aprovant augment de preus per al 2006 del contracte de Jardineria amb
Fundació Acció Baix Montseny
Requerint a la propietària del carrer Major 210 l’execució d’unes obres per
solventar un problema de desguàs d’aigües residuals
Autoritzant reserva de via pública a ENCOFRNAC DEL MONTNSENY SL
Aprovant la concessió d’una subvenció al Club Esportiu Sant Celoni
Autorització a Endesa
Autorització a Endesa
Autorització a Endesa
Autorització a Endesa

Incoant expedient modificació de contracte obres d’equipaments
escènics a l’Ateneu i Sala Polivalent
Prenent coneixement informe Intervenció 2ª relació de rebuts de l’Escola
d’Adults
Prorrogant el termini per fer una resolució
Prorrogant el termini per fer una resolució
Prorrogant el termini per fer una resolució
Prorrogant el termini per fer una resolució
Retornant import de dipòsit de runes a J. Puchol
Incoant expedient abreujat de R. Patrimonial de J. Ortega
Notificant el tràmit d’audiència en expedient de R. Patrimonial de M. Pérez
Notificant el tràmit d’audiència en expedient de R. Patrimonial de S. Prat
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14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
17
16
16
16
17
17

Desestimant reclamació formulada per A.Morales
Notificant tràmit d’audiència en expedient de R. Patrimonial d’E. artínez
Prenent coneixement informe Intervenció curs iniciació a la fotografia digital
Acceptant justificació subvenció Coral Briançó
Concessió pròrroga llicència d’obres a F.Tort
Concessió pròrroga llicència d’obres a S. Novell
Desestimant reclamació de R. Patrimonial d’I. Coedo
Desestimant reclamació de R. Patrimonial de M. Rodellas
Notificant tràmit d’audiència en expedient de R. Patrimonial de M. T. Ruz
Concessió d’autorització per posar taules i cadires al c/E.Cardelús al Forn
Ferrer
Concessió d’autorització per posar taules i cadires al c/Sant Pere al Forn
Ferrer
Aprovant preus publicitat ràdio
Aprovant despesa posada a punt de l’àrea lúdica al costat del camp de futbol
de la Batllòria
Aprovant despesa reparació diversos trams de la barana de les Illes Belles
Baixa padró d’habitants
Aprovant despesa contractació curs d’iniciaciò a l’esgrima
Aprovant despesa distribució programes de Carnestoltes
Aprovant despesa subministrament embotits pel sopar popular de
Carnestoltes
Aprovant despesa contracte manteniment caldera calefacció Camp Municipal
d’Esports
Aprovant despesa contracte manteniment caldera calefacció Pavelló
d’Esports
Aprovant despesa contracte manteniment caldera calefacció Rectoria Vella
Aprovant despesa subministrament mobiliari divers pel CDIAP
Aprovant despesa treballs pintura del moll de càrrega del Mercat Municipal
Concessió llicència de primera ocupació a Instalaciones Joalda SL
Aprovant certificació 4 per obres d’urbanització de Can Sans
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris a M. Soltero
Sol·licitant la reserva per a l’ajuntament dels registre s .cat
Concessió de llicència de gual a Jordi Ibern
Concessió de llicència de gual a Salvador Crespo
Revocant una resolució de l’Alcaldia
Prenent coneixement informe Intervenció sortida cultural a la Pedrera
Aprovant llista d’admesos a les proves per a la plaça d’Informàtic
Designant membres per al tribunal per a les proves d’auxiliars administratius
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17
17
17
17
17
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21

Designant membres per al tribunal per a les proves de tècnic auxiliar en
informàtica
Concessió llicència d’activitats a Llar Unió Catalònia SCCL
Concessió de drets funeraris a J.Cruells
Aprovant una factura per permuta amb Mengual Benito
Retornant fiança definitiva a CASP 47 per la redacció de l’estudi de
modernització del Mercat Municipal
Concessió de drets funeraris a M. Cortina
Aprovant llista d’admesos per a la prova de dues places d’auxiliar
administratiu

Alta padró d’habitants
Autoritzant canvi de nom de drets funeraris a M. Dolors Gener Illa
Autoritzant canvi de nom de drets funeraris a Manuel Gil Vargas
Autoritzant canvi de nom de drets funeraris a M. Teresa Morales Moya
Declarant la caducitat de les inscripcions i aprovar la baixa en el padró
municipal d’habitants
Concessió llicencia d’entrada de vehicles a Antoni Pi Busquest
Concessió llicencia d’entrada de vehicles a Carles Artiz Fernández
Concessió llicencia de primera ocupació a Promociones y Gestiones
Inmobiliarias Rastibona
Creant registres administratius descentralitzats d’entrada i sortida
Aprovant liquidació taxa per parades a Alfredo Tudela Garzaran
Aprovant liquidació taxa per parades a Mohamed Loulid Lahkim
Aprovant liquidació taxa d’ocupació de terrenys a Llar Unió Catalonia,
S.C.C.L.
Concessió d’una subvenció
Aprovant despesa corresponent al subministrament i instal·lació dels equips
per la climatització de les dependències de l’emissora de ràdio municipal
Aprovant despesa dels treballs de retolació de la seu de la Policia Local
Atorgant a la junta de Compensació de Can Coll una subvenció
Contractació d’una professora
Canvi de nom dels drets funeraris a Juana maria Torrecillas
Concessió llicencia municipal per estesa de línia elèctrica
Aprovant despesa per la compra d’una fotocopiadora
Autoritzant retirada de vehicles de la via pública
Notificant tràmit d’audiència de responsabilitat patrimonial
Baixa padró d’habitants
Concessió al Sr. Sergio Ramiro Pérez dades sobre el cens de la població
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23
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23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

Considerant justificada la subvenció atorgada al Col·legi La Salle
Autoritzant retirada de vehicles de la via pública
Autoritzant allargar l’horari de tancament al bar musical Pride i Bar Turó
Autoritzant allargar l’horari de tancament al Bar musical Berlín
Baixa del padró d’habitants
Contractació d’un oficial electricista
Contractació d’un Tècnic mig
Autoritzant allargar l’horari de tancament a la Discoteca 4
Concessió llicència d’obres a Montserrat Amat i Roca
Aprovant la concessió d’una subvenció a Unió de Botiguers i Comerciants de
sant Celoni
Aprovant despesa per a la instal·lació d’un dispensador d’aigua potable a
l’edifici municipal El Safareig
Aprovant l’aportació de fons al Consorci per a la Normalització Lingüística
Concessió de gratificacions al personal funcionari i laboral
Concessió llicència d’entrada de vehicles a Rosa Ballart Codinach
Aprovació modificació del contracta amb Hermarta SL
Concessió de complements de productivitat al personal funcionari i laboral
Donant de baixa l’autorització de venda atorgada al Sr. Francisco Lozano
Baños
Considerant que s’han acomplert els requisits per a la justificació de la
subvenció sol·licitada per la fundació Humanitària pel 3r i 4r món
Aprovant la factura corresponent a factures de l’exercici 2005 de l’estació
depuradora
Aprovant contractes
Aprovant la concessió d’una subvenció al Club Patí Sant Celoni
Aprovant pressupost estimatiu de la festa de carnestoltes 2006 de la
Batllòria
Aprovant pressupost estimatiu de la festa de carnestoltes 2006 de Sant
Celoni
Aprovant despesa per la contractació de la realització d’un mòdul d’educació
física
Aprovant l’augment de la retribució a Envirotècnica, SL
Aprovant despesa corresponent als serveis de prevenció i control de la
legionel·losi
Aprovant despesa corresponent als treballs de construcció, muntatge i
pintura de dos peus per subjectar el rètol del PUOSC
Aprovant factures de l’empresa En Doina, SCP
Aprovant despesa per a l’adquisició de diversos elements de senyalització
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24
24
24
27
27
27
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

28
28
28
28

Donant per finalitzades les obres d’execució de neteja de la vegetació
Aprovant despesa per la contractació de la realització d’un curs de Tai Chi
Aprovant despesa pel subministrament d’equips de protecció individuals per
al personal de la brigada de jardineria
Concessió llicència de primera ocupació a Promocions Les Torres
Autoritzant la celebració d’una calçotada pel Casal Quico Sabaté
Autoritzant canvi de nom dels drets funeraris Maria Josefa Rodríguez
Concessió llicència municipal per estesa de línia elèctrica sunterrània
Prendre coneixement de l’informe emes per l’interventor relatiu a la gestió
economica de l’Àrea d’Esports
Facilitar dades de l’expedient OM-93/2004 sol·licitades per M. José López
Moya
Convalidar per resolució de l’Alcaldia l’aprovació inicial del pla de millora
urbana de la UASU-42
Convalidar per resolució de l’Alcaldia l’aprovació inicial del pla de millora
urbana de la UASU-45
Desestimar la sol·licitud formulada pel Sr. Esteve Monraba Vidal demanant
donar de baixa la taxa d’escombreries del carrer major,101
Alta al padró d’habitants
Alta al padró d’habitants
Contractació d’un tècnic mig
Contractació d’un peó
Contractació d’un administrativa
Declarant deserta la licitació per a l’execució de les obres de reforma de la
planta primera de l’edifici del carrer Bruc
Concessió llicència d’entrada de vehicles a Carmen Merchan Rodríguez
Aprovant liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Sant Celoni
Facilitant les dades sol·licitades de l’expedient OM-117/90 a Jaime Pi Cotro
Prendre coneixement de l’informe emès per l’interventor relatiu dels
ingressos obtinguts dels curs d’automaquillatge, cuina
Cubana, curs
d’internet, llenguatge de signes etc.
Realitzant una aportació al Fons Català de Cooperació per als campaments
sahrauís
Denegant la concessió de la bonificació de la taxa per recollida
d’escombreries
Aprovant la concessió de la bonificació de la quota tributària de la taxa per
recollida d’escombreries
Aprovant les quotes dels alumnes matriculats el mes de febrer en el Centre
Municipal d’Expressió
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28
28
28
28
28
28
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Aprovant la liquidació dels interessos de demora a l’empresa Endesa SA
Aprovant la factura presentada per Fundació Acció Baix Montseny
Prendre coneixement de l’informe emès per l’interventor relatiu a la gestió
econòmica de les despeses i ingressos gestionats per l’Àrea de Comunitat
Prendre coneixement de l’informe emès per l’interventor relatiu a la gestió
econòmica de les despeses i ingressos gestionats per l’Àrea de Comunitat
Aprovant la relació de factures confeccionada per l’interventor accidental
Aprovant la relació de factures confeccionada per l’interventor accidental
Considerada justificada la subvenció atorgada a la Creu Roja Joventut

RESOLUCIONS DICTADES PEL 1R TINENT D’ALCALDE DURANT EL MES DE FEBRER
DE 2006

Dia
1
2
8
23

Descripció
Atorgant llicència ambiental a DELTA TECNIC, SA
Atorgant llicència ambiental per a l’adequació a la LIIA a iNACSA
Desestimar íntegrament recurs de reposició interposat per Laboratorios
Cosméticos Feltor.
Incorporant el canvi no substancial, consistent en la instal·lació d’un
magatzem d’envasos de productes químics, a l’expedient 139/01de
Laboratorios Cosmeticos Feltor, SA

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PEL
GOVERNACIÓ DURANT EL MES DE FEBRER DE 2006
Dia
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Descripció
Desestimar Resolució Adelina Molina Garcia
Desestimar Resolució Antonia Campeny Esclusa
Estimar Resolució Antonia Cardona Nicolau
Estimar Resolució Belen Lopez Fernández
Estimar Resolució Carmen Hernández Gomiz
Estimar Resolució Eduard Estival Pujol
Estimar Resolucio Elisa Huertas Pantaleón
Desestimar Resolucio Eva Maria Sánchez Mayol
Desestimar Resolució Florentina Fernández Jiménez
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DE

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Desestimar Resolució Ignacio Garcia Lopez
Desestimar Resolucio Ismael De Haro Lopez
Estimar Resolucio Jaume Arenas I Cot
Desestimar Resolucio Joan Cortina Crous (Ex. 0500002294)
Estimar Resolució Joan Rosales Gallego
Estimar Resolucio Joaquim Salrach Julia
Estimar Resolucio Jordi Auladell Ruiz
Desestimar Resolucio Lluis Clos Alonso
Estimar Resolució Miguel Molinero Zapata
Desestimar Resolucio Miquel Vall·Llosera Renau
Desestimar Resolució Rosa Maria Gallen Puig
Desestimar Resolucio Victoriano Rodríguez Rodríguez
Resolucio Lot 510
Desestimar Recurs Potestatiu de Reposició Jordi Barra Tayeda
Desestimar Resol.Recurs Potes. Rep J. Cortina Crous (Ex.0300000052)
Desestimar Resolucio Rec.Potestatiu Rep. Manuel Fco.Barrera
Desestimar Resolucio Rec.Potestatiu Reposició Antonio Amella Lizana
Estimar Resolucio Jaume Marti Campeny
Estimar Resolucio Audemio Pretejo Diez
Estimar Resolucio Aurelià Martinez Carrera
Desestimar Resolucio Rec.Pot.Reposi.Concepción De Barrena Sarobe
Estimar Resolucio Cristina Antonia Guberna Reinitz
Estimar Resolucio Dominga Gonzalez Camacho
Desestimar Resolucio Elsa Martinez Calls
Estimar Resolucio Emma Sagues Biosca
Estimar Resolucio Eulalia Sánchez Prados
Desestimar Resolucio Eva Cabrera Gonzalez
Desestimar Resolucio Eva Pascual Bofia
Estimar Resolucio Fernando Torres Diaz
Desestimar Resolucio Francisco Garcia Checa
Estimar Resolucio Francisco Triviño Gutierrez
Estimar Resolucio Guillermo Tirado Lopez
Estimar Resolucio Imma Ramírez Domingo
Desestimar Resolucio Isaac Gutierrez Saludes
Estimar Resolucio Isidoro Corcal Mingotes
Estimar Resolucio Joan Lluis Moles Naval
Desestimar Resolucio Joana Colomer Budo
Estimar Resolucio Joaquim Miro Biendicho
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7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Estimar Resolucio Jose Clavell Gras
Estimar Resolucio Jose Diez Labrador
Desestimar Resolucio Josefa Estape Rosell
Estimar Resolucio Joseph Arenas Serra
Desestimar Resolucio Joseph Salvador Rosello Dalmau
Estimar Resolucio Juan Jiménez Mesa
Estimar Resolucio Rec. Potestatiu Repos.Joan Lluis Liste Altimiras
Estimar Resolucio Lluis Canaletas Save
Estimar Resolucio Marc Rodellas Fontiguell
Estimar Resolucio Maria Gutierrez Arias
Estimar Resolucio Maria Lopez Sevillano
Desestimar Resolucio Rec. Potes.Reposició M.Teresa Diaz Barrios
Estimar Resolucio Milagros Retamero Lopez
Estimar Resolucio Mireia Ruiz Fernando
Desestimar Resolucio Rec. Pot. Reposició Nuria Fontanet Molinero
Desestimar Resolucio Olga Herranz Roda
Desestimar Resolucio Oriol Gener Ricos
Desestimar Resolucio Pilar Casas Gomez
Desestimar Resolucio Rafael Bosch Portet
Estimar Resolucio Ramon Flores Egea
Desestimar Resolucio Salvador Bermúdez Muñoz
Desestimar Resolucio Cruells Costa, Xavier
Estimar Resolucio Rec. Potestatiu Reposició Xavier Pie Panareda
Estimar Resolucio Zineb Boumazouad
Desestimar Resolucio Recurs Pot.Reposició Esteban Roqueta Taulats
Desestimar Resolucio Rec.Pot. Reposició Maite Godoy Auladell
Desestimar Resolucio Alex Aure Benages
Estimar Resolucio Antoni Guerrero Campoy
Estimar Resolucio Rec.Pot Reposició Automóviles Josman S.L.
Estimar Resolucio Clemencia Martinez Gutierrez
Estimar Resolucio Emilio Corral Fuentes
Desestimar Resolució Florentina Garcia Ochoa
Estimar Resolucio Francisco Alvarez Molina
Estimar Resolucio Francisco Casanova Lanza
Estimar Resolucio Francisco Gómez Marzo
Desestimar Resolució Jaume Sabe Maso
Estimar Resolucio Rec. Potes.Reposició Joan Codina Ramos
Estimar Resolucio Joan España Marchan
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10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

Estimar Resolucio Joaquim Masferrer Vila
Desestimar Resolucio Rec. Pot. ReposicióJordi Planques Calls
Estimar Resolucio Joseph Clavell Gras
Desestimar Resolucio Rec.Pot.Rep. Joan Cortina Crous(Ex.0400000789)
Estimar Resolucio MªJose Jaen Arjona
Estimar Resolucio Rec.Pot Reposició Manel Renau Vila
Desestimar Resolucio Rec.Pot.Reposició Manel Simo Martín
Desestimar Resolucio M.Carmen Rodríguez Jimenez
Estimar Resolucio Marta Montane Soldevila(Ex.050003422)
Estimar Resolucio Marta Montane Soldevila(Ex.050003096)
Desestimar Resolucio Marti Valls Ridorsa
Estimar Resolucio Mateo Martinez Arrabal
Desestimar Resolucio Rec.Pot Reposició Obras Y Construc.Audalla
Desestimar Resolucio Rec Pot Reposició Pere Costa Net
Desestimar Resolucio Ramon Dedeu Gispert
Estimar Resolució Sandra Guich Aranda
Desestimar Resolució Rec. Pot. Reposició Assegurances Sant Celoni
Estimar Resolució Rec.Pot Reposició Eduard Arroyo Gispert
Desestimar Resolucio Rec.Pot.Reposició Joan Cros Vilar
DesestimarResol Rec.Pot.Reposició Jose Antonio Serrano Zarcero
Estimar Resolució Rec.Pot.Reposició Nuria Rossell Fontanillas
Estimar Resolucio Rec.Pot Reposició Rosa Ines Encarnación Gallach
Desestimar Resolució Rec-Pot.Repos. A. Amella Lizana(Ex.030002770)
Desestimar Resolucio Rec.Pot.Reposició Eduardo Pacheco Vela
Desestimar Resolucio Rec.Pot.Reposició Francisco Gabriel Amoraga
Desestimar Resolució Rec.Pot.Reposició Inversiones Galnur S.L.
Desestimar Resolució Rec.Pot. Reposició Jaume Canadell Olive
Desestimar Resolució Rec.Pot.Reposició J.Cortina Crous (ex.03002400)
Desestimar Resolució Rec.Pot.Reposició J.Cortina Crous (ex.04000392)
Desestimar Resolució Rec.Pot.Reposició J.Cortina Crous (ex.04001007)
Desestimar Resolució Rec.Potestatiu Repos. Joan Serra Masso
Inadmisio Resol Rec.Extraor.de Revisió Jordi Auladell Ruiz(ex.03000839)
Inadmisio Resol Rec.Extraor.de Revisió Jordi Auladell Ruiz(ex.03001551)
Inadmisió Resol.Rec.Extra.Revi. Jose Mª Lavado Cachadiña(ex0200289)
Inadmisió Resol.Rec.Extr.Revi.Jose MªLavado Cachadiña (ex.03001018)
Inadmisió Resol.Rec.Extraor.de Revisió Joseph Sala Batlle
Desestimar Resol.Rec.Pot.Reposició Joan Garrobé Blanes
Inadmisió Resol.Rec.Extraor.Revisió Lidia Moreno Palacios
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14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15

Desestimar Resol.Rec.Potes.Repos.Lluis Travessa Serra
Inadmisió Resol.Rec.Extra.de Revisió MªMercedes Lavado Cachadiña
Desestimar Resol Rec.Pot.de Repos.Orlich SL (ex.040000002)
Desestimar Resol Rec.Pot.de Repos.Orlich SL (ex.040000005)
Desestimar Resol Rec.Pot.de Repos.Orlich SL (ex.040000165)
Desestimar Resol Rec.Pot.de Repos.Orlich SL (ex. 040000166)
Desestimar Resol.Rec.Pot. de Repos.Orlich SL (ex.040000172)
Desestimar Resol.Rec.Pot. de Repos.Orlich SL (ex 040000173)
Desestimar Resol.Rec.Pot. de Repos.Orlich SL (ex 040000179)
Desestimar Resol.Rec.Pot. de Repos.Orlich SL (ex 040000181)
Desestimar Resol.Rec.Pot. de Repos.Orlich SL (ex 040000186)
Inadmisió Resol.Rec.Extraor.Revisió Pere Tayeda Argemi
Desestimar Resol.Rec.Potes.Repos.Power Gest SL
Desestimar Resol.Rec.Potes.Repos Teckmapa Gualba SL(ex 04001141)
Desestimar Resol.Rec.Potes.Repos Teckmapa Gualba SL(ex 04002843)
Desestimar Resol.Rec.Potes.Repo. Amparo Meda Griño
Desestimar Resol.Rec.Potes.Repo. Guillem Gelado Prat
Desestimar Resol.Rec.Potes.Repos.Jaume Canadell Olive
Desestimar Resol.Rec.Potes.Repos.Joan R.Vazquez Moragas
Desestimar Resol.Rec.Potes.Repos.Joan Valls Deulofeu
Desestimar Resol. Rec.Pot.Repos. Jordi Pujades Alarcon
Desestimar Resol Rec.Pot.Repos.Jose Serrano Costa
Desestimar Resol.Rec.Pot.Repos. J.Cortina Crous (ex.050000070)
Desestimar Resol.Rec.Pot.Repos. J.Cortina Crous (ex 050000426)
Desestimar Resol.Rec.Pot.Repos. J.Cortina Crous (ex 050001504)
Desestimar Resol.Rec.Pot.Repos. J.Cortina Crous (ex 050001717)
Desestimar Recurs Potestatiu Juan F. Baixas Arias
Desestimar Recurs Potestatiu M. Carmen Arrebola Pinilla
Desestimar Recurs Potestatiu M. Antonio Camps Antolinez
Desestimar Recurs Potestatiu Maria Barnola Pascual
Desestimar Recurs Potestatiu M. Teresa Escola Calaff
Desestimar Recurs Potestatiu Marta Ponce Mas
Desestimar Recurs Potestatiu Recuperacions ABC
Desestimar Recurs Potestatiu Ruben J. Gonzalez Mallat 0500002017
Desestimar Recurs Potestatiu Ruben J. Gonzalez Mallat 0500002037
Desestimar Recurs Potestatiu Teresa Fulla Muñoz
Estimar Resolució Antonio Martinez Oliva
Estimar Resolució Daniel Perez Arredondo
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15
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20
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20
20
20
20
20
20
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20
20
20
20
20
20
20
20

Estimar Resolució Eduard Ducros Marsol
Estimar Resolució Edurad Miralpeix Camps
Estimar Resolució Francesca Casadevall Terrades
Estimar Resolució Francisco Toro Iglesias
Estimar Resolució Ivan Moron Atencia
Estimar Resolució Jordi Vinyets Pages
Estimar Resolució Jose Arrabal Lopez
Estimar Resolució Jose Plata Campos
Estimar Resolució Julia Fuentes Gallego
Estimar Resolució Manuela Lomboardo Orihuela
Estimar Resolució Marc Puigdevall Gomez
Estimar Resolució Miguel Molinero Zapata
Estimar Resolució Pedro Antonio Saez Grima
Estimar Resolució Pilar Sánchez Gonzalbo
Estimar Resolució Victor Cuevas Garcia
Estimar Resolució Recurs Potestatiu Alexandra Mena Labrador
Estimar Resolució Recurs Potestatiu Andres Arnedo Palma
Estimar Reso. Recurs Potestatiu Anna M. Ferndez. Ramos 0400000032
Estimar Reso. Recurs Potestatiu Anna M. Ferndez. Ramos 0400002022
Desestimar Resolució Antonio Jose Cano Segura
Desestimar Resolució Carlos Adrian Palazzo Rozas
Estimar Resolució Recurs Potestatiu David Amado Seres
Desestimar Resolució David Mola Marin
Estimar Resolució Recurs Potestatiu Elisa Alarcón Sopena
Estimar Resolució Recurs Potestatiu Esteban Gonzalez Iglesias
Desestimar Resolució Esther Escobar Gutierrez
Desestimar Resolució Eulalia Domínguez Gonzalez
Desestimar Resolució Ezouariachi El Wali
Desestimar Resolució Fabian Gonzalez Olivera
Desestimar Resolució Francesc X. Noe Juvanteny
Estimar Resolució Recurs Potestatiu Francisco Guirao Benajes
Desestimar Resolució Gemma Carbonell Jorquera
Estimar Resolució Recurs Potestatiu Joan C. Martinez Prat
Estimar Resolució Recurs Potestatiu Joan Cros Vilar
Estimar Resolució Recurs Potestatiu Jordi Cruz Permanyer
Estimar Resolució Recurs Potestatiu Jose A. Gonzalez Perez
Desestimar Resolució Jose M. Alpiste Perez
Estimar Resolució Recurs Potestatiu Josefina Lado Pou
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Desestimar Resolució Josep Cols Freixenet
Estimar Resolució Recurs Potestatiu Juan M. Santana Escudero
Estimar Resolució Recurs Potestatiu Lluis Puigtio Estol
Desestimar Resolució M. Carme Perxachs Pinos
Desestimar Resolució Manuel Titos Garcia
Estimar Resolució Recurs Potestatiu M. Luisa Martinez Martin
Desestimar Resolució M. Teresa Rodríguez Tarragon
Estimar Resolució Recurs Potestatiu Mateo Barquero Rodríguez
Estimar Resolució Recurs Potestatiu Montserrat Paituvi Roig
Desestimar Resolució Paula Andrea Pardo
Estimar Resolució Recurs Potestatiu Punzano Cifuentes 0300000471
Estimar Resolució Recurs Potestatiu Punzano Cifuentes 0300000806
Estimar Resolució Recurs Potestatiu Rafael Sales Valles
Estimar Resolució Recurs Potestatiu Ramon Pie Panareda
Estimar Resolució Recurs Potestatiu Santiago Planesas Biendicho
Desestimar Resolució Silvia Cruells Lado

21.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE PERSONAL
REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS DE GENER I FEBRER
D’ENGUANY.

El Sr. alcalde vol aclarir que la majoria de contractacions són temporals i
són renovacions de gent que esta fent una tasca i que renoven excepte
algunes que son substitucions per maternitat i substitució per baixa de
malaltia.
Després d’aquestes intervencions i,
Vist l'expedient instruït per a donar compte de les contractacions urgents
de diferent personal realitzades durant els mesos de gener i febrer
d’enguany.
Atès que durant el mes de gener de 2006 s'ha procedit a la contractació del
següent personal:
Un peó per realitzar el servei d’atenció al creixement de la demanda d’ús
d’instal·lacions esportives a inici de temporada.
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Una auxiliar administrativa per realitzar el reforç administratiu per a
l’adequació de la nova organització de l’àrea de Cultura.
Una tècnic superior per realitzar les tasques de suport tècnic a l’Àrea
d’Entorn en matèries de plantejament, gestió urbanística, llicències i
habitatge.
Una auxiliar administrativa per realitzar l’anàlisi dels circuits documentals i
la seva normalització i introducció dins el sistema informàtic així com
implementar un període de prova del seu funcionament.
Un tècnic mig per realitzar les tasques de promoure la modernització de
l’0ficina d’atenció al ciutadà.
Un tècnic superior per realitzar tasques de redacció de modificacions
puntuals de planejament derivat, així com col·laboració en la redacció de
les futures infrastructures de Sant Celoni.
Un tècnic mig per realitzar el servei de manteniment i gestió de parcs i
jardins /solars públics i els seus elements, i de l’arbrat urbà.
Un peó per realitzar tasques de conservació i neteja dels espais esportius i
complementaris dels equipaments esportius i d’atenció dels usuaris
d’aquests.
Una auxiliar administrativa per realitzar el servei de gestió d’expedients de
l’OMIC.
Un peó per realitzar el servei de suport a l’ampliació de l’oferta educativa
del CEIP Montnegre.
Un oficial paleta per realitzar la substitució del treballador Francisco
Ramírez Garrido mentre duri el període de IT del mateix.
Un tècnic mig per portar a terme l’adequació del projectes d’urbanització
del c/ Breda i del Passeig dels Esports.
Una auxiliar administrativa per donar suport administratiu per als nous
projectes de gestió cultural de l’Àrea de Cultura.
Una auxiliar administrativa per realitzar la substitució de la treballadora
Montse Pérez Zamora mentre duri el permís de maternitat de la mateixa.
Un tècnic auxiliar per realitzar la gestió d’alguns projectes de gestió
cultural.
Una auxiliar administrativa per realitzar la substitució de la treballadora
Sandra March Cuadras, mentre duri el període de IT de la mateixa.
Un administratiu per realitzar tasques de tècnic auxiliar d’esports.
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Un tècnic mig per dur a terme la informació urbanística i l’adequació de
llicències urbanístiques a plantejament.
Atès que durant el mes de febrer de 2006 s'ha procedit a la contractació del
següent personal:
Una auxiliar administrativa per realitzar l’actualització de la base de dades
de proveïdors i d’expedients de despeses de l’Àrea d’Economia.
Una tècnic mig per desenvolupar les tasques d’atenció al públic en el servei
d’orientació laboral.
Una professora per realitzar la substitució de la treballadora Anna Soler
Horta mentre duri el període de IT de la mateixa.
Un oficial electricista per realitzar la campanya 2005-2006 de treballs de
manteniment de l’enllumenat i d’instal·lacions/equips, d’edificis i d’altres
espais de titularitat i/o gestió municipal.
Una tècnic mig per desenvolupar les tasques d’atenció al públic en el servei
d’orientació laboral.
Una tècnic mig per realitzar l’anàlisi, planificació, coordinació i supervisió de
les tasques de manteniment i serveis a càrrec de l’Espai Públic.
Un peó per donar suport al projecte de gestió de les instal·lacions
esportives municipals.
Una administrativa per realitzar gestions administratives de servei d’atenció
domiciliària.
Atès que l'Alcaldia per raons de màxima urgència ha procedit a la
contractació del personal descrit anteriorment.
Atès allò establert a l'article 298.3 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril,
municipal i de règim local de Catalunya, sobre contractació urgent de
personal.
L'Alcaldia dóna compte al Ple de la contractació temporal del següent
personal, i la corporació se’n dóna per assabentada:
Gener 2006
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Concepció Garcia Garcia
Eva Castro Castellà
Anna Comella Munmay
Carme Fernàndez Gros
Elisenda Ramírez Gil
F. Xavier Fàbregas Tomàs
Jordi Jubany Fontanillas
Salvador Cardona Olivé
Eva Pons Santotomas
Joan Bruguera Pesaferrer
Luis Molina Moltalvo
Sergi Rodríguez Valcarcel
Montse Rovira Ruíz
Sofia España Gómez
Sílvia Garcia Amadó
Anna Urrutia Maspons
Carles Salgado Planas
Francesc Peña Busquets

Peó
Auxiliar administrativa
Tècnic superior
Auxiliar administrativa
Tècnic mig
Tècnic superior
Tècnic mig
Peó
Auxiliar administrativa
Peó
Oficial paleta
Tècnic mig
Auxiliar administrativa
Auxiliar administrativa
Tècnic auxiliar
Auxiliar administrativa
Administratiu
Tècnic mig

Febrer 2006
Laura Bassols Tayeda
Sílvia Gondón López
Anna Gonzalvo Sánchez
Juan Luis Rodríguez Aguilar
Susanna Gutiérrez Perearnau
Anna Harder Relat
Bonifacio Márquez de la Torre
Immaculada Broncano Atencia

Auxiliar administrativa
Tècnic mig
Professora
Oficial electricista
Tècnic mig
Tècnic mig
Peó
Administrativa

22.- PRECS I PREGUNTES.
El Sr. Deulofeu vol fer un prec i el voldria dirigir al Sr. Bueno: en referència
a la reunió que es va fer el divendres passat a la Rectoria Vella convocada
per el Sr. Bueno i per el Sr. Capote per donar informació precisament
d’aquestes obres que estem parlant de la Carretera de Campins. Es van
repartir unes invitacions en els veïns de la carretera per tal de informar-los,
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i el prec seria en principi denunciar un actitud reprovable del Sr. Bueno en
aquella reunió que ell va moderar i va dirigir. Li demanaria una mica més
de modèstia quan intervé en reunions d’aquestes característiques perquè
em sembla que qüestionar en una reunió informativa de veïns la presencia
d’alguns veïns perquè semblava ser que no havien estat convidats em
sembla certament poc adequada per un regidor. Era una reunió informativa
i encara que hi hagi unes persones que hagin estat convidades
personalment segurament hi ha molt veïns de Sant Celoni interessats en el
mateix tema. Per tant, em sembla que fer constar per dues vegades davant
de tot el auditori que hi ha persones aquí que no han estat convidades em
sembla molt reprovable, i em crida l’atenció que una persona de la seva
joventut i amb no massa experiència política que ja comenci amb aquesta
prepotència a portar i a dirigir reunions de cara els veïns. Els regidors som
persones que estem al servei del poble, estem per ajudar i per intentar
tirar endavant les necessitats i resoldre problemes i per tant, entenc, que
potser alguns es pensen que s’ha fet seu l’ajuntament es una cosa pròpia
particular, em sembla una aptitud poc seriosa, una mica sectària i tot i per
tant, si que li voldria demanar al Sr. Bueno que ho tingui en compte per
altres reunions. Probablement en aquella reunió el que tenia d’haver fet jo
crec que li hagués anat molt més bé la reunió es disculpar-se davant de
totes les persones que hi havia allà per no haver-los informat en el moment
que tocava, hagués estat una actitud entenc seriosa i que segurament els
veïns que estaven allà enfadats perquè veuen en mal d’ulls les obres que
s’estan fen igual haguessin tingut una actitud diferent.
El Sr. Bueno per al·lusions diu que tots sabem que la tasca de regidors és
prou important i vostè des de el seu punt de vista amb tatxa a mi de que
no actuo com haig d’actuar no se qui és llavors qui actua millor, això ,d’una
banda i per l’altre banda l’única cosa que vaig dir al donar la benvinguda és
que va ser una reunió convocada per les regidories de Seguretat Ciutadana
i per l’Àrea d’Entorn exclusivament als veïns que estaven implicats a la
Carretera de Campins i que hi havia gent que no eren veïns, aquesta és
l’única cosa que vaig dir i, això, no es prepotència. Qui pensa que anem
amb prepotència pensa malament, perquè els que estem al servei públic el
que hem de fer es tot el contrari i la reunió es va explicar el que es tenia
d’explicar i torno a dir igual que ma dit a mi que per la joventut jo també li
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dic que el tarannà de vostè desaprova una miqueta el que està dient i
penso que les seves paraules sobre tot tatxà de prepotent en una actuació
que el que es va fer va ser explicar i informar als assistents de la Carretera
de Campins, cada un pot dir la seva opinió i no entraré amb el que ha dit
vostè, però si que es veritat que la única cosa que es va dir allà i que quedi
constància és que, va ser una convocatòria per un problema veïnal que hi
ha a la Carretera de Campins i que hi havia gent de Sant Celoni que no
eren veïns de la Carretera de Campins i punt, no hi entraré més.
Intervé el Sr. Deulofeu. Responent al Sr. Bueno –diu- crec que no he dit res
més que això. El que li he comentat precisament és que aquesta
intervenció que va fer referència de que hi havia persones allà que no hi
haurien de ser-hi. Això és el que va dir vostè (Sr. Bueno) és a dir quan un
diu que hi ha veïns que no han estat convidats implícitament esta dient que
aquestes persones no hi haurien de ser, perquè sinó no té sentit que vostè
digui això, quin sentit té que ho digui per dues vegades durant la seva
intervenció és opi que hi havia persones que vostè considerava que no hi
tenien de ser. Crec –diu- que qualsevol veí pot estar interessat en rebre
aquesta informació tot i que reconec que l’ajuntament hagi convidat als
veïns especialment afectats. Però qualsevol veí de Sant Celoni passa per
aquella Carretera en moltes ocasions i pot tenir l’interès de conèixer el que
ha passat i poder manifestar la seva opinió. Entenc però, que era una
reunió informativa i per tant algú li podia haver dir algun amic o conegut
“Escolta tu, avui es parlarà d’aquest tema que hem estat parlant i que ens
sembla interessant”, simplement jo el que he volgut dir es que em sembla
reprovable fer públicament una intervenció en aquest sentit i ho dic en el
sentit de que ho tingui en compte perquè tot i el que veig que no ho
reconeix com alguna cosa que no s’havia d’haver fet, espero que reflexioni i
ho tingui en compte en altres intervencions en que es trobi en
circumstàncies similars i adopti un altre actitud perquè en el fons en aquell
moment es un representant de l’ajuntament.
I per tant, és un
representant de tots plegats i jo no em vaig sentir gens acomodat sentint-li
dir aquelles coses.
El Sr. alcalde diu que quan s’entra en prec i preguntes teòricament el prec
no s’hauria de contestar, però s’ha recontestat. Jo només vull dir que es
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convoca una reunió de veïns i assisteix altre gent que potser no és veí,
però jo diria que això entre dintre del joc polític. L’ajuntament convoca una
reunió de veïns per fer una explicació desprès d’haver-la convocat el grup
municipal de CiU passa un fulletó que com hem dit abans amb un seguit de
no veritats per no dir falsedats o sigui teòricament es vol polititzar una
actuació que s’ha fet en la Carretera de Campins. Segurament podria haver
sigut més encertada, però els tècnics en el seu moment van creure desprès
de dues o tres opcions la tercera perquè va semblar que era millor i entre
mig surt un pamflet, és pot dir “pamflet”, d’entrada llegint només dues o
tres coses no són veritat, llavors va a la reunió de veïns un representant
del grup de CiU que no és veí. En política les paraules són molt maques es
pot explicar molt bé i poden haver molt arguments, però s’escapa bastant
d’una actitud neutral com a veí si a més hi havia el Sr. Bosch com a veí en
la reunió. Jo no hi era a la reunió, però no anem amb el lliri a la mà que
desprès d’haver convocat l’ajuntament la reunió es passava un escrit jo
diria amb un seguit de coses que no desmentirem nosaltres a nivell de
partit ni a nivell d’ajuntament, però ja veiem que els escrits es fan en un to
de creure’s estar en possessió de la veritat i més aviat el que s’està es
dient coses que no són veritat. A més a més com equip de govern sempre
que hi ha alguna cosa a preguntar, el regidor de l’Àrea d’Entorn esta obert
sempre que se’l demana per fer una reunió
La setmana que bé que per exemple ens reunim amb la presidenta del
Consell de poble i amb el Sr. Bosch, es fan les reunions que s’han de fer,
però no anem amb el lliri a la mà que ja ens coneixem tots.
Continua el Sr. Alcalde i diu que, més que entrar en més polèmica era un
prec i s’hi ha algun altres prec o pregunta.
Intervé el Sr. Cuminal i diu que es una pregunta de dues coses que ha dit
el Sr. alcalde. Primer, lo del lliri a la mà i la segona quan ha dit que valia la
pena donar la oportunitat del diàleg en el Ple. Per tan, en aquest sentit si
que m’agradaria molt que s’entengués que soc prudent no per plantejar
certs dubtes sinó perquè s’ha de donar una oportunitat al Ple ja que el
diàleg son valors i a més a més entenem que el govern encara que hagin
tres parits es un òrgan col·legiat. Per tant, en teoria tot govern respon de
l’actitud dels regidors i en aquest cas la pregunta la dirigiria a algun
representant de cada un dels tres partits i parlaré de supòsit ja que CiU sap
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el que ha de fer i els que estan aquí també ho sabem de primera mà. Per
tant, simplement el que estem fen ara no es difondre un fals rumor
simplement posar sobre la taula una oportunitat per el diàleg i que si
s’assumeix doncs, segurament no haurà de passar d’aquí o ja ho veurem,
en tot cas es valorar la possibilitat d’un o més regidors d’aquest ajuntament
que surt apel·lant la capacitat del diàleg hagin pogut realitzar converses
amb representants de les Associacions de veïns per tal de demanar-los que
no es reuníssim amb el grup municipal de CiU o en alguns del casos per
dir-los que abans de reunir-se amb el grup de CiU hi havia un gran interès
en que primer es reuneixin amb alguns dels partits que formen part
d’aquest equip de govern. Aquesta es l’oportunitat del diàleg no es un fals
testimoni molts dels que estem aquí i ens estem mirant uns saben que ho
han fet altres sabem segur que ho han fet. Per tant, no es una línia
d’acusar en tot cas depèn de com vagi ara ja farem el que tenim de fer,
però si que ens agradaria conèixer l’opinió de cada un d’aquest grups
davant la possibilitat de que això hagi succeït.
El Sr. Alcalde, responent al Sr. Cuminal, diu que creu que totes les entitats
de Sant Celoni si qualsevol dels grups municipals o de partits polítics
estiguin o no representats en el nostre ajuntament demana una entrevista
amb la Associacions de veïns, entitats culturals o entitats esportives la
entitat es la que decideix si es reuneix. Per tant, penso que les entitats ja
son sobiranes perquè no hi hagi cap tipus de problema, les coses són així.
El Sr. Pasqual diu que com a representant del grup municipal de ICV m’ha
sorprès això si és que ha passat és reprovable evidentment, jo recordo que
quan estava a l’oposició que alguna entitat no m’havia volgut rebre perquè
no estava al govern. Per tant, vull dir que no crec que algú hagi fet aquesta
gestió, però que el criteri d’alguna entitat pugui ser que si no estàs al
govern no et rep això si que és cert. Malgrat tot, quan jo ho recordo encara
em vull la sang, però –repeteixo- no crec que ningú hagi fet això. Si ha
passat es reprovable.
El Sr. Alsina diu que igual que el Sr. Pasqual demostra la sorpresa de que
alguna entitat del poble digui que s’ha intentat vetar l’entrevista amb el
grup municipal de CiU no crec que sigui així, com a govern segur que no és
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perquè seria vergonyós, jo no se si aquesta sospita és fonamentada o
potser alguna persona amb nom propi, però no crec que això hagi passat
com a govern segur que no i com Esquerra encara menys, i va haver una
reunió amb l’Associació de veïns del Baix Montseny es va fer un dissabte el
matí i no n’hem fet cap més.
El Sr. Cuminal -diu- vull agrair les explicacions del Sr. alcalde ha fet més
referència a la sobirania de les Entitats, evidentment nosaltres no
plantejàvem això és obvi que cada Entitat es sobirana per decidir si és
reuneix o no, nosaltres demanàvem que es valores el fet de que algú pel
motiu en condició de regidor encara que ho faci en cas individual o en cas
de partit o com a membre del govern o d’un partit en tot cas s’ha comes
una acció que és agafar el telèfon o parlar amb algú per mirar de
condicionar la decisió d’aquesta entitat, no parlàvem de la decisió de
l’entitat sinó que parlàvem evidentment del fet de fer-ho. En aquest sentit
dir que no s’ha de tenir por en tot cas els que governeu no heu de tenir por
de que l’oposició volem saber que pensa el poble i els que com ara feia
referència al Sr. Pasqual tampoc han de tenir por de reunir-se amb
nosaltres perquè si hi ha algú que creu que per reunir-se amb nosaltres el
govern prendrà represàlies que sàpiga com estem demostrant que
nosaltres no callarem i que ho seguirem denunciant. El que no és pot fer
segur es mirar que entre veïns les coses no es parlin, nosaltres som veïns i
d’Associacions de veïns i per tant nosaltres serem molt bel·ligerants i
denunciarem cada vegada que això es produeixi i ens reservem el dret a bé
desprès d’haver donat l’oportunitat de parlar-ne i de prendre les mesures
que considerem oportunes per denunciar aquests fets. Moltes gràcies.
El Sr. alcalde diu que ja han contestat abans, però només tornar a dir que
les entitats són sobiranes per poder-se reunir amb qui vulguin, només
faltaria que no tinguessin aquesta capacitat de decidir amb qui es
reuneixen. El govern d’aquest ajuntament (sembla que el Sr. Cuminal a dit
represàlies en cap cas, no ho ha afirmat, però ho ha deixat anar) en cap
cas, aquest ajuntament ho faria. Tenim aprovat el reglament de
subvencions hi ha una manera equitativa de donar subvencions a les
entitats i a les Associacions de veïns i així es fa. I com s’ha comentat amb
l’Associació de veïns de baix Montseny ens vam reunir fa un mes o un mes i
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mig i en aquesta Associació em consta que hi ha gent que milita diferents
partits entre ells CiU i nosaltres tenim el tracte com Associació de veïns
sense tenir en compte la militància política d’aquestes persones.
Moltes gràcies a tothom.
I en no haver-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les
00,25 hores del dia 31 i s'estén la present acta de la que jo, el secretari
municipal, en dono fe.
L’alcalde

El secretari
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