ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 27 DE JULIOL DE 2006

Sant Celoni, 27 de juliol de 2006.
Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 21,05 hores del
vespre, en primera convocatòria i sota la presidència de l’alcalde Joan Castaño
Augé, a l'objecte de portar a terme una sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament, les
regidores M. Lourdes Donado Riera i Josefa Lechuga Garcia, els regidors Jordi
Arenas Vilà, Ramon Segarra Montesó, Josep Capote Martín, Francesc Garcia
Mundet, Josep M. Bueno Martínez, Josep Maria Pasqual i Arenas, Raül Casado
Jiménez, Miquel Vega Vega, Emili Bosch Oliveras, Francesc Deulofeu Fontanillas,
Miquel Negre Sánchez 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 Carles Mas Lloveras i Jordi Cuminal
Roquet.
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 INICIAL, SI ESCAU, DEL PLA ESPECIAL D’ACTUACIÓ PER A
L’ACCESSIBILITAT DEL MUNICIPI DE SANT CELONI.
Intervé el Sr. alcalde i diu: Per fer breument una mica d’història, dir que en relació
a aquest Pla Especial es va signar un conveni l’any 2002 entre aquest Ajuntament,
la Fundació Once i l’Imserso per tal de tenir un document de planificació d’accions a
realitzar en el municipi tan pel que fa a carrers, com edificis com en temes de
transport públic etc., per tal de poder programar i poder realitzar durant uns anys
les inversions que requerien, aquest projecte va costar cap a 54.000 euros, que es
va pagar entre els tres organismes i es va entregar a finals de l’any 2004 i és un
pla que ja ha servit per fer tot un seguit d’actuacions seguint les accions que
marcava el pla i es porta al ple perquè avui s’aprovi inicialment i quan se’n faci
l’aprovació definitiva ja es passi a signar un conveni amb el Ministeri de Treball i
Assumptes Socials “IMSERSO” i la Fundació ONCE per tal de gestionar i poder
possibilitar tot un seguit d’ajudes que poden arribar al tenir aquest pla especial
d’accessibilitat, és a dir que és una eina que hem de valorar com a molt positiva,
tant per calanderitzar les inversions, com perquè altres organismes a més
d’aquests, puguin col·laborar també en aquestes inversions necessàries per tenir el
municipi més endreçat i tal com diuen les lleis, que no hi hagin barreres
arquitectòniques, i una mostra d’això és tot un seguit d’obres que s’han fet en
voreres, en transport, bus adaptat.... i que continuen fent-se com hem pogut veure
avui, per la gent que ens està escoltant, l’edifici de l’Ajuntament, on s’està també
portant a terme l’eliminació de barreres arquitectòniques a nivell de planta baixa i
també el fet de posar un ascensor que pugui facilitar que qualsevol persona amb
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problemes de mobilitat pugui accedir al primer i segon pis, o sigui que l’edifici de
l’ajuntament és una mostra d’aquestes accions que ja s’estan fent.
Intervé el Sr. Francesc Deulofeu i diu: En principi, el nostre posicionament serà
favorable a aquesta aprovació inicial, entenem que és un pla molt necessari,
certament és un volum d’informació gran que no hem disposat del temps suficient
per poder disposar-ne i estudiar-la, malgrat tot entenem i per la primera revisió he
vist que es tracta d’un pla que està ben fet, i donat que és una aprovació inicial i
que hi haurà un temps per acabar de revisar-lo, si hi trobéssim algun problema o
ens semblés que s’hi ha de fer algun tipus de modificació estaríem a temps de
poder presentar alguna al·legació. Des d’aquest punt de vista, el nostre
posicionament serà favorable.
Intervé el Sr. alcalde i després de preguntar si algú més vol parlar diu: Sembla que
la valoració de tots, com es veu, és molt positiva, tal com deia es va entregar a
finals del 2004 però ara quan és l’aprovació inicial és el moment de revisar-ho per
part de tots els grups per veure si hi ha coses a millorar. També he de dir, com
abans he comentat, hi ha algunes accions que el pla deia que ja s’han fet, com son
la plaça de la Vila, el carrer Torras i Bages, llocs on hi havia problemes
d’accessibilitat i que ja s’han solucionat, com l’accés al Casal dels Avis, una nova
marquesina que s’ha posat a l’hospital, hi ha tot un altre seguit d’actuacions que ja
s’han fet com guals de vianants, adequacions relatives a mobiliari urbà, baranes,
bancs, elements que suposaven obstacles, etc. etc. Estem en línia, el que passa és
que cal planificar a 8, 10 anys vista, tot aquest seguit d’actuacions que encara
resten per fer, poder fer-les com dèiem també amb suport econòmic d’altres
entitats i administracions.
Intervé novament el Sr. Francesc Deulofeu i diu: En aquest sentit, reforçaves una
sèrie d’accions que s’han fet, certament, de totes maneres, cal fer moltes més
accions, hi ha moltes mancances, només cal veure al carrer, les dificultats de pas
que sovint hi ha a moltes voreres, per a les persones que van amb cadira de rodes
o que tenen alguna dificultat, certament, a Sant Celoni tenim força feina a fer i és
bo que tinguem un pla que ens permeti planificar en el temps i organitzar aquestes
necessitats.
Intervé novament el Sr. alcalde i diu: Si, com a cosa novedosa, tenim tot el llistat
de la quantitat d’accions que s’han fet en voreres, en més o menys intensitat, tal
com deia, guals, mobiliari, senyalització de places d’estacionament per a persones
amb disminució, cal dir que en aquests darrers anys s’han creat moltes reserves de
places per persones amb disminució, els edificis municipals s’han posat al dia,
l’edifici de l’ajuntament és un dels darrers que quedava i també l’eliminació de
barreres arquitectòniques al Casal de la Gent Gran on per aquest motiu aquesta
setmana vam estar a Barcelona negociant amb la Caixa la possibilitat d’eliminar les
barreres arquitectòniques existents i de posar un ascensor i s’ha concretat ja la
subvenció directa de la Caixa per una bona part de la inversió que s’ha de fer en el
Casal de la Gent Gran, aquest seria, juntament amb l’ajuntament els dos darrers
edificis que no tenen ascensor, els altres tots en tenen i per això crec que és molt
important aquesta tasca que s’ha fet, i la que queda per fer que es pugui
programar.
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Després d’aquestes intervencions,
L’article 12 del Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei
20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat, estableix que els
ens locals han d’elaborar plans especials d’actuació per tal d’adaptar les vies
públiques, els parcs i altres espais d’ús públic a les normes establertes.
El dia 15 d’abril de 2003 l’Ajuntament de Sant Celoni i el Consorci de Recursos per
a la integració de la Diversitat (CRID) signaren un conveni de col·laboració per a la
redacció del Pla Especial d’Actuació per a l’Accessibilitat del municipi de Sant Celoni
L’Acord de govern a l’Ajuntament de Sant Celoni (2003-2007), presentat al Ple de
la Corporació en sessió extraordinària de dia 20 de gener de 2004, referma la
voluntat municipal de millora de les condicions del territori pel que fa l’adequació
de l’accessibilitat, que es concreta en la següent línia d’actuació: “Adquirirem un
fort compromís amb l’accessibilitat, mitjançant el Pla de supressió de barreres
arquitectòniques i d’accessibilitat.”
En data 6 d’octubre de 2004 el CRID lliurà a l’Ajuntament de Sant Celoni els
treballs corresponents a la redacció del Pla d’Accesibilitat al municipi de Sant Celoni
en els apartats de via pública, edificis municipals, transports i comunicació.
L’estudi presentat ha estat analitzat per l'Àrea d'Espai públic, i ja s’ha avançat en
l’execució d’algunes actuacions que preveu, tanmateix, una vegada assumida
l’aplicabilitat i idoneïtat majoritàries de les actuacions previstes, es posa a
consideració del Ple per a la seva aprovació i, per tant, efectivitat manifesta
Atesa la necessitat que el Pla d’Accesibilitat al municipi de Celoni esdevingui un
projecte que disposi d’un ampli consens polític i ciutadà.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per UNANIMITAT, el
Ple municipal ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla Especial d’Actuació per a l’Accessibilitat del
municipi de Sant Celoni.
Segon.- Exposar al públic l’esmentat pla, juntament amb aquest acord i la resta de
l’expedient, a través d’edictes que s’inseriran als diaris oficials escaients i el tauler
d’edictes de la corporació, de tal manera que qualsevol persona que sigui
interessada pugui formular quantes al·legacions i suggeriments consideri adients,
en el sentit de què de no presentar-se cap, s’entendrà l’acord pres de manera
definitiva.
Tercer.- Habilitar el Sr. Alcalde, o regidor en qui delegui, per tal que pugui signar
quanta documentació sigui adient a l’efectivitat dels acords presos.
2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL
CONSELL PLENARI DEL CONSELL DE POBLE DE LA BATLLÒRIA.
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Intervé el Sr. alcalde i diu: Es tracta de persones que demanen plegar i d’altres que
es volen incorporar a formar-ne part, com és en nom del Club Esportiu la Batllòria,
el Sr. Josep Maria Joven Polo de Riells i Viabrea, es va canviar el Reglament per tal
de poder possibilitar que alguna persona que no fos de la Batllòria però que formés
part d’alguna entitat i aquesta el triés per formar-ne part, pogués entrar i aquest és
el cas.
Després d’aquesta intervenció i,
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.
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.
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:
•

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.

•

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
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que sigui nomenat/da president/a. Aquests mai no suposaran un número
superior a un terç del total de membres del Consell Plenari.
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.
En sessions posteriors del Ple municipal 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.
En data 18 d’abril de 2006 s’ha rebut a l’Ajuntament de Sant Celoni un escrit del
Club Esportiu la Batllòria manifestant la designació, com a representant del club al
Consell de Poble de la Batllòria, del senyor Josep Maria Joven Polo, amb domicili al
municipi de Riells i Viabrea.
Atès que la modificació del Reglament Orgànic del Consell de Poble de la Batllòria,
aprovada definitivament en data 8 de juny de 2006, possibilita que persones amb
residència fora de la Batllòria puguin formar part del consell sempre que
representin alguna entitat que desenvolupi la seva activitat al poble.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, el Ple municipal, PER
UNANIMITAT, ACORDA:
Primer.- Designar el senyor Josep Maria Joven Polo membre del Consell Plenari del
Consell de Poble de La Batllòria, en representació del Club Esportiu la Batllòria.
Segon.- Notificar aquest acord a l’entitat interessada, per al seu coneixement i als
efectes oportuns.
3.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PROJECTE D’ESTABLIMENT DEL
SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA “XEC SERVEI”.
Intervé el Sr. Jordi Arenas i diu: Comentarem una mica en què consisteix, un dels
propòsits d’aquesta legislatura és el d’ampliar la cobertura en atenció domiciliària,
tal com va ser aprovat pel Ple i treballant en aquest supòsit i després d’un estudi
previ que es va fer l’any 2005, s’ha elaborat l’anomenat programa
d’universalització del servei d’ajuda a domicili, aquest programa presentat a la
Ponència de Salut que es va portar a terme el passat dilluns, contempla la
implantació del servei anomenat Xec Servei que ha donat molt bon resultat a altres
municipis. Tenim l’exemple de Mataró on es va implantar l’any 2002 i que ens han
comentat que de moment té molt bona acceptació, aleshores per poder portar a
terme la temporalització del programa presentat a la ponència, cal aprovar el
tràmit administratiu que és el que avui es porta al Ple per tirar endavant tot el
projecte. El Xec Servei representa una hora d’atenció domiciliària, aleshores n’hi
haurà dos tipus, l’un per a treballadores familiars i l’altre per auxiliars de la llar, en
el cas de treballadores familiars el Xec Servei servirà per una reducció del 33% del
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cost del servei que serà subvencionat per l’Ajuntament i en el cas de les auxiliars
de la llar, hi haurà dos tipus, un amb una subvenció del 30% i un altre amb una
subvenció del 100%. Això apart de l’increment propi del servei d’atenció
domiciliària. Més endavant s’haurà de fer l’aprovació de les taxes i també comentar
que es tirarà endavant a partir del mes d’octubre del que s’anomena el programa
ILOSER que és un programa de formador de treballadors o treballadores familiars,
que en aquest cas en seran 25, d’una durada de mig any i que un cop s’hagin
format també podran entrar a fer aquestes tasques d’atenció domiciliària. Només
era fer aquest aclariment.
Intervé el Sr. Francesc Deulofeu i diu: M’agradaria si el secretari pogués explicar
per entendre exactament el que és el procediment administratiu que hem de
seguir, els diferents passos com el que fem avui, però els diferents passos que
caldrà fer més endavant per establir aquest sistema de Xec Servei.
Intervé el Sr. secretari i diu: Els passos són els habituals que fem per quan
establim un servei tal com es va fer a l’Escola de Música, és a dir, el primer pas és
aquest, s’estudia com serà, es dissenya, es fa un esbós, s’aprova inicialment,
s’exposa al públic durant 30 dies per tal que qualsevol persona pugui dir-hi la seva,
si no hi diu res ningú quedarà aprovat definitivament, sinó al setembre s’haurà
d’aprovar, posteriorment s’haurà d’aprovar una taxa que serà la que regularà els
costos econòmics, s’haurà de fer una regulació de com es paga, etc. etc., perquè
els usuaris hauran de pagar i per tant hi haurà d’haver una taxa després o
paral·lelament s’haurà de fer una convocatòria per tal que d’acord amb el que és el
projecte, es pot fer de dues maneres, o bé d’una manera continuada on les
empreses que hi puguin tenir interès es puguin anar homologant conforme ho
vagin demanant o bé que es faci una convocatòria anual amb un termini que
s’homologuin una sèrie d’empreses i després que aquestes empreses treballin,
perquè aquest servei ha de funcionar a elecció de l’usuari i no hi haurà una sola
empresa que serà la concessionària com passa per exemple en altres serveis com
la recollida d’escombraries o altres, sinó que n’hi haurà vàries i cadascú triarà la
que consideri oportuna, aquestes empreses prestaran el servei i cobraran un xec
que prèviament hauran obtingut els usuaris dels Serveis Socials Municipals,
pagaran amb aquest xec el servei que rebin i la part del servei que no està cobert
hauran de pagar una quantitat de diners que es cobrirà per la taxa. Bàsicament
amb aquests tràmits, el servei podrà començar a funcionar.
Intervé novament el Sr. Francesc Deulofeu i diu: I les pliques o les condicions per
acreditar les empreses ja queden establertes en aquest primer document o els
punts que hi ha en aquest document són més aviat de tipus genèric que caldrà
ampliar-los?
Contesta el Sr. secretari i diu: Són orientatius, això bàsicament s’ha de complir,
però les pliques s’han de treballar i això serà un procés que es farà quan tornem de
vacances, més o menys al setembre o octubre. En funció de la quantia segurament
serà competència de la Junta de Govern Local.
Intervé novament el Sr. Francesc Deulofeu i diu: Voldria fer algunes consideracions
després d’aquest aclariment, en primer lloc, satisfet pel fet que avui portem a
aprovació un projecte que implicarà una ampliació del servei d’atenció domiciliària
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a les persones amb nivells de dependència. El Xec Servei en realitat és un
instrument de pagament, no és ben be un sistema, el sistema d’atenció domiciliària
és una cosa més àmplia, l’instrument, en aquest cas el Xec Servei és un instrument
validat, fàcil, que funciona a diferents llocs com comentaves, a Mataró i altres llocs
com a Valls, amb uns bons resultats i de fet, ja des dels inicis de la legislatura que
ens hem reunit en diferents ocasions amb la regidora de l’àrea i amb el Jordi per
plantejar de quina manera es podia ampliar l’atenció a domicili, la possibilitat de
fer-ho utilitzant el Xec Servei el vam comentar en alguna de les primeres reunions
que vam fer i en aquell moment potser encara no es veia molt clar, però
sortosament ha acabat fructificant, personalment crec que potser amb un lideratge
polític més decidit això ho haguéssim pogut tirar endavant fins i tot abans d’avui,
és a dir crec que és una decisió política el fet de tirar això endavant, i per tant com
a tal entenc que s’hagués pogut tirar endavant abans, sobre tot tenint en compte
que en aquests moments el pressupost inicial que es parla al document és de
28.000 euros, i per tant la sortida no parla d’unes quantitats molt importants tot i
que estic segur que això s’incrementarà, per tant satisfet que tirem endavant
aquest projecte o aquesta ampliació de l’establiment d’aquest servei públic. De tota
manera si que probablement no em sento satisfet del funcionament del que són les
ponències, en aquest cas pel que fa referència a la Ponència de Salut, crec que les
ponències tenen un objectiu de poder debatre, de poder discutir, de poder fer
propostes, a partir de documents ja més o menys elaborats, però també és molt
difícil avançar, però vam tenir la ponència el dia 17 de juliol i aquest document que
avui es presenta al Ple, no estava sobre la taula a la ponència, la qual cosa a mi no
em deixa de sorprendre i la veritat és que em sorprèn més quan el veig a la
Comissió Informativa i una vegada revisat veig que data del 20 de juny d’aquest
any, per tant aquest és un document que és vigent des de fa més d’un mes, per
tant el fet que no s’hagués discutit a la Ponència de Salut almenys com a idea del
que és la ponència i de la fidelitat que ha de tenir, em sembla que és poc útil i ho
volia comentar, de la mateixa manera que entenc que el document que si que vam
discutir a la Ponència de Salut que parlava de la universalització del servei, que vol
dir que totes les persones que acreditin o que demostrin un nivell de dependència
determinat, que cal decidir com es fa això, totes tindran dret a una subvenció, que
pot ser en aquest cas del 30% o del 100% en funció d’una sèrie de criteris
objectivables que caldrà acabar d’avaluar i que tampoc no hem treballat o no hem
estudiat, però, jo crec que el Sr. secretari comentava que probablement en el
moment en què haguem d’aprovar les taxes caldrà una anàlisi econòmica de la
situació, probablement en aquest procés que avui estem posant sobre la taula no
és imprescindible un estudi econòmic, ara bé, a mi em sembla que des del punt de
vista de la bona gestió, des del punt de vista de la bona planificació, disposar d’un
estudi econòmic que analitzi aspectes bàsic com saber en aquests moment quin és
el cost hora real que té el propi servei de l’Ajuntament que sempre serà un referent
a tenir en compte de cara a les coses noves que s’han de fer, fer un anàlisi dels
possibles nous usuaris que pot generar la universalització, entenc que seria bo que
hi hagués un anàlisi amb números que ens permetessin quantificar-ho d’alguna
manera, tot i que és difícil preveure-ho, però hi ha elements com a mínim per
marcar diferents possibilitats o diferents esquemes de treball, tenir en compte
l’impacte que tindrà això no només amb el xec servei, sinó també amb la pròpia
estructura de l’àrea de Comunitat i de les persones que treballen allà amb l’atenció
amb el SAD, perquè s’hauran de fer més valoracions de les que actualment s’estan
fent, no només dels que a la fi tindran el servei perquè hauran passat els criteris
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adequats, sinó probablement hi haurà persones que ho sol·licitaran, hauran d’ésser
avaluades però potser se’ls acabarà dient que no tenen dret perquè no reuneixen
els criteris però hauran d’ésser avaluades, algú hi haurà de dedicar un temps per
atendre-ho, per tant, aquests són tota una sèrie de costos que cal comptabilitzar i
que crec que hauria estat bo que amb un estudi econòmic això ho haguéssim
tingut sobre la taula per tal d’analitzar-ho, sobre tot perquè passar de la situació
actual a la universalització del servei que en principi, no seré pas jo qui no hi
estigui a favor, és fer un salt quantitatiu important, trobo a faltar en aquest sentit,
disposar d’aquests números, d’aquestes dades, que ens permetin valorar què
significarà en quan a costos, no pel que queda d’aquest any, sinó pel que podrà
venir l’any que ve o l’altre, tot i que preveiem que la nova llei de la dependència
que en aquests moments està en tràmit, segurament injectarà diners en el sistema
que ajudaran a subvencionar-ho i entenc que la decisió presa contempla aquest
escenari i entenc que ha d’ésser d’aquesta manera, i des d’aquest punt de vista ja
ho valoro positivament, però em sembla que des del punt de vista de fer les coses
ben fetes, això hauria estat important d’haver-ho treballat, d’haver-ho analitzat i
que estigués a sobre la taula, entre altres coses perquè fàcilment podem estar
parlant de més de 100.000 euros de pressupost a partir de l’any que ve, fàcilment,
fent unes números molt ràpids i probablement em quedo molt curt, però també he
trobat a faltar un altre element que tot i que segurament és més tècnic però que jo
crec que seria bo poder-lo debatre, que és la selecció, és a dir els criteris, els
barems, que s’han d’utilitzar per tal de decidir quina persona té o no té els criteris
per accedir al servei, són tècnics, però molts dels regidors estan a l’àrea i
probablement també tenen elements i coneixements tècnics per poder-los discutir i
poder-los avaluar, entre altre coses perquè per decidir quina persona accedeix al
servei, quina accedeix al 33%, quina accedeix al 100% de subvenció, quina
accedeix als propis serveis de l’ajuntament que tenen una dinàmica de treball
probablement diferent de la que tindrà el sistema d’empreses externalitzades, em
sembla que són elements prou importants com per abans d’engegar un projecte els
tinguem treballats, entenc que si no, posem en marxa una cosa una mica coixos,
potser tot això està fet i no ha estat fet públic o no s’ha debatut a la ponència o en
altres situacions, si és així, doncs queda com a comentari. Després un altre
element també important que aquest sí que el vam comentar a la ponència però
que crec que és bo que quedi escrit, que quedi ben definit en el document que avui
presentem a aprovació que és el d’establiment del servei públic fa referència als
sistemes de qualitat que hauran de tenir aquestes empreses per tal de fer el
seguiment, això és important treballar amb l’acreditació de les empreses per tal de
donar garanties de que el servei que donarem serà bo, però segurament també
serà important establir un sistema de seguiment de casos, de seguiment continuat
en el temps, per part dels propis serveis de l’àrea de Comunitat, perquè sinó aquí
incorrem en alguns riscos si ho deixem en mans de les empreses que subministren
el servei, per tant, hi ha alguns elements en aquest procés que jo crec que els
podríem haver treballat d’una altra manera i donarien encara més garantia dels
que probablement hi ha aquí. Pel que fa al document de l’establiment del servei
públic, si que hi ha alguns elements que jo crec que s’haurien almenys de revisar,
però donat que hi haurà un temps per presentar al·legacions i ara seria difícil
entrar al detall de diferents punts, en tot cas, més endavant ens podem asseure a
parlar-ne i mirar si es pot fer alguna modificació puntual d’aspectes, segurament
no especialment transcendents però que jo crec que podem contemplar alguna
modificació.
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Intervé el Sr. alcalde i diu: D’entrada em sembla que compartim tots ja que és
positiu encetar i crear aquest establiment del Servei d’Atenció Domiciliària Xec
Servei, per sort ja hi ha experiències d’alguns d’ajuntaments, no masses, que
estan per davant del nostre ajuntament i de ben segur que d’allà en traurem
experiències per no cometre errors que hagin pogut cometre ells sigui per la manca
de coneixement quan es va encetar algun d’aquests serveis com dèiem a Mataró
doncs que ja hi ha un bagatge que l’hem d’aprofitar, la voluntat política al portarho al ple és molt clara i que a més de l’aspecte tècnic on hi haurà aspectes que
sempre es poden millorar, però els polítics hem de tenir la capacitat de prendre
decisions, de prendre decisions quan creiem que un d’aquests serveis es pot
incrementar, fer l’esforç perquè creiem que aquest servei a les persones és bàsic,
servei que ja es va valorar en el seu moment i que tot i que els temps han canviat,
es va crear el servei d’atenció domiciliària l’any 1990, si que fins ara el servei l’hem
portat a terme des de l’ajuntament només d’una manera directa amb el 100% a
càrrec de l’ajuntament però això vol dir que eren pocs els casos que es podien
atendre i eren en situacions molt delicades. En fer l’extensió a tota la població, es
fa un salt qualitatiu i estem en línia, llàstima que no s’hagi produït amb la futura
aprovació de la llei de Serveis Socials, per part del Parlament de Catalunya, que ha
quedat aturada amb el final de legislatura i degut a les moltes esmenes que es van
presentar pels grups de l’oposició, és una llei que donarà suport als ajuntaments,
comportarà un cost, entenem que és un cost que hem d’assumir d’una manera
molt clara, també està en tràmit la llei de la dependència del Govern Central que
garanteix uns recursos importants per als ajuntaments perquè som el primer lloc
on venen les persones que tenen aquesta necessitat. A aquest servei hi podran
accedir persones més grans de 65 anys, i persones que hagin estat avaluades pel
CAD, Centre d’Atenció als Disminuïts, pel Departament de Benestar i Família, és a
dir hi ha uns paràmetres que ens definiran les persones que tenen dependència i
que poden gaudir d’aquests recursos i d’aquests nous serveis que s’incrementen.
Entenc que és un salt qualitatiu molt important i que les administracions,
l’autonòmica i l’estatal estan en línia amb el que nosaltres fa anys que fem, el
servei del SAD i que ara podem fer aquest pas endavant. Creiem que és vital i que
complint l’acord de govern d’incrementar els serveis d’atenció domiciliària, i hem
cregut que ara és el moment oportú perquè també tindrem el recolzament d’altres
administracions amb lleis específiques, la llei de la dependència és una aposta real
per a les persones que ho necessiten i que no regategem esforços econòmics per
part de les administracions. Hi ha dubtes, segur que n’hi ha de dubtes en un nou
servei, però nosaltres, l’equip de govern, pel que fa als costos estem decidits a
posar-los al pressupost, aquest any hi ha uns 27.000 euros, per a l’any 2007 es
posaran els recursos necessaris, si que ara no es poden avaluar perquè no sabem,
com passa per exemple amb les beques de menjador, tenim partides obertes,
creiem que és fonamental i si durant l’any s’ha d’incrementar, es fa, per sobre
d’altres partides i això ho tenim molt clar. Hi ha partides on no es pot dir: aquesta
partida disminuirem les beques o disminuirem l’atenció a les persones que han de
gaudir d’aquest servei, no això no ho farem, la modificació de crèdit que s’hagi de
fer la farem tot i que hàgim treure algun servei que considerem que no sigui
imprescindible, però aquest entenem que és prioritari i per això ho portem al ple,
entenc que ho compartim tots els grups de l’ajuntament, i s’ha de posar en marxa
abans de finals d’any dins els terminis que ha comentat el Sr. secretari després de
fer el plec, el concurs etc. i també s’ha de dir que mai es deixarà de portar des de
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l’àrea de Comunitat l’atenció que es presten a les persones que tinguin el servei
extern conjuntament amb les persones que estan a l’àrea, això està claríssim, serà
avaluat, serà seguit pels serveis que té l’ajuntament i com que són nous serveis
socials també hi ha una comissió de seguiment a nivell de Consell Comarcal on hi
ha tots els tècnics dels Serveis Socials dels Ajuntaments de la Comarca assessorats
per la Diputació de Barcelona, s’hi ha estat treballant perquè està en l’ànim de
tothom, uns ja ens hi hem avançat, però altres ben segur els crearan o els
incrementaran quan hi hagi les lleis aprovades de Serveis Socials i/o de la
Dependència però el creixement dels serveis d’atenció domiciliària és un fet i serà
un fet d’aquí a poc temps i aleshores des del nivell comarcal també s’està treballant
a nivell conjunt per intentar sumar experiències que hi hagi en altres llocs i que
aquestes experiències es puguin aplicar i es pugui treballar conjuntament colze a
colze tots els ajuntaments. I així amb aquesta línia s’està fent des de la comarca.
Intervé el Sr. Josep Alsina i diu: Com a grup municipal d’esquerra senzillament
recolzar la proposta de l‘àrea de Comunitat i senzillament que estem acomplint
l’acord de govern que es va aprovar en aquest ple, allò és un guió de totes les
coses que aquest equip de govern es va comprometre a fer en el transcurs
d’aquesta legislatura i ple darrera ple anem aprovant i anem deixant el degoteig
d’aquest acord i es van acomplint els objectius d’aquesta legislatura, treballem
planificadament, treballem amb un ordre establert que fa que aquest equip de
govern vagi apuntant a cada ple una fita més dels nostres objectius i propostes de
quan vam engegar la legislatura. En els plens anteriors hi havia temes com el
pàrquing i molts d’altres, però aquest és un dels temes principals de la legislatura i
on els comentaris del grup de CIU crec que han sigut més tècnics que polítics i em
sembla molt bé, però pel que fa al document tècnic, en el dia que surtin les pliques,
en relació als comentaris que has fet, intentarem que estiguin allà perquè m’han
semblat raonables moltes d’aquestes argumentacions, però crec que avui hem de
celebrar és que tirem endavant la universalització del servei de la dependència i
facilitar l’accés a totes les persones i crec que és important avui que comencem els
tràmits administratius perquè això sigui un servei per a tots els ciutadans de Sant
Celoni i de la Batllòria.
Intervé novament el Sr. Francesc Deulofeu i diu: Jo només vull sumar-me a la
satisfacció de que tirem endavant el projecte, satisfacció perquè hem estat des del
primer moment al darrera de que això fos possible, fins al punt en que vam
presentar un ple extraordinari en el que un dels punts que demanàvem era
l’ampliació i la millora del servei d’atenció a domicili, en aquell moment no ens
plantejàvem la universalització del servei, vam plantejar arribar a un 4% de
cobertura, no em deixa de sorprendre que fa dos anys no hi estiguéssiu d’acord i
us assemblés que allò era inassolible i ara per decisió política i exposant els
recursos que calguin es farà la universalització, és una decisió política, no vau
considerar prendre-la en aquell moment i si que ho heu considerat ara, potser
perquè s’acaba la legislatura, potser perquè hi ha interès a fer-ho públic, en
qualsevol cas vosaltres sabeu el perquè la decisió s’ha pres ara i no es va prendre
aleshores, el tema de la llei de la dependència i de la nova llei de Serveis Socials ja
estava a la taula en aquell moment, més verda però estava a la taula en aquell
moment, per tant ja es preveia que abans que acabés la legislatura segurament
allò s’acabaria tancant i per tant hi hauria possibilitat de recursos, no demanàvem
en aquell moment universalitzar-ho, simplement demanàvem incrementar fins a un
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percentatge que ens semblava raonable i per tant nosaltres som els primers que
estem contens, que estem satisfets, la gent ho necessita, la dependència cada
vegada és un problema més important a la nostra societat, cada vegada hi ha més
persones grans, amb més nivells de dependència, les famílies amb més dificultats
per poder-ho atendre com cal, qualsevol ajuda, qualsevol suport que es pugui
donar estic segur que serà en acceptat. He tocat potser aspectes tècnics, si vols
dir-ho d’aquesta manera, a mi no em sembla que siguin tan tècnics, són més de
gestió, més de plantejament de les coses, hi ha aspectes com la intensitat en el
servei que no l’he tocat perquè m’ha semblat que era entrar en aspectes tècnics,
és a dir, quantes hores de servei, fins a quin punt donarem recolzament a aquestes
persones, això són aspectes que quan diem universalitzar el servei ens quedem
potser molt tranquils, però estem parlant d’universalitzar en un percentatge
determinat de cobertura, que si l’analitzem amb detall veurem que malgrat tot hi
ha molt camp per recórrer en aquest punt. No vull allargar-me més, simplement dir
que des de Convergència i Unió hem apostat des del primer moment i la regidora
de Comunitat i el regidor ja saben que ha sigut així, des del primer moment hem
insistit en que aquest era un tema important, que calia millorar, en el ple de fa dos
anys no vau considerar aprovar la nostra proposta tot i que es va acceptar millorar
el servei i ens alegrem que en aquests moments s’hagi pres aquesta decisió política
que nosaltres recolzem totalment i que seguirem estan a disposició per treballar en
els aspectes tècnics on puguem aportar coses que siguin positives per als usuaris
d’aquest servei que estic convençut que de cara al futur seran molts més.
Intervé el Sr. Josep Maria Pasqual i diu: Des del grup municipal d’Iniciativa jo
entenc que aquesta atenció a la dependència no és un objectiu només del nostre
govern d’aquí Sant Celoni sinó que des del Pacte del Tinell i fins i tot del Govern
Central ja està molt clar que la dependència i l’atenció a la gent cada vegada ha
d’ésser més prioritària. Ara pensava que el que hem aprovat abans de
l’accessibilitat justament també va per aquesta línia, es tracta de facilitar que la
gent gran tingui accés a tot arreu i pugui fer vida de poble no s’hagi de quedar
tancada a casa i se li faciliti la vida de poble. En aquest cas, evidentment no parlem
d’una ampliació de la cobertura sanitària, jo entenc que aquesta atenció a la
dependència és un nou servei que es dóna i més voldria incidir fins i tot perquè
com a humilitat o pel fet que no arribem allà on hauríem d’arribar, la Federació de
Gent Gran de Catalunya tot i felicitar-se també de tots aquests passos que estan
fent de cara a la dependència, ells van més enllà i només vull recollir un parell de
propostes seves perquè penso que anem fent passes perquè en el fons aquest
servei hauria de ser gratuït, hauria d’ésser universal i gratuït, a vegades en caire
sanitari s’ha donat molta opció però en canvi d’assistència social per a mi és una
assignatura pendent que encara no tenim resolta ni de lluny, per exemple una de
les propostes que ells feien diu: “Que en tot moment el dependent disposi de la
llibertat d’opció respecte de si vol ser atès a casa o en establiments exteriors o si
vol ser atès per familiars o externs i poder canviar lliurement de proveïdor. És a dir
que tingui veu i vot respecte a la seva atenció com a dependent” I una cosa que
per a mi és un objectiu i que econòmicament és dur, però penso que hi hem
d’arribar, ells també demanen que el xec servei també cobreixi una espècie de
salari personal quan el prestador de l’assistència sigui un familiar que no pot
treballar i que a més a més l’ens públic estatal li pagui la cotització a la seguretat
social per tal que no tingui problemes de pensió el dia que el familiar assistent es
jubili. Em penso que estem avançant perquè la gent gran cada vegada és més
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majoritària a la nostra societat, penso que cada vegada arribem a més sectors,
però ens queda molt camí pe fer i jo estic segur que la voluntat del govern que
hem tingut fins ara i al Pacte del Tinell ho tenia molt clar i el nostre i estic segur
que tots els grups i tampoc és qüestió de parlar de colors polítics ja que és una
realitat en la que tots hem d’anar per aquí i espero que no gaire enllà, potser quan
nosaltres ja siguem grans, tinguem aquest servei assegurat, sigui gratuït, sigui
universal perquè penso que és una opció a la que hem d’arribar un dia o altre i
mica en mica, potser més lentament del que voldríem alguns, però s’estan fent els
passos pertinents.
Intervé el Sr. Jordi Arenas i diu: Miraré de ser breu i fer algun aclariment. Primer,
ja ho has comentat Josep Maria hi ha pel mig el tema de la llei de Serveis Socials i
d’Atenció a la Dependència, la llei d’atenció a la dependència és una llei estatal que
ja està en tràmit. La Llei de Serveis Socials és una llei a nivell autonòmic que no
s’ha pogut aprovar, suposo que molts ja ho sabeu pel fet que hi ha hagut moltes
esmenes de dos grups polítics i això ha fet que no fos possible aprovar-ho abans de
les noves eleccions. Si que és cert que en aquell ple es va arribar a dir que
s’arribaria a un 4% de la cobertura pel que fa a l’atenció domiciliària. Arrel d’aquell
ple és quan es va fer aquest estudi que va durar 6 mesos i pel qual vam tenir una
subvenció de la Diputació per mirar quins passos s’haurien de seguir per arribar a
aquesta cobertura del 4%. Aquest estudi es va presentar i arrel d’aquest estudi i
juntament amb unes noves experiències que hi va haver via Diputació que és la del
Xec Servei, a la possible oportunitat d’incrementar no només aquest 4% sinó ferho de forma universal com es diu l’accés al servei d’ajuda domiciliària, és a dir que
no ha sigut una cosa improvitzada ni ha sigut perquè s’acostin les eleccions, sinó
que ha sigut el pas que ha seguit. Una altra cosa és el tema de la ponència que has
comentat que aquest document no s’hi havia presentat, a la ponència el que es va
presentar és el programa d’universalització del servei d’ajuda a domicili,
senzillament aquest és el que realment és el programa i és el que hi haurà més
cosa a fer i fins i tot es va dir que si hi havia esmenes o hi havia aportacions
benvingudes seran. També s’ha de dir que aquest servei s’ha establert encara a
pocs municipis, se n’han comentat dos i majoritàriament són municipis més grans
que el nostre, és a dir que en aquest aspecte també serem força pioners i tal com
ha dit l’alcalde, l’estudi econòmic és molt dificultós perquè hi entren molts factors a
valorar, tant l’aportació que arribarà des del govern central, des de la Generalitat
com també i això els va passar a Mataró, que a mesura que s’anava implantant el
servei evidentment la demanada va anar creient, per tant jo crec que l’estudi
econòmic podria ser però seria un estudi fracassat des de l’inici perquè crec que
més que un estudi el que s’ha de fer és aportar la suficient partida econòmica
depenent de la demanda i això és el que s’ha comentat, si s’han de fer
modificacions de crèdit, es faran i ja està.
Intervé novament el Sr. Francesc Deulofeu i diu: Només per contestar-li al Jordi els
comentaris que ha fet sobre el tema de la ponència, certament el document que
vam discutir és aquest que dius tu i jo abans em sembla que ja ho he comentat, les
aportacions, crec que en aquella reunió, la majoria dels comentaris que aquí he fet,
probablement d’una manera diferent però els temes també els vaig comentar, pel
que fa a l’estudi econòmic vaig preguntar si hi era i vaig comentar que em
semblava interessant que hi fos, sobre el seguiment, la importància que em
semblava que tenia el fet de treballar bé el seguiment de casos i també sobre com
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s’avaluava i com s’establia quines eren les persones que accedien o no al servei,
entenc que són elements importants en el sistema, no els infravalorem. Dius que
l’estudi econòmic seria fracassar d’entrada, probablement hi ha aspectes difícils de
preveure, sobretot pel que fa a la demanda, ara bé, tenir ben analitzat els costos
del propi servei de l’ajuntament una mica perquè ens ha de servir una mica de
mirall el que volem que es faci des de fora i a partir d’aquí conforme es vagi
incrementant la demanda serà posar una creueta i multiplicar però tot l’altre treball
el tindràs ben documentat i ben analitzat. Entenc que és important perquè en el
moment que això creixi i creixi, haver fet aquest anàlisi correctament i sòlidament
crec que facilitarà tot el que vingui darrera, no només a l’aportació del xec servei,
sinó perquè crec que això tindrà repercussions sobre la pròpia organització i
funcionament de l’àrea i cal tenir-ho analitzat i treballat i els meus comentaris
anaven en aquesta línia i jo crec que això si que es pot analitzar i de fet suposo que
en el moment en què es facin les taxes, s’hauran d’acompanyar d’un anàlisi
econòmic, jo suggeriria tenir en compte tots aquests aspectes a l’hora de fer-lo.
Intervé el Sr. alcalde i diu: De ben segur que algun dels requisits que es demanen,
a les mateixes memòries que fa l’àrea de Comunitat ja recullen les hores dedicades
directament a les persones per part del servei actual d’atenció domiciliària i d’allà
es pot treure tota la informació ja que es fa una bona feina feta pel personal de
l’àrea de Comunitat i són elements que ja tenim a l’abast i que fer una extrapolació
de ben segur que ells ho han fet. Hi ha aspectes tècnics que tal com dic poden
variar, però l’important és que la voluntat política hi és, nosaltres en un ple el que
fem és prendre decisions acurades amb experiències també que hi ha en altres
llocs i amb això crec que la població se’n pot beneficiar amb el màxim de dades que
tinguem i que hàgim pogut analitzar ja que sinó no acabaríem mai de prendre la
decisió de tirar endavant un servei tan prioritari com aquest, és un servei que va
fent realitat l’estat del benestar, l’estat tan preconitzat per part dels governs però
que en aquest cas, els govern tal com s’ha comentat per part d’en Josep Maria i
d’en Jordi, tant el Govern de la Generalitat com el de l’Estat, s’han posat les piles i
en pocs mesos la llei de la dependència del Govern Central estarà aprovada i hi ha
uns compromisos que hem pogut llegir tal com comentava en Josep Maria d’atenció
directa com la que farem nosaltres o a vegades atenció que pugui donar un familiar
amb pagament d’ajut directe de l’estat. Hi haurà uns anys de consolidació d’aquest
servei i de posta en funcionament perquè com és normal, qualsevol servei s’ha
d’anar assumint però també anar analitzant que funcioni i anar fent les correccions
oportunes, tal vegada s’aprova la llei i al cap de tres anys es modifica perquè hi ha
factors de la llei que no estan prou ben resolts i el mateix pot passar en el nostre
ajuntament, aprovarem, posarem en funcionament un servei i després hem de ser
prou intel·ligents com per corregir el que no funcioni o millorar algun d’aquests
aspectes d’aquest servei d’atenció domiciliària tal com es va fer i és anar avançant
amb el servei que ja teníem des de l’any 1990. Per tant, tirem-ho endavant com
més aviat millor, posem-hi els recursos necessaris i així la població de Sant Celoni
es beneficiarà d’un bon servei.
Després d’aquestes intervencions,
Una societat desenvolupada ha de ser solidària amb les persones amb discapacitat
i les seves famílies, el nostre país ha arribat a un nivell de desenvolupament
econòmic i social que permet abordar l'increment de la protecció social.
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En els anys vuitanta es va desenvolupar l’actual sistema d’assistència sanitària, el
sistema educatiu i el de la Seguretat Social. En l’actualitat el govern de l’Estat ha
presentat un avantprojecte de llei que implantarà el conegut com a “quart pilar” de
l'Estat de Benestar.
El model que es vol construir és semblant al que s’aplica en els països nòrdics amb
finançament mitjançant impostos i aportació dels usuaris.
Els ajuntaments, com a punta de llança en la dinamització i innovació de les
administracions i nivell de participació més proper al ciutadà sempre han estat
pioners en la implantació i experimentació de nous serveis.
D’aquesta manera hi ha diversos ajuntaments que ja han implantat serveis de
suport a la dependència avançant el model que la llei vol implantar amb un
cofinançament de les pròpies famílies i de l’administració. Aquesta modalitat és el
xec servei.
El “xec servei” s’adreça a la població que, prèvia la valoració dels serveis socials
municipals, és susceptible de rebre serveis d’atenció domiciliària degut a motius
físics, psíquics o socials que fan que es trobin en una situació de dependència
sociosanitària, amb una manca d’autonomia personal i amb dificultats per
desenvolupar les activitats de la vida diària.
L’Ajuntament podrà establir criteris de prioritat de “xecs servei” basats
principalment en el grau de dependència sociosanitària i en la capacitat econòmica
de la unitat de convivència. En aquest aspecte, es faran gradacions dels nivells
d’ingressos per tal d’ajustar l’aportació municipal assegurant la màxima equitat en
l’accés a tota la població que presenti aquest tipus de necessitat de suport.
Com a tot nou servei municipal, és necessari, de conformitat amb la legislació
aplicable, procedir a la redacció i aprovació del projecte d’establiment el qual ha
estat elaborat per l’àrea de comunitat i es sotmet a l’aprovació del ple de la
corporació.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, per UNANIMITAT, el
Ple municipal ACORDA:
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Primer.- Aprovar inicialment del projecte d’establiment del servei públic suport a
la gent gran i persones amb dependència sociosanitària amb el sistema de “xec
servei”
Segon.- Exposar al públic aquest acord juntament amb el projecte d’establiment
del servei i la resta de l’expedient per un termini de 30 dies a comptar de l’endemà
de la darrera inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província,
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i Tauler d’edictes de la corporació als
efectes de que tot aquell que estigui interessat pugui presentar quantes
al·legacions i suggeriments consideri escaients.
Tercer.- Donar audiència per igual termini a tot aquell que ostenti la condició
d’interessat amb notificació personal d’aquesta acord.
Quart.- Determinar que en cas que no es presenti cap al·legació s’entendrà aquest
acord pres definitivament així com definitivament aprovat el projecte d’establiment
del servei.
Cinquè.- Habilitar el Sr. Alcalde o persona en qui delegui als efectes de què pugui
signar quanta documentació sigui procedent als efectes de l’efectivitat dels acords
presos.
4.- VERIFICACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD MUNICIPAL RELATIU A L’ACORD
ADOPTAT PER LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE BARCELONA
EN SESSIÓ DE 22 DE JUNY DE 2006, SOBRE LA SUSPENSIÓ DE
L’EXECUTIVITAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA RELATIVA AL CARRER BREDA DE LA BATLLÒRIA.
Intervé el Sr. Josep Capote i diu: Aquest punt ja és un punt que ha passat pel ple 3
o 4 vegades que es tracta d’una modificació del Pla General que ja s’ha explicat en
altres plens que possibilita les sortides d’emergència de la Batllòria i més espais
lliures i ara el dia 22 de juny ja ho va aprovar la Comissió d’Urbanisme però
faltaven uns papers que és el que avui es tramet que són les dues actes que es van
fer amb els veïns l’Ajuntament de cessió de terrenys i amb això ja si que farem
l’aprovació definitiva del projecte i després ja podrem engegar el què és la
urbanització del carrer Breda.
Intervé el Sr. Emili Bosch i diu: La meva pregunta és en respecte al plantejament
que fa el punt ja que parla de verificació i jo entenia que el ple aprovava o no,
ratificava en tot cas, o donava compte a l’equip de govern, però verificar no sabem
que se’ns pregunta, entenc les actes, la postura, però si el Sr. regidor em pogués
aclarir la paraula verificar, perquè aquí, aprovem o no.
Intervé el Sr. secretari a petició del Sr. Josep Capote i diu: Jo tampoc no se el que
és, ho han inventat d’urbanisme, han enviat un escrit dient: Enviïn la documentació
verificada pel ple, i quan algú demana que s’enviï una cosa amb una determinada
paraula, no n’enviïs una altra perquè després te la tornen, per tant, nosaltres
posem verificar perquè allà el funcionari quan ho acari i vegi verificar ho passi
perquè si diu verificar a la plantilla que té allà i l’acord nostre diu alguna altra cosa
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que pot ser jurídicament més raonable possiblement ho torni, només és per això,
de veritat jo confesso que tampoc no sé el que és verificar.
Intervé el Sr. alcalde i diu: Em sembla que per part del regidor també s’ha explicat
que el que ens deia Urbanisme és que calia delimitar un polígon d’actuació
urbanística per tal que la gestió es pogués fer millor, però és que els tècnics de
l’ajuntament ja havien fet aquesta gestió i ja havien obtingut el que s’havia
d’obtenir d’aquesta zona i per això es diu verificar la documentació complementària
consistent en dues actes de cessió de terrenys del carrer Breda, és a dir se’ls
porten les actes i no cal fer el polígon d’actuació urbanística que els semblava que
era millor per a la gestió, però l’ajuntament amb uns bons professionals, a través
de l’àrea d’Entorn ja havia fet la feina sense aquesta eina.
Intervé el Sr. Emili Bosch i diu: Agraïm l’explicació, nosaltres ens vam posicionar
molt a favor d’aquest projecte, entenem que s’ha buscat una bona solució, el que
passa és que no estem disposats a verificar res però direm que si.
Després d’aquestes intervencions i,
Vist de nou l’expedient instruït per a l’aprovació d’una modificació puntual del pla
general d’ordenació de Sant Celoni, aprovat definitivament per la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 18 de juny de 1997, promoguda per
l’Ajuntament de Sant Celoni, relativa al carrer Breda de La Batllòria.
Amb data 11 de juliol d’enguany ha tingut entrada a aquest Ajuntament l’acord
adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 22 de juny de
2006, pel qual s’aprova definitivament la modificació puntual del pla general
relativa al carrer Breda de La Batllòria, amb suspensió de la seva executivitat fins a
la presentació d’un text refós, verificat per l’Ajuntament, on s’incorpori la
prescripció següent:
Cal delimitar un polígon d’actuació urbanística per tal
transvasament d’aprofitament entre les diferents parcel·les.

de

gestionar

el

Atès que la referida modificació puntual s’ha formulat amb absolut consens amb els
propietaris afectats per la mateixa, els quals van subscriure un conveni urbanístic
amb l’Ajuntament, previ a la tramitació de l’instrument de planejament, segons el
que s’obligaven a fer les cessions del sòl que esdevingués afectat pel sistema viari
arrel de la modificació de planejament.
Atès que el dia 23 de gener de 2006, amb la presència del Secretari Municipal, es
van atorgar dues actes de cessions de terreny: la primera subscrita per part dels
senyors Antoni Manel Comajuan Doménech i Maria Dolors Brutau Perea, on es
cedeix a favor de l’Ajuntament 174’57m2 de sòl de la finca de la Carretera Vella
número 34 de La Batllòria; la segona atorgada per la senyora Maria Asunción
Doménech Mascorda, on es cedeix a favor de l’Ajuntament 118’07 m2 de sòl de la
finca de la Carretera Vella número 32 de La Batllòria.
Atès que les esmentades cessions seran acceptades per part de l’Ajuntament un
cop la modificació puntual del pla general relativa al carrer Breda assoleixi
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executivitat, i dites porcions de terreny gaudeixin de la condició urbanística de
sistema viari municipal.
Atès que els transvasaments de sostre residencial s’han efectuat mitjançant la
pròpia modificació puntual, essent necessari únicament que els propietaris que han
rebut aquest sostre sol·licitin llicència municipal d’obres per a materialitzar-lo, la
qual s’haurà de concedir un cop acceptades les cessions de sòl afectat per viari
municipal, i sempre que es doni compliment al nou planejament.
Atès que l’Ajuntament ha redactat el projecte de reurbanització del carrer Breda de
La Batllòria, el qual va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de 8 de
març de 2006.
Atès que d’acord amb l’article 111 del decret legislatiu 1/2005, s'entén per gestió
urbanística integrada del planejament urbanístic el conjunt d'actuacions per a
repartir equitativament els beneficis i les càrregues derivats de l'ordenació
urbanística i per a executar o completar les obres i els serveis urbanístics
necessaris.
Atès que quan no calgui o no sigui possible la delimitació d'un polígon d'actuació
urbanística per al repartiment equitatiu dels beneficis i les càrregues derivats de
l'ordenació urbanística, se'n pot fer l'execució de manera puntual o aïllada,
especialment en sòl urbà.
Atès que per a la gestió urbanística de la modificació puntual del pla general
relativa al carrer Breda de La Batllòria no és necessària la delimitació d’un polígon
d’actuació ja que ja s’ha transferit el sostre residencial, i tanmateix s’ha obtingut el
sòl de cessió d’acord amb les actes abans esmentades.
Atès que es considera que amb el propi instrument de planejament, complementat
amb dites actes de cessió de terreny, es resol la gestió urbanística de l’àmbit
afectat, i per tant, es dóna compliment a la finalitat que es deriva de la prescripció
dictada per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 22 de
juny de 2006, essent doncs innecessària la delimitació del polígon de gestió, i
tanmateix, la presentació d’un text refós per a l’executivitat de la modificació
puntual aprovada.
Vist els informes obrants a l’expedient
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per UNANIMITAT, el
Ple municipal ACORDA:
Primer.- Verificar la documentació complementària, consistent en dues actes de
cessió de terrenys del carrer Breda de la Batllòria, aixecades en data 23 de gener
de 2006 davant del Secretari Municipal, i amb les quals es considera que es dóna
compliment a la finalitat que es deriva de la prescripció dictada per l’esmentat
organisme en sessió de 22 de juny de 2006.
Segon.- Trametre còpia de l’expedient de la modificació puntual del pla general
relativa al carrer Breda de La Batllòria, així com de dita documentació
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complementària, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona,
l’aixecament de la suspensió d’executivitat de l’acord d’aprovació definitiva.

per

5.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DELS ACORDS D’IMPOSICIÓ I
ORDENACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LA REALITZACIÓ
DE LES OBRES D’URBANITACIÓ DEL CARRER BREDA DE LA BATLLÒRIA.
Intervé el Sr. Josep Capote i diu: Tal i com hem parlat abans, una vegada estigui
aprovat definitivament el projecte, ara es fa l’aprovació provisional i hi ha
l’exposició pública per tal que puguin presentar al·legacions etc. Cal dir també que
farem una reunió amb tots els veïns el mes de setembre que ja vam fer una carta
el mes de març on se’ls oferia aquesta possibilitat de fer una comissió de
seguiment que és el que es fa sempre a Sant Celoni i a la Batllòria també es fa el
mateix i durant el mes de setembre ja que no s’ha interessat ningú per formar
aquesta comissió farem aquesta reunió quan ja tindrem el projecte aprovat
definitivament i després parlarem de les quotes. No cal amagar, tot i que hi pugui
haver modificacions que aquestes quotes seran del 90% - 10% seguint el sistema
que s’ha vingut aplicant fins ara.
Intervé el Sr. Francesc Deulofeu i diu: Nosaltres sense voler entrar en la polèmica
que ja hem discutit en altres plens sobre les contribucions especials i seguint el
mateix criteri que vam apuntar en el darrer ple, el nostre vot serà contrari, el fet
que tinguem un document per discutir, per arribar a un acord, entenem que es va
decidir que això quedaria per fer-ho efectiu a partir del mes de gener de 2007,
nosaltres com que no hi estem molt d’acord en fer-ho d’aquesta manera ens
posicionem i el nostre vot serà el que vam fer per coherència als altres carrers que
vam discutir al darrer ple.
Després d’aquestes intervencions i,
La Junta de Govern Local, en sessió de 8 de març de 2006, ha aprovat inicialment
el projecte d’urbanització del carrer Breda de la Batllòria, en terme municipal de
Sant Celoni, redactat per l’Àrea municipal d’Entorn, amb un pressupost que
ascendeix a la quantitat de 262.220,20 €, el qual incorpora la nova configuració
dels espais lliures i alineacions establerts a la modificació puntual del Pla general
d’ordenació urbana relativa al carrer Breda, que es tramita simultàniament al
projecte d’urbanització.
Actualment la zona a urbanitzar consisteix en un vial sense pavimentar que es
troba en un estat precari. A més, un dels extrems del carrer Breda està ocupat per
petits horts i tancat amb murs de maçoneria que caldrà obrir de nou. En alguns
punts existeixen zones disperses pavimentades de forma irregular i amb diferents
materials.
L’objecte del projecte és la definició exacta de les obres necessàries, d’acord amb
la normativa vigent i la definida per la modificació puntual del Pla general en
tràmit, per urbanitzar el carrer Breda de la Batllòria en les millors condicions
tècniques possibles, resolent adequadament l’acabament de les infrastructures
necessàries, i proveir la zona de tots els serveis com ara evacuació d’aigües
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pluvials i residuals, xarxa d’aigua potable, xarxa elèctrica, enllumenat públic, xarxa
de telèfon i fibra òptica, pavimentacions, xarxa de gas, etc.
En el projecte es fa distinció entre les obres pròpiament d’urbanització del carrer
Breda, amb un pressupost de 254.023,03 €, i les obres necessàries per a
l’arranjament de la zona verda, amb un pressupost de 8.197,17 €.
La corporació considera necessari procedir a l’execució dels treballs que preveu el
referit projecte, amb la finalitat de convertir el carrer Breda de la Batllòria en un
espai bàsicament per a vianants, alhora que per a actualitzar-ne les instal·lacions i
serveis.
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.
Es considera procedent, malgrat que es tracta d’un tribut voluntari, la seva
imposició la qual és motivada perquè al municipi de 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.
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 Breda sigui un carrer del nucli antic de La
Batllòria, amb una afluència limitada per part de la generalitat de la població, fa
que el benefici especial sigui preponderant en detriment de la concurrència de
l’interès general.
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%.
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.
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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.
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 11 vots a favor,
de la senyora Donado i els senyors Alsina, Arenas, Bueno, Capote, Casado, Garcia,
Pasqual, Segarra, Vega, i Castaño i 4 vots en contra el de la Sra Lechuga i dels Srs.
Bosch, 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 Breda de
la Batllòria 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..................................................... 254.023,03 €
Adquisició de sòl ................................................................... 4.000,00 €
Total ................................................................................ 258.023,03 €

b)

El cost suportat per l'Administració serà de 258.023,03 €.

c)
La quantitat a repartir entre els beneficiaris serà d'un 90% del cost suportat
per l'Administració, és a dir, 232.220,73 €, que constituirà la base imposable del
tribut.
d)
són:

Els criteris de repartiment que seran aplicats sobre la quantitat esmentada
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 C/ BREDA DE LA BATLLÒRIA
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Núm.

Propietari

Major 49
José Viñas Corominas
Breda 7
José Viñas Corominas
Breda 5
José Serra Colomé
Breda 3
M. Carme Cabra Riera
Major 47
José Viñas Corominas
Major 43
José Viñas Corominas
Major 41
Montserrat Viñas Corominas
Major 35
Antònia Masnou Balde
Major 33
Melchor Ventura Ferrer
Breda 14
Jaume Cuberta Arboix
Breda 16
M. Teresa Bru Blanché
Riells 3
Montserrat Brutau Perea
Major 31
Joaquim Puigdefàbregas Pujós
Major 29
Antoni Pujol Rovira
Major 27
Amadeo José Serrano Massan
Major 25
Comunitat de propietaris 1
Major 19
Ajuntament de Sant Celoni
Major 17
Maria Clos Blanché
Ctra. Vella 30 Ajuntament de Sant Celoni
Ctra. Vella 32 Maria Domènec Mascorda
Ctra. Vella 34 Antoni M. Comajoan Domènech
Total

Façana
(m)

Edificabilitat
(m3)

Cost
(€)

16,49
13,94
26,40
12,80
21,89
8,83
5,45
7,87
5,74
5,47
8,33
25,21
5,25
4,30
4,30
4,35
15,62
4,55
5,80
36,09
39,51

988,50
684,00
2640,00
396,00
194,00
522,00
384,00
603,00
330,00
585,00
936,00
486,72
324,00
335,40
531,00
477,00
667,91
276,00
466,00
815,94
808,35

15.415,51
11.722,68
33.807,83
8.760,80
10.811,05
8.191,46
5.589,48
8.489,99
5.244,38
7.332,90
11.556,51
14.723,57
4.988,07
4.689,97
6.378,43
5.933,16
12.284,99
4.281,56
6.443,40
22.106,54
23.468,45
232.220,75

Comunitat de propietaris C/ Major 25
Propietari

Coeficient de propietat

Engràcia Caldas Puigdefàbregas
Salvador Caldas Puigdefàbregas
Total

66,67
33,33
100

Cost
(€)
3.955,64
1.977,52
5.933,16

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.
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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.
6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’AVANTPROJECTE PER A LA PREPARACIÓ
DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’ABASTAMENT
DOMICILIARI D’AIGUA, QUE COMPRENDRÀ LA GESTIÓ DEL SERVEI I
L’EXECUCIÓ D’OBRES.
Intervé el Sr. alcalde i diu: Tal com diu el seu nom es tracta d’un avantprojecte
amb tot un seguit d’inversions previstes en el servei d’aigua, les obres que es
creuen que són necessàries durant els propers anys per garantir i millorar el servei
d’abastament d’aigua a Sant Celoni i la Batllòria. Després es farà el concurs per tal
d’adjudicar a l’empresa que s’escaigui la seva gestió tal com és obligatori, el Sr.
secretari ho corraborà. S’ha de dir que inicialment es va convidar a algunes
empreses a fer-ho, però s’ha realitzat per part dels Serveis Municipals,
concretament per l’enginyer Lluís Obach de l’àrea d’Entorn que és qui ha realitzat
tot l’estudi, un estudi molt acurat que podrem veure que està molt detallat i que fa
una projecció a 20 – 25 anys de les necessitats del nostre municipi en tema
d’aigua. Creiem que s’ha de planificar en períodes, així d’aquests anys per tal que
siguin també més suportables totes les inversions que s’han de fer al repercutir-les
a la tarifa d’aigua. Ja hi havia una Pla Director de l’any 1995, els temps són els
temps i aquest Pla ha durat 11 anys i ha arribat l’hora de posar-lo al dia amb totes
les modificacions i inversions que s’han de fer, que es poden fer i que s’incorporen
a aquesta nova concessió d’aigües.
Intervé el Sr. Francesc Deulofeu i diu: El nostre posicionament és favorable i per
nosaltres endavant.
Després d’aquestes intervencions i,
Amb data 5 de setembre de 2005 va estar emès informe de l’àrea d’entorn
d’aquest ajuntament en el que es posa de manifest la situació de l’actual servei
d’abastament i distribució d’aigua potable.
En el dit informe es posa de manifest que les previsions demogràfiques preses en
consideració per a la redacció del pla director d’abastament d’aigua potable per a
consum humà demanda d’aigua en l’horitzó de 15 anys. No obstant això l’horitzó
d’habitants previst pel PGOU existent durant la confecció del Pla Director, era de
13.572 per l’any 2010, quan al desembre de 2004 ja s’han superat els 15.000
habitants.
També es fa una detallada anàlisi de les diverses captacions d’aigua de què disposa
el municipi i de la seva capacitat per a fer front a la demanda futura d’aigua, així
com la necessitat de procedir a implantar sistemes de control de la qualitat
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sanitària de l’aigua que garanteixin el compliment del Reial Decret 140/2003, de 7
de febrer, dins el seu termini de carència.
Conclou el tècnic municipal que és necessari procedir a redactar un avantprojecte
que determini i quantifiqui l’abast de les obres i instal·lacions necessàries per tal
d’adequar les ja existents, a la nova legislació, avui existent, així com també la
redacció d’un nou plec que contempli el finançament necessari que en resulti de
l’estudi avantprojecte esmentat, principalment per a fer front a les quantioses
obres necessàries per al condicionament de les xarxes i la construcció d’una estació
de tractament d’aigua potable (ETAP).
Per resolució de l’alcaldia de data 30 de gener de 2006 es va incoar expedient
instruït per a la conclusió d’un contracte administratiu de consultoria i assistència
tècnica 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 Sant Celoni,
mitjançant el procediment negociat sense publicitat i per la forma de concurs.
Redactat el plec i aprovat l’expedient de contractació per resolució de l’alcaldia de
data 2 de febrer de 2006, es convidaren CINC empreses amb capacitat suficient
per a dur a terme l’objecte del contracte. Aquestes empreses foren: AUDING,
Societat Limitada d’Enginyeria del Maresme
(SAEM), TYPSA, EGI i CASSSA
AIGÜES I DEPURACIÓ S.L.
Atès que segons l’Acta d’Obertura de pliques de data 2 de març de 2006, va
presentar-se en aquesta licitació l’empresa Societat Limitada d’Enginyeria del
Maresme.
Malgrat tot, un cop informada la única oferta, estudiada per l’enginyer municipal,
no s’ajustava a allò definit al plec de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques particulars, per la qual cosa, per resolució de l’alcaldia de data 7 d’abril
de 2006 es va declarar deserta la licitació a través del procediment negociat i sense
publicitat per a contractació dels treballs de redacció de l’avantprojecte per a la
realització de les obres i instal·lacions necessàries de millora de la xarxa d’aigua
potable de Sant Celoni i es va encarregar al Sr. Lluís Obach i Martínez, enginyer
superior municipal de l’àrea d’entorn, la redacció de l’esmentat avantprojecte.
La necessitat de redimensionar el servei d’abastament d’aigua obliga a la nova
licitació de la gestió del servei de tal manera que el disseny de les seves condicions
permetin la realització de les inversions que el pla redactat preveuen.
L’art 158 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, Text Refós de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques exigeix, com a pas previ a l’aprovació
de l’expedient de contractació, la redacció d’un avantprojecte d’explotació i de les
obres necessàries. Remetent-se a les normes corresponents del contracte de gestió
d’obra pública.
La normativa relativa a aquesta classe de contractes permet substituir de manera
motivada la redacció dels documents abans esmentats per un estudi de viabilitat
financera que ha d’anar acompanyat, preceptivament, d’un avantprojecte de les
obres.
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En el cas que ens ocupa, és possible la utilització d’aquesta segona alternativa
donat que les obres a construir no són en cap cas complexes des del punt de vista
tècnic, tampoc no tenen impacte de caràcter ambiental, o aquest és mínim, ni en la
seva implantació en el territori, perquè incideix en sòl urbà.
El document ha estat redactat pels tècnics de l’àrea d’entorn assistits per tècnics de
l’actual concessionària SOREA S.A. en compliment del deure de subministrament
d’informació que els imposa l’actual contracte.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per UNANIMITAT, el
Ple municipal ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment l’estudi de viabilitat i l’avantprojecte per a la
preparació del contracte de gestió del servei públic d’abastament domiciliari
d’aigua, que comprendrà la gestió del servei i l’execució d’obres.
Segon.- Exposar al públic els esmentats estudi i avantprojecte, juntament amb
l’expedient tramitat, durant un termini de 30 dies comptats de l’endemà de la
inserció del darrer anunci als diaris oficials i el tauler d’edictes de la corporació,
termini durant el qual, tot el que es consideri interessat podrà presentar quantes
reclamacions o suggeriments consideri adients a l’interès públic o a la defensa dels
seus drets.
Tercer.- Habilitar el Sr. Alcalde o persona en qui delegui als efectes de què pugui
signar quanta documentació sigui procedent als efectes de l’efectivitat dels acords
presos.
7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD D’ALIENACIÓ DE DUES
PARCEL·LES DE CARÁCTER PATRIMONIAL SITUADES AL CARRER
BELLAVISTA I AL CARRER BELLAVISTA CANTONADA AMB EL CARRER
LLUÍS COMPANYS DE LA BATLLÒRIA.
Intervé el Sr. Josep Capote i diu: Abans de començar volia fer un aclariment, i és
l’aclariment perquè com sempre entrarem en polèmica de pressupostos perquè ja
hi vam entrar la darrera vegada que vam fer una venda. Quan l’ajuntament de
Sant Celoni fa una gestió, és a dir un conveni urbanístic, sigui el que sigui, es fan
adquisicions de terreny a cost zero, i això el que fa aquest ajuntament i tots, és
finançar-se amb això, perquè està clar que per fer grans inversions, o s’han de fer
a través d’impostos o bé paguen els veïns o bé s’aprofita la venda d’aquests
terrenys o bé cal acudir a fer un préstec al banc. Quan nosaltres fem aquesta
gestió no mirem si aquests terrenys estan a la Batllòria o estan al Pla de Palau o a
les Borrelles, són uns terrenys que hi ha en aquest cas a la Batllòria i que estan en
disposició per poder posar-los a la venda i es fa bàsicament per fer inversió. També
m’agradaria dir que una part molt important de la venda d’aquests terrenys, més
de la meitat, anirà destinada directament a la Batllòria, no és que es venguin per
fer això, però possiblement que quasi 3 milions d’euros dels 5 que valen les
parcel·les van a la Batllòria amb la rehabilitació de la coberta de Can Bruguera que
val quasi 100.000 euros, el pont de la Tordera que val un milió d’euros, els focus
del Camp de Futbol que valen quasi 150.000 euros, l’accés de vianants a l’estació
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que val quasi mig milió d’euros, el projecte de la Unió Batllorienca que val un milió
d’euros, això vol dir que una part dels 5 milions aquests van directament a la
Batllòria, és aprofitar uns terrenys que estan morts per fer coses que són per a les
persones com són totes les obres que he dit. Aquesta és una part molt important i
quan parlem de patrimoni i això jo ho vaig dir i ho vaig apuntar també a l’altre ple,
el que és el patrimoni, jo penso que pel que fa al patrimoni històric de la Batllòria
té el que tenia i el que té ara, té el Camp de Futbol, té la Unió Batllorienca, té els
safareigs, etc. aquest és el patrimoni, pel que fa a aquests terrenys, segur que
d’aquí a 12 anys en sortiran més de terrenys i alguns seran per la venda i altres
per fer edificis, parlar del patrimoni com si els veïns de la Batllòria haguessin pagat
aquells terrenys és una mica agosarat, perquè aquests convenis van sortir perquè
són convenis urbanístics que es fan a la Plana de la Batllòria quan van construir ja
amb la Inacsa i són terrenys que tenen 7 o 8 anys i que ara hi són i demà no hi
seran perquè n’hi haurà d’altres de diferents. Aquesta és la mateixa cosa tècnica,
no vull entrar en números, hem fet una valoració, hem agafat aquests perquè
estaven ara mateix a disposició, com també en podíem haver agafat algun més de
Sant Celoni, perquè nosaltres no fem aquesta diferència, el que és l’ajuntament de
Sant Celoni és tot i és un en comú i és una casualitat que aquestes dues parcel·les
que quan es van negociar ja era per fer diners per fer després inversions, estiguin
a la Batllòria, podien haver estat a les Borrelles, o a les Illes Belles, però dóna
aquesta casualitat que de cara a l’any que ve hi ha unes inversions de quasi 3
milions d’euros a la Batllòria. Aquests fets tan importants com són el pont, el pas
soterrani per anar a la Renfe i el que és la Unió Batllorienca, això ja quasi puja 2
milions d’euros, és el que hi ha , si hi ha alguna altra explicació tècnica de com es
fan les subhastes etc. jo ja no les puc explicar. Jo he fet una mica d’explicació i si
de cas després entrarem en el debat, el que passa que el tema aquest del que és el
patrimoni i el que no ho és, sempre m’agrada diferenciar el que era el patrimoni
històric del que era la Batllòria abans, el patrimoni que s’ha anat adquirint com les
mateixes cases de Miquel Mateu, això si que és un patrimoni fet, i les altres coses,
són gestió que es fan urbanísticament per fer diners per fer més inversions, aquí
ningú ha comprat un terreny. Avui un veí de la Batllòria deia: És que aquests
terrenys els vam pagar amb calés de la Batllòria, això no és cert, aquests terrenys
van sortir d’una gestió urbanística, que una empresa o que un grup d’empreses els
dóna, això quasi en Francesc ho podria explicar perquè va ser un dels que ho va fer
i la seva finalitat era aquesta, fer diners per fer inversió.
Intervé la Sra Josefa Lechuga i diu: Jo no volia entrar en aquest tema de si serà
per a la Batllòria o no, la nostra proposta era simplement que es deixés sobre la
taula perquè en el Consell no se li ha consultat, aleshores si hi ha un òrgan a la
Batllòria que és el Consell de Poble Consultiu, trobo que això se li podia haver
consultat, aleshores jo votaria amb el criteri del que hagués votat la gent del
Consell, però ara jo no tinc criteri per dir ja que puc dir el que penso jo
personalment sense saber el que pensa el Consell de Poble de la Batllòria, penso
que és una cosa que se li podia haver consultat, ja que existeix, si és que tots hi
creiem, ja que si no creiem en el Consell és un altra cosa, però el Consell hi és,
això no s’ha consultat i per tant jo proposava que es deixés sobre la taula, que
esperéssim a tenir una reunió del Consell, que el Consell ho aprovés i aleshores el
que decideixi el Consell aleshores ho decidirem nosaltres, en cas que no sigui així,
aleshores votarem negativament.
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Intervé el Sr. alcalde i diu: Una mica per aclariment en relació a les paraules de la
Josefa, em sembla que te un concepte equivocat del Consell, diu si el Consell ho
aprova després es porta al Ple, el Consell és un òrgan consultiu, és a dir que
cadascú ha de saber les seves funcions i les funcions del Consell de Poble de la
Batllòria, al Consell de Poble de la Batllòria no se li presentarà ni se li ha presentat
que al pressupost d’aquest any s’ha de demanar un préstec de gairebé un milió
d’euros per fer inversions a la Batllòria, doncs també consultem-ho i l’ajuntament
després que voti en contra de fer aquest préstec. El que ha dit en Josep Capote i jo
me l’he escoltat amb molta atenció, el finançament de Sant Celoni i la Batllòria per
a mi, fins ara és una caixa comuna, quan hem venut terrenys a Ca l’Abril, quan
hem venut i disposat terrenys per fer inversions a Sant Celoni o a la Batllòria han
anat allà on ha convingut en aquell moment, com les inversions que hi ha previstes
a la Batllòria, ara és el moment perquè hi ha projectes madurs com comentava en
Josep el pont, més d’un milió d’euros, el pas soterrat, les obres de la Unió
Batllorienca, el futur pavelló de Montnegre, com ajuntament ens belluguem a
trobar subvencions, aquesta setmana, el dimarts a la tarda estàvem a la
Generalitat per tirar endavant el pavelló intentant per lligar subvencions d’un lloc i
de l’altre, però la part que falta sortirà del pressupost de l’ajuntament de Sant
Celoni i aquests diners es buscaran on sigui, el mateix que estàvem parlant abans
del servei a la dependència, no diferenciem Sant Celoni i la Batllòria, estem parlant
ara de les inversions que creiem prioritàries per a Sant Celoni i per a la Batllòria,
quan hem fet l’escola de música hem dit és per tot el municipi i pels municipis del
voltant, un servei necessari, quan hem fet la piscina és un servei necessari, quan
s’obre el Centre Cívic les Casetes, per a la festa major, es fa perquè es creu
necessari per a la Batllòria obrir aquest centre cívic i posar-lo a disposició dels veïns
i el mateix es va fer amb l’altre centre cívic amb el consultori, tot això s’ha fet en
el moment en què ha estat madur, l’ajuntament no hem regatejat ni hem mirat
això és per aquí i això és per allà. No vull mirar enrera, vull mirar endavant i com
que vull mirar endavant per això penso amb el pont, amb el pas soterrat, amb la
Unió Batllorienca, amb projectes que estan madurant-se i que seran una realitat
d’aquí a un temps, d’aquí a un any, d’aquí a dos........, la Batllòria tindrà els
recursos, sortiran d’on sigui, això de dir això és meu, això és teu, de cap manera,
la caixa de l’ajuntament és comuna i una mostra de que és comuna és que quan
han faltat diners com és el cas de la redacció del projecte del pont de la Tordera, a
la modificació de crèdit que es va aprovar al darrer ple s’hi van posar diners
complementaris per fer aquest projecte, sinó aquest projecte s’hauria quedat sense
fer amb l’excusa: “que no hi ha diners és que no sabem d’on els traurem etc.” Es
va complementar per tal de poder fer el projecte, quan tinguem el projecte després
podrem fer el pont, sense el projecte podem parlar del sexe dels àngels o fer volar
coloms, però s’estan posant les eines per fer possible un salt qualitatiu a la
Batllòria, tenim patrimoni, és un valor afegit i tindrem equipaments, més dels que
ja hi ha i això jo no discuteixo d’on sortiran els diners si serà via préstec d’un milió
per a les inversions només d’aquest any on no estan contemplades les obres del
pont ni del pas soterrani ni les obres de la Unió Batllorienca ni el Pavelló, és a dir
seria un préstec d’un milió d’euros, el farem el préstec? O si es venen aquests
terrenys o d’altres es trauran recursos i es traurà una part d’allà i l’altra anirà per
fer altres inversions que estiguin planificades, amb això a l’equip de govern no li
cauran els anells per dir n’hi van més a la Batllòria dels que valen els terrenys o
n’hi va menys, nosaltres no volem encetar aquest tipus de polèmiques perquè no
són bones per a ningú. De moment Sant Celoni és un municipi, amb un Consell de
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Poble que funciona però el Consell de Poble amb el tema finançament mai no s’ha
posat a discussió, tal com deia el préstec, perquè hem de discutir els terrenys?,
seran diners que s’ingressaran i que aniran dedicats a inversions pures i dures i a
inversions una bona part a la Batllòria, està claríssim, el que passa és que
entraríem en una dinàmica d’esforç fiscal i no és el moment, quan tinguem l’estudi
que s’està fent després tindrem dades de la Batllòria i que per desgràcia no ens
ajuda gens i ho lamentem tots ja que ingressos que teníem temps enrera de la
Batllòria han disminuït, per desgràcia, per una crisi empresarial de l’empresa
Inacsa i disminuiran més l’any que ve, l’IAE baixarà, però això no és motiu perquè
l’Ajuntament de Sant Celoni no faci un esforç a tota la població de Sant Celoni i de
la Batllòria en tots els serveis que creiem que són necessaris i urgents a realitzar i
aquest camí és el que ens hem traçat com a equip de govern i és el camí que
seguim.
Intervé novament la Sra. Josefa Lechuga i diu: Jo tinc molt clar que el Consell de
Poble és consultiu i ja s’havia dit des d’un principi, i m’hagués agradat que s’hagués
consultat, ja que és consultiu m’hagués agradat que se li hagués consultat, no s’ha
fet, jo no he dit que s’aprovarà en el ple si ho aprova el consell, jo he dit que si el
Consell ho aprova jo i el nostre grup dirà que si perquè ells han dit que si i res més,
no vull entrar en si s’invertirà o no s’invertirà, com vaig dir l’altre dia si o no perquè
les anteriors també s’havien d’invertir, teòricament havia de servir per aquestes
inversions que es faran ara i si s’ha de demanar un crèdit vol dir que de les
anteriors no s’invertirà, d’aquestes d’ara s’invertirà, segurament que si, m’ho
creuré, l’única cosa que estic dient jo és que si s’hagués consultat aleshores avui el
meu vot seria positiu, no s’ha consultat, no ho hem consultat doncs em sembla que
jo sola no puc decidir.
Intervé el Sr. Josep Capote i diu: Sense ànim d’entrar en polèmica, dic lo del
Consell, que per a mi té tot el meu respecte tant la presidenta com qualsevol dels
seus membres, que quan marqueu les prioritats, sempre es tenen en compte però
no obstant, des d’aquest ajuntament per exemple el tema dels safareigs, mai ha
sigut una prioritat fer-los, i a la fi s’ha decidit que com que cau, tot i no ser
prioritari s’ha cregut convenient fer-ho, és un òrgan consultiu, però hi ha un tema
que és un tema de seguretat i aquests diners, tal com ha dit l’alcalde, sortiran de la
caixa comuna i no era una cosa prioritària però si que ho era per a nosaltres ja que
era una qüestió que anés tot a terra o sinó fem una actuació d’arranjar-ho, només
valia 50.000 euros i encara que el Consell no ho consideri prioritari, sí que li
considera l’ajuntament i el que ha fet l’ajuntament és informar-ho després quan va
fer una modificació de crèdit dins la qual també s’hi ha inclòs aquesta partida per a
l’arranjament dels Safareigs. A la fi aquí podem parlar tots del sexe dels àngels,
però si hem de mirar apart del que és el milió d’euros que s’ha invertit, que no és
aquest, el que és aquesta previsió que hi ha ara d’inversió és de més de 3 milions
d’euros. Altra cosa que avui parlàvem amb en Josep Maria és la manca que hi ha a
la Batllòria de parcs infantils i de zones verdes, amb això cal fer entre tots un
pensament ja que tots pensem igual, el creixement de la Batllòria i el de Sant
Celoni igual que el de molts altres municipis de Catalunya, per temes que ara no
venen al cas, s’han disparat, és que va molt més ràpid l’augment del que són els
habitants que els serveis i a la Batllòria potser una mica més i si cal fer una
inversió en parcs i jardins i zona verda. Si hi ha pressupost doncs es farà, quan es
va fer a la Plana falten arbres i en aquelles rotondes, està clar que hi falten zones
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verdes i és la nostra intenció fer-les abans que acabi aquesta legislatura, amb el
consentiment del Consell si, però si diu que no ho farem igualment perquè la gent
ja ho reclama i si aquests diners surten dels impostos quan imposem contribucions
especials diem que no, si anem al préstec diem que no i si fem aquesta gestió com
va fer l’anterior regidor d’obtenir aquests terrenys per obtenir diners també diem
que no, a veure d’on traiem aquests diners? aquí alguna cosa hem de fer quan
anem a fer grans inversions, aquests diners han de sortir d’un lloc o altre i aquí
nosaltres, mentre no es demostri el contrari, tal com se sol dir, hi ha una caixa
comuna perquè malament aniríem si féssim les inversions relacionades amb el
número d’habitants ja que després seria un desastre total per als veïns de la
Batllòria ja que si s’han d’invertir 4 milions d’euros pel que són els habitants de la
Batllòria que no arriben ni a mil habitants, per als altres 15.000 que? El tema és
anar a invertir els diners on fa falta i en el moment en què fa falta i si fa falta zones
verdes, les farem i els diners sortiran de crèdits, de terrenys, d’impostos, d’allà on
sigui, però aquesta necessitat que tenen els veïns i que té el poble són indiscutibles
i la financiació és cosa dels polítics i és cosa de l’equip de govern.
Intervé el Sr. Ramon Segarra i diu: Només dir que com a responsable
d’infrastructures he assistit a diferents reunions del Consell de Poble i em sobta el
posicionament del Grup municipal de CIU, perquè almenys intueixo que dieu que
l’equip de govern fa les coses endarrerides, que no planifiquem les coses i en
aquest cas en que hi ha 4 o 5 projectes en dansa encara es diu que es deixi sobre
la taula, és a dir marejar la perdiu, però dit això encara vull dir una altra cosa,
mentre no es demostri el contrari Sant Celoni i la Batllòria és un mateix ajuntament
això és com un matrimoni, l’any 23 es vam casar, tots els bens que aportàvem,
bens ganancials s’han de respectar, però el que es faci dins del matrimoni s’ha
d’administrar conjuntament i això ho hem d’entendre, el dia que la Batllòria,
lliurement, sigui independent, aleshores podrà gestionar la seva economia perquè
tindrà un ajuntament propi, o el dia que tingui una entitat municipal
descentralitzada podrà fer alguna cosa, el Consell de Poble és consultiu, és una
eina molt millor que la que teníem perquè abans teníem, el que nosaltres des
d’Esquerra dèiem els virreinats, hi havia un virrei i hi hagués pogut haver una
virreina i crec que aquesta fórmula es bona per anar avançant però el futur de la
Batllòria té el que vulguin els Batlloriencs i les Batllorienques, no el que vulgui
Convergència i Unió, no el que vulguin uns interessos, perquè està clar, el famós
pont, es va explicar després d’un debat de si es polia fer una passera o no se que,
al final va passar que la Sra. Lechuga va aportar al Consell de Poble que alguns
propietaris havien parlat que enlloc d’una passera es pogués fer un pont, però
aquest pont es deia que es pogués fer per Les Ferreries, tots sabem que pels anys
70 hi ha haver una Torderada i es va endur el pont i aquest pont està darrera del
camp de futbol, es va debatre, i aquí hi ha les actes i el darrer dia el que es va
debatre i discutir són les qüestions tècniques i així va anar el regidor a presentar el
projecte igual que la setmana passada va anar a presentar el de la Unió
Batllorienca i es va dir clarament com havia d’ésser el pont, enlloc de 3 metres que
seria la passera, seria de 6,5 m., tres i mig per al pas de vianants i 3 per a cotxes i
que també poguessin passar camions de bombers pel cas que hi hagués alguna
emergència al Montnegre i allà ja es va dir el pressupost d’un milió d’euros, hi va
haver després una roda en la que tots els components del Consell de Poble van dir
que endavant amb aquest pont. Lògicament per fer aquestes inversions, el pont no
cau del manà, el pont s’ha de fer i mentre no es demostri el contrari, el pont i la
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Batllòria són terme municipal de Sant Celoni i en conseqüència és responsabilitat
de l’Ajuntament de fer el pont, l’altra qüestió és si ho fes l’ACA o si ho fes la
Generalitat i si ho fes l’Estat, podríem estar fins el judici final discutint aquesta
jugada, perquè aquest pont fa més de 30 anys que no hi és, doncs si ara tenim
l’oportunitat de fer aquest pont i es va dir allí que l’any que ve s’iniciarà la
construcció i en el mateix lloc on hi havia el pont antic, crec que és una oportunitat
per a la Batllòria i repeteixo no entenc el posicionament de Convergència i Unió
quan hi ha l’oportunitat d’avançar tornem a refrenar a no ser que no hi hagi uns
interessos i aquests siguin que aquest pont hagués d’anar a Les Ferreries i el que
no es pot fer és frenar inversions que van pel poble de la Batllòria i el poble de la
Batllòria, avui per avui, està dins del terme municipal de Sant Celoni, per tant jo
demano el vot favorable per avançar a la Batllòria perquè la Batllòria ho necessita i
és molt necessari.
Intervé novament la Sra. Josefa Lechuga i diu: Avui toca campanya electoral, jo en
cap moment no he dit si s’inverteixen aquí ni si s’inverteixen allà, jo he dit que no
s’havia consultat en el Consell i que es consultés, només es tracta d’esperar un
mes, si per esperar un mes que fem una reunió del Consell és aturar les coses, és
tan demagògic Ramon, ja que has parlat de l’acta d’aquest dia que la tens aquí
sobre, la darrera fulla diu ... es comenta que es buscaran subvencions per al pont
pe no perjudicar altres inversions... però jo en cap moment he estat dient de si
s’inverteix aquí o si s’inverteix allà. Torno a dir el mateix, és un Consell Consultiu,
si o no, és consultiu, si, s’ha consultat no, només dic que s’esperi un mes i es
consulti, vull que es deixi sobre la taula, es consulti al Consell i ho dic perquè
l’altra vegada que es van vendre els altres solars vam tenir problemes i ho sabeu i
per tal que després no es puguin queixar, val la pena que si la gent del Consell ho
consensua, aleshores cap problema i s’explica el perquè serà i es diu serà o per
això i això i s’invertirà aquí i aquí i ja està cap problema, això es voler aturar les
coses? això és pura demagògia. I el darrer punt en relació al que jo vaig proposar
del pont a Les Ferreries és perquè els propietaris és cert que era on creien que
seria millor per les carreteres que tenen més a prop totes les cruïlles, si algun dia
vols mirar-te el meu programa electoral veuran on jo posava el pont, jo el posava
en el camp de futbol, però si a mi els propietaris de l’altra banda em diuen que allà
és millor a mi m’és igual, caminar 50 metres més o menys, quan vulguis vas al
registre de la propietat i mires si jo, la teva companya del costat també m’ho va dir
un dia en el Consell, aneu al registre de la propietat i mireu quins interessos tinc jo
a una banda o altra del Montnegre, perquè ja està bé, el dia que m’ho demostreu,
aleshores callaré, fins aleshores no m’ho dieu més i punt.
El Sr. alcalde dona la paraula per al·lusions al Sr. Ramon Segarra que diu: En
principi crec que no és el teu programa, serà el programa de Convergència i Unió, o
és que tu t’has presentat sola. A l’acta anterior, la qüestió dels propietaris caldria
que clarifiquessis que vol dir propietaris, propietaris de què? .... Ho estàs dient tu
que hi tinc interessos – diu la Sra. Lechuga i contesta el Sr. Segarra dient: No no,
ho estàs dient tu que els propietaris van demanar que passés el pont per Les
Ferreries, quins propietaris? T’haig de dir noms? Pregunta la Sra. Lechuga.
Interromp el Sr. alcalde dient: Mirem d’ordenar el debat si us sembla, ha quedat
ben entès el que ha dit un, el que ha dit l’altre, entenent que els propietaris poden
ser els del Montnegre per tal que tinguin facilitat per poder anar al Montnegre, i el
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fet d’on es posi el pont crec que és prou important com perquè l’equip al que s’ha
encarregat el projecte vegi el millor lloc on ha d’anar aquest pont pe a la població
de la Batllòria i així s’ha encarregat i potser ens presentaran més d’una alternativa i
aleshores ja discutirem el lloc on es construeix el pont, ho dic per tancar aquest
tema d’una cosa passant a concretar, estem parlant d’uns terrenys que tenim clar
que volem subhastar i que l’ingrés que es produeixi va dedicat a inversions, a
inversions a Sant Celoni i la Batllòria, això parlant clar i català, jo no diré altra cosa
que la que dic avui i puc anar amb la cara ben alta ja que ha sigut sempre la
política d’aquest ajuntament, quan vam subhastar terrenys a Ca l’Abril va anar per
inversions i aquí en el pressupost d’aquest any hi ha un préstec de cap a un milió
d’euros dedicat a inversions de la Batllòria i de la venda de terrenys del 2005
també hi ha 220.000 euros de terrenys que no venen de la Batllòria sinó que venen
de Ca l’Abril i no ha d’ésser cap problema. El que passa és que es torna a repetir el
mateix i segurament són dues postures totalment lògiques i ja ho he dit abans, el
Consell de Poble és un òrgan consultiu i mai el finançament de les inversions mai
s’han discutit en el Consell de Poble, els préstec, la venda de terrenys, el
percentatge, les coses que van aquí, aquí hi van contribucions especials i venda de
terrenys del 2005 i 2006 i un préstec tal com he dit abans d’un milió d’euros, no es
discuteix pas això en el Consell, en el Consell es discuteixen prioritats, es fan
propostes a l’ajuntament de Sant Celoni i algunes que no surten com a prioritàries,
tal com ha comentat el regidor, i que l’ajuntament entenc que són prioritàries o
que són necessàries les hem fet, la teulada de Can Bruguera que semblava que no
era prioritària ni els safareigs, es va creure per part de l’ajuntament que ho era i
així s’ha posat en el pressupost i això és el que hem de tenir clar, la tasca del
consell, per a mi és molt important com a lloc de debat, d’intentar consensuar
coses, de que la gent de la Batllòria digui la seva i de que després es passin les
propostes a l’ajuntament i amb aquestes regles del joc ens hem dotat i creiem tal
com s’ha dit que són molt més interessants que les d’abans perquè hi ha més gent
que hi pot participar i és un camí que l’hem començat i que ha de continuar pel
camí que decideixi la gent de la Batllòria, si el Consell de Poble es creu interessant
a la propera legislatura es continuarà, si es creu que s’ha d’anar per l’entitat
municipal descentralitzada es tramitarà, però aquesta entitat depèn igualment de
l’ajuntament i en aquest cas és de l’ajuntament de Sant Celoni com passa a Sant
Cugat i com passa en altre ciutats o municipis i si s’arriba a la segregació perquè el
poble de la Batllòria ho creu, cap problema, ara hi ha unes regles del joc
normatives que diuen que cal tenir un mínim de 2000 habitants, i la Batllòria d’aquí
a n temps els tindrà, si vol segregar-se de Sant Celoni, almenys jo, com a alcalde,
haurem de negociar, perquè en qualsevol segregació es negocia i punt i es tanca el
tema i serà un municipi més a diferència del que està passant en altres estats
europeus on normalment al que es va és a concentrar, a donar més bons serveis
però tenint menys municipis, però aquesta és una decisió que prendrà el poble de
la Batllòria.
Intervé el Sr. Emili Bosch i diu: Per al·lusions, com a grup, moltes gràcies Sr.
alcalde, nosaltres presentàvem només una qüestió, que es podria dir semàntica,
d’educació, de respecte, i del que vostès durant tota la legislatura s’han omplert la
boca i sobre tot algun regidor que és participació i comunicació, és l’única cosa que
hem dit, vostès no se si han fet campanya o ens han explicat tot el que volien fer,
sempre ens hem posicionat en contra a la venda del patrimoni que no està
justificat amb pressupost, això no està justificat amb pressupost sinó aquell senyor
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ho hagués hagut de defensar, per tant entenem que es ven un patrimoni que en el
pressupost no es justifica que s’hagi de vendre i ens expliquen que volen fer coses
a la Batllòria, és fàcil, modifiquem el pressupost i el pressupost de Sant Celoni i la
Batllòria, que justifiqui aquesta venda i em sap greu que es posin interessos,
perquè els mateixos interessos podem tenir nosaltres en que no en que poden tenir
vostès en que si, per tant no toquem aquests temes perquè són de mal gust i
penso d’una manca total de respecte per als companys. Li diré una cosa al Sr.
Capote, la llei del sòl ja impedeix vendre aquestes parcel·les i si no fossin de
l’època que són no es podrien vendre, per tant aquest debat absurd, perquè penso
que l’equip de govern té la capacitat sobrada d’anar al Consell i explicar això que el
regidor ens ha explicat aquí tan senzill i dir volem fer això i això i això és
participació i això és respecte, no cal portar tot el debat on s’ha portat que en
algun moment ens ha fet vergonya. Moltes gràcies.
Intervé el Sr. alcalde i diu: És una opinió respectable.
Intervé el Sr. Josep Maria Pasqual i diu: jo no m’esperava tampoc aquest debat per
aquest punt, parlem de la venda d’unes parcel·les, jo m’esperava un si potser no
entusiasta, però força coherent perquè tots sabem que aquesta venda de
parcel·les, en bona part va amb el tracte que volem donar a la Batllòria que és el
mateix que Sant Celoni, que tinguin els mateixos serveis que Sant Celoni, que
tinguin el mateix tracte, que tinguin tot un seguit d’inversions que entenc, que
aquest any sobre tot són molt significatives en benefici de la Batllòria. A mi el que
m’havia semblat al començament potser tenia un mal concepte quan heu dit que
no votaríeu a favor o que votaríeu en contra, primer m’he pensat que volíeu jugar
en aquest joc tan perillós de dir: el patrimoni de la Batllòria s’ha de discutir amb els
de la Batllòria quan nosaltres creiem que tot és una caixa comuna i que el que
volem és que tots els habitants de Sant Celoni i la Batllòria tinguin els mateixos
drets i deures, entenc que no va per aquí la cosa, també m’agradaria que
entenguéssiu que el Consell de Poble funciona molt bé i jo n’estic molt satisfet i em
sembla que la gent que en forma part també, la prova és que es va renovant
contínuament, la qual cosa vol dir que hi ha interès i al que es dedica bàsicament
és al dia a dia, a la gestió, a prioritzar els serveis que es donen a la Batllòria i com
que veuen que la cosa va millorant i creixent, la cosa va bé, el tema que no s’hagi
discutit el fet de com es finança una inversió, jo entenc, com deia l’alcalde, no ho
hem fet mai, no ho hem discutit mai i crec que no us hauria de sorprendre tant i
per altra banda si es va fer una reunió i es va anar sondejant, una cosa és parlarne i l’altra és que s’hagi de portar al Consell de Poble i que sigui vinculant o
preceptiu aquest informe etc. i també m’agradaria que entenguéssiu que no ho
hem fet amb mala fe, ni molt menys, sinó que senzillament mai s’ha fet perquè
considerem que el finançament és una cosa global de tot Sant Celoni i que s’ha de
discutir en tot cas aquí, aquest és el nostre criteri, potser errat, però penso que no
hi ha hagut interpretacions rares i per tant entenc més que digueu que no voteu a
favor perquè esteu en desacord en que es vengui patrimoni, això és discutible,
nosaltres entenem que a la Batllòria s’ha comprat patrimoni històric i es ven
patrimoni per construir, això ho entenc, però que l’argument sigui que no s’ha
consultat al Consell de Poble, jo francament no ho entenc.
Intervé el Sr. Emili Bosch i diu: No hi haurà cap acte de Ple en el que hàgim votat
favorablement a una venda o a na alienació de terrenys, mai, entre altres coses,
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perquè, insisteixo, mai s’ha incorporat com a element al propi pressupost de
l’Ajuntament de Sant Celoni, no està sempre justificat així, però apart d’això, si el
Consell de Poble de la Batllòria hagués entès que si, ens haguéssim replantejat el
no, però mentre no hi hagi un element que ens faci modificar continuem dient el
mateix, és a dir aquí hem sentit i hem reiterat un munt de vegades que els
comptes de l’Ajuntament van bé, que hi ha superàvit, que hi ha molt diners, que
anem “viento en popa” i resulta que ens hem de vendre terrenys per fer unes
inversions, ho entenem, però justifiquem-ho, ja no al Consell, justifiquem-ho a
l’oposició, perquè si ens acaben de dir que hi ha molts diners al pressupost i que hi
ha un romanent enorme, no entenem aleshores perquè s’ha de vendre i no vull
entrar en semàntica de si hi ha interessos o si no n’hi ha, és que mai hem votat a
favor i se’ns pot respectar com a oposició que diem: “no estem d’acord en que es
vengui amb aquestes condicions”, que m’ho expliquin, ho entendré i votaré en
conseqüència, ni se’m explica, ni ho volem entendre així, i no votarem a favor.
Intervé el Sr. alcalde i diu: Em sembla que està prou debatut com perquè es pugui
passar a votació.
Després d’aquestes intervencions i,
L’Ajuntament de Sant Celoni, en virtut d’un conveni urbanístic signat amb la
mercantil INACSA, disposa dels següents béns immobles:
Parcel·la de 1.254 m2 situada al carrer Lluís Companys cantonada amb el carrer
Bellavista de la Batllòria, en terme municipal de Sant Celoni.
Parcel·la de 785 m2 situada al carrer Bellavista de la Batllòria, en terme municipal
de Sant Celoni.
Ambdues parcel·les de propietat municipal es troben qualificades com a béns
patrimonials, sense que en l'actualitat compleixin cap finalitat d'interès públic o
social, per la qual cosa poden ser alienades.
L’Alcaldia ha redactat una memòria justificant la conveniència i oportunitat de
procedir a l'alienació dels béns patrimonials esmentats, a fi d'obtenir recursos per a
la realització de diverses inversions compreses dins del pla i programa d'inversions
i finançament del pressupost general d'aquesta corporació per al present exercici
econòmic.
Per aquest motiu, i als efectes de l’alienació dels béns immobles esmentats, es fa
necessari procedir a la seva valoració econòmica, a l'emissió d'informes per part del
secretari i de l'interventor municipals, així com també cal redactar el plec de
clàusules administratives particulars que ha de regular la corresponent subhasta
pública.
La valoració pericial acreditativa de l'apreuament dels béns, feta per l'arquitecte
municipal en el seu informe, es fixa en les quantitats següents:
Parcel·la de 1.254 m2 (C/ Lluís Companys – C/ Bellavista)
Parcel·la de 785 m2 (C/ Bellavista)
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3.382.376,58 €
2.117.356,95 €

Total ........................................................................ 5.499.733,53 €
D’acord amb l’informe emès per l’interventor accidental, la quantitat total supera el
25% dels recursos ordinaris del pressupost consolidat de la corporació, per la qual
cosa, conforme estableix l’article 40.1.c) del Reglament del patrimoni dels ens
locals, cal informe previ del Departament de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat de Catalunya per tramitar l’alienació.
L’alienació dels béns patrimonials s'ha de fer mitjançant subhasta pública, d'acord
amb el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir-la.
Vistos els informes tècnics, jurídics i econòmics emesos per l'arquitecte, el secretari
i l’interventor municipals, el plec de clàusules administratives particulars.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 11 vots a favor,
de la senyora Donado i els senyors Alsina, Arenas, Bueno, Capote, Casado, Garcia,
Pasqual, Segarra, Vega, i Castaño i 4 vots en contra el de la senyora Lechuga i dels
Srs. Bosch, Deulofeu i Negre, amb l’explicació de vot per part del Sr. Francesc
Deulofeu que diu: No voldria que quedés cap dubte perquè crec que s’hauria
pogut perfectament posar el tema sobre la taula, retardar-lo el temps que
permetés fer això, el posicionament no ha sigut en aquesta línia i crec que és
important que el nostre vot contrari ve molt refermat per aquest punt, jo crec que
m’agradaria que això quedi ben palès, simplement volia reforçar aquest aspecte.
Seguidament el Sr. alcalde fa l’explicació del vot dient: El nostre vot
favorable ve donat per vàries raons que abans s’han comentat, una: perquè les
inversions d’un municipi es fan de pressupost ordinari que vol dir a través
d’impostos, posant més diners a l’ordinari que vol dir apujar impostos ja que sinó
difícilment es poden obtenir més recursos, dues: via ingressos com els que avui es
plantegen per poder dedicar també a inversions per l’alienació de terrenys tal i com
ho preveu la llei i tres: préstec i, si no s’apugen impostos, que l’any passat vam
apujar per sota de l’IPC, i no es demanen préstecs, també hi ha un sostre
d’endeutament que cal tenir en compte que després l’ajuntament no pot
sobrepassar perquè els anys posteriors cal dedicar-hi més diners de l’ordinari, és a
dir que és una bola que cal tenir molt en compte i per això creiem que és una
fórmula que tant de bo els recursos financers als ajuntaments, i abans en
parlàvem, el Pla d’accessibilitat, recursos en temes socials, el Servei d’Atenció al
Domicili, d’alguna manera per als ajuntaments és una assignatura pendent per part
dels diferents governs que hi ha hagut a la Generalitat i al Govern Central que
esperem que es resolgui aquesta necessitat d’injecció de diners perquè els
ajuntament som prestadors del serveis en primer lloc i per això el nostre vot és
favorable perquè és una eina imprescindible per als ajuntaments per fer realitat les
inversions que estan previstes. Pel que fa a terminis, vol dir que havent-se aprovat
avui fins d’aquí a 4 o 5 mesos es pugui fer realitat, és a dir que per poder disposar
dels diners cal que passin entre 4 i 6 mesos, qualsevol endarreriment farà que si el
préstec no s’obté o s’arriba a la capacitat màxima d’endeutament que tenim, siguin
necessaris aquests ingressos dels terrenys per tirar endavant les inversions
necessàries a Sant Celoni i a la Batllòria, especialment a la Batllòria pel que ha
emanat del Consell de Poble de la Batllòria com a prioritats i que nosaltres hem
acceptat i hem posat sobre la taula, (i no és una cosa d’un més), tenint en compte

33

que ve l’agost, no s’aprovaria fins a finals de setembre i ja haurien passat dos
mesos, després hi ha una cadència entre tres i sis mesos per poder disposar
d’aquests recursos i d’això n’hem de ser conscients també i per això el nostre vot
ha sigut afirmatiu per avançar en aquestes etapes i en aquestes inversions
necessàries per a Sant Celoni i la Batllòria. El Ple municipal ACORDA:
Primer.- Alienar, mitjançant subhasta pública, les parcel·les de propietat
municipal, que es descriuen a continuació, qualificades com a béns patrimonials:
Parcel·la de 1.254 m2 situada al carrer Lluís Companys cantonada amb el carrer
Bellavista de la Batllòria, en terme municipal de Sant Celoni.
Parcel·la de 785 m2 situada al carrer Bellavista de la Batllòria, en terme municipal
de Sant Celoni.
Segon.- Sol·licitar el preceptiu informe al Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, abans de la resolució
definitiva de l’expedient, per donar compliment al que estableix l'article 40 del
Reglament del patrimoni dels ens locals.
Tercer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
subhasta, disposant la seva exposició al públic durant un termini mínim de vint
dies, prèvia publicació del corresponent edicte al tauler d'anuncis de la corporació,
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, perquè s'hi puguin presentar reclamacions, les quals hauran de ser
resoltes pel Ple municipal.
Quart.- Sotmetre l’efectivitat de l’alienació a la condició suspensiva de l’emissió, en
sentit favorable, de l’informe a que es refereix el punt tercer d’aquest acord o,
alternativament, que expiri el termini de 30 dies legalment establert per entendre
el silenci com a positiu.
Cinquè.- Facultar el Sr. alcalde per a que realitzi les actuacions necessàries i
subscrigui tots els documents oportuns, tant públics com privats, per a l'efectivitat
dels precedents acords.
8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PER A QUE ES POSI FI A LES
HOSTILITATS ENTRE ISRAEL, EL LÍBAN I ELS TERRITORIS PALESTINS
OCUPATS.
Intervé el Sr. Josep Maria Pasqual i diu: Per fer una mica d’història, a les
informatives de dilluns el Grup Municipal d’Iniciativa va presentar la moció per
posar fi a les hostilitats a Palestina i al Líban i de fet ens vam trobar que tots els
grups municipals compartíem la necessitat d’aquesta moció i per tant demanàvem
aquesta fi de les hostilitats, tot i que personalment tinc la certesa que mentre no
canviem la societat pensant cap a una cultura per a la pau enlloc d’aquest sistema
armamentístic que estem utilitzant, mocions com aquestes, per desgràcia,
n’haurem d’anar presentant més sovint. Passo doncs a llegir la moció.
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Els territoris ocupats de Gaza i Cisjordània, viuen avui el moment més difícil des de
l'inici de l'ocupació israeliana i, desgraciadament, la situació actual tendeix a
empitjorar amb la invasió al Líban.
Tots els límits tolerables han estat ultrapassats per les accions militars israelianes
contra la població dels territoris ocupats, a la qual té el deure de respectar i
protegir d'acord al Dret Internacional.
La destrucció de les escasses infrastructures (construïdes amb diner públic d'estats
europeus), la privació de recursos vitals com el subministrament d'energia elèctrica
i aigua, la destrucció de granges i de conreus, l'enderrocament de cases, l'atac
indiscriminat a la població civil, el bloqueig a l'entrada de medecines per als
hospitals, afecten les condicions de vida a la franja fins a fer-les insuportables. Fins
i tot escassegen aliments bàsics com la farina. El bloqueig internacional imposat
després de les darreres eleccions ha agreujat encara més aquesta situació.
La voluntat de crear el pànic és clara en la utilització d'armament no convencional
com les bombes sòniques, amb greus efectes sobre la població en general i
particularment sobre els infants i les dones embarassades.
A això cal afegir la detenció il·legal de ministres de l'Autoritat Nacional Palestina i
de diputats al Consell Legislatiu Palestí elegits lliurement pel poble.
L'atac israelià infringeix les normes del Dret Internacional de Guerra, especialment
la IV Convenció de Ginebra; les normes del Dret Internacional Humanitari i les
normes de conducta exigibles als estats que formen part de la Comunitat
Internacional. Amb l'actuació del seu exèrcit a Palestina i al Líban, Israel demostra
un total menyspreu als Drets Humans bàsics.
Les institucions de Catalunya, en tant que representants de la societat catalana,
tenen el dret i el deure de manifestar-se davant el que succeeix a Gaza, a la resta
de territoris palestins ocupats, i darrerament amb la invasió del Líban.
La Comunitat Palestina a Catalunya, en tant que part activa de la societat civil
catalana, demana una condemna clara per part de les institucions catalanes davant
la vulneració dels drets humans a Palestina.
A proposta de la Comissió Informativa de Serveis Personals, el Ple Municipal, per
UNANIMITAT ACORDA:
Primer.- Exigir a la comunitat internacional, i especialment als actors amb més
pes, els Estats Units i la Unió Europea, així com al Govern espanyol, que pressionin
amb tots els mitjans legals de que disposen per tal de posar fi a l'agressió militar
israeliana i per imposar a Israel el compliment del dret internacional.
Segon.- Reclamar que la comunitat internacional mantingui els seus compromisos
d'ajut econòmic al poble palestí, fonamentals en la greu situació econòmica que
viuen els territoris palestins sota l'ocupació israeliana.
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Tercer.- Comunicar aquests acords a totes les forces polítiques catalanes amb
representació parlamentària, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats
de Madrid, al Parlament Europeu i a la comunitat palestina de Catalunya.
Abans de passar als punts corresponents al control de l’equip de govern municipal,
el Sr. Alcalde anuncia que es procedirà a tractar un assumpte que es presenta a
consideració del Ple per via d’urgència relacionat amb l’aprovació d’un contracte
marc d'operacions financeres entre l'entitat Caixa de Catalunya i Ajuntament de
Sant Celoni.
Intervé el Sr. Francesc Garcia i diu: Portem aquest tema d’urgència per contractar
una pòlissa de cobertura d’interessos ja que en aquests moments, com tots sabem,
el món financer fa que hi hagi unes cobertures o un interès del diner força elevat
que fa que pugi contínuament, portem ben bé 5 o 6 mesos treballant amb alguns
bancs i caixes per veure si ens podien fer una oferta per assegurar aquests
increments, la sorpresa és que cada vegada que demanem aquestes ofertes pugen,
és a dir que amb un mes de diferència, per exemple del mes passat a ara hi ha
hagut un increment del 0,2% euribor, aleshores, això ho podíem haver passat al
setembre, però veient l’historial des de principis d’any fins ara de l’increment que hi
ha hagut del diner, un mes més suposava que l’oferta que ens ha fet ara d’aquests
diners la Caixa de Catalunya no es podia aguantar fins al setembre i aleshores
s’hauria de tornar a negociar una altra oferta i aquest és el motiu de la urgència.
Posada a votació la urgència de l’esmentat punt, per unanimitat queda aprovada.
APROVACIÓ D’UN CONTRACTE MARC D’OPERACIONS FINANCERES ENTRE
L’ENTITAT CAIXA DE CATALUNYA I AQUEST AJUNTAMENT.
Intervé novament el Sr. Francesc Garcia i diu: Com sabeu, l’ajuntament quasi tots
els crèdits que té són a tipus variable ja que mentre el diner és baix, era
l’avantatge que hi havia, en aquests moments hi ha un increment successiu del
preu del diner i això ens ha portat a fer un estudi per part de l’àrea d’Economia per
veure si ens protegíem sobre aquests increments que s’estaven produint, ja que tal
com he dit abans, des del mes de gener que estem parlant amb les entitats i les
previsions que hi havia al gener no tenen res a veure amb les que hi ha ara, per
tant portem a aquest ple la proposta de contractar una pòlissa d’assegurança que
faci que na part del capital variable el passem a capital fix, per tal de cobrir una
mica aquesta despesa, s’ha parlat amb diverses entitats i s’han buscat diferents
propostes i la que hem trobat més oportuna ha sigut la que es porta avui en aquest
ple que és la de passar una quantitat de l’interès variable a fix que suposa un 4,27
al llarg de15 anys, no hi portem tots els crèdits, només hi portem 2.700.000 euros
i els altres els anirem negociant també per cobrir-nos d’aquests possibles
augments.
Intervé el Sr. Emili Bosch i diu: En principi ens sembla molt assenyat a la vista de
les circumstàncies econòmiques que estem patint i és una aposta que garanteix un
interès, no sabem si sobrepassarà o no, el temps ho dirà, però és una manera
d’assegurar un interès i poder fer uns càlculs possibles, per tant en aquest sentit,
inicialment ho veiem molt assenyat i hi estaríem d’acord, però hi ha una parell de
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coses que a mi m’agradaria si se’ns poden aclarir més, malgrat que això és una
proposta d’urgència i per tant no tenim documentació ni massa informació i per
tant m’agradaria si el regidor ens pogués aclarir els acords, sobre tot el número,
aquí se’n proposen 3, de fet 2, però són 3, després explicaré el perquè, davant de
la pregunta del Sr. Francesc Garcia que li diu proposta o memòria?, continua el Sr.
Emili Bosch dient: No, jo només tinc proposta i diu que es proposa prendre aquests
acords: l’acord primer diu: Aprovar un contracte marc d’operacions financeres amb
la Caixa de Catalunya.... no el llegiré tot – que és del 5 de febrer de 1997---- a
partir d’aquí intervé l’Interventor accidental i diu: El que fa al contracte és definir
totes les característiques i totes les causes, definicions i interpretacions, totes les
paraules tècniques que es fan servir es defineixen, el que és l’agent de càlcul,
quantitat a pagar, venciment anticipat, defineix correctament i concretament totes
les definicions que es poden donar a l'operació concreta que està contractant
l'ajuntament de Sant Celoni. Aquest és un contracte genèric i marc que afecta a tot
tipus d’operacions de cobertura financera i ho regula tot, totes aquestes
característiques, no l’operació concreta de l’ajuntament de Sant Celoni sinó que
quan l’ajuntament contracta una operació SWAP, defineix exactament que és una
operació SWAP, quines causes de venciment hi ha que són estàndards, això és un
contracte que ens obliga a signar la Caixa de Catalunya com qualsevol altre entitat
ja que de fet és el Banc d’Espanya el que obliga a signar-ho perquè no hi hagi
dubtes exactament sobre que és el que l’ajuntament de Sant Celoni contracta, ja
que el contracte és aquesta operació tipus SWAP 4 ,30 i aquí el que hi ha és la
manera de fer els pagaments, la manera de fer els lliuraments, coses genèriques
independentment del tipus de contracte, interessos de demora, causes de
venciment anticipat, càlcul de la quantitat a pagar, són tot temes genèrics ja que
és un contracte purament en el qual no hem de modificar cap paraula ja que
defineix estrictament els temes genèrics d’un contracte d’assegurança financera, no
sé si ha quedat clar però és el mateix contracte que s’aprova a totes les operacions
perquè és un contracte, i per això es fa constar a la proposta, que està signat
davant de Notari.
Intervé novament el Sr. Emili Bosch i diu: Moltes gràcies, enteníem que era alguna
cosa així, però el que passa és que en no disposar del contracte i prendre un acord
respecte a un contracte que no coneixem era necessari tenir aquestes explicacions
amb la qual cosa ja no hi hauria més preguntes, però si que a l’apartat 2n o a
l’acord 2n hi ha una pregunta, ja hem dit que en els préstecs que inicialment estan
constituïts, un de 997.155,14 euros i un d’1.092.904,35, no hi ha cap dubte que
serien els que es fixen, però en surt un que no està signat i la nostra pregunta és
quin acord és el que prenem, el de fer un crèdit o el de fixar l’interès.
Intervé el Sr. Francesc Garcia i diu: Aquí aprofitem que hem de fer un crèdit com
sabeu per fer inversions, per negociar-lo ja conjuntament, enlloc d’agafar-ne un
dels que teníem antic, el nou que fem ja el fem a termini fix, tenim els altres dos
de Caixa Catalunya que pugen uns 2 milions d’euros que passen de variable a fix i
aquest que ja havíem de contractar per a les modificacions de crèdit per inversions,
ja el negociem enlloc de variable a fix, és un crèdit que ja s’havia aprovat que
s’havia de fer, no és que sigui nou.
Intervé el Sr. alcalde i diu: És bo assegurar en aquests moments d’increment del
tipus d’interès, que una part de préstecs que té l’ajuntament continuaran amb
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l’interès variable, però la proposta és que una part estarà garantida al 4,27 fix, ara
ja tot el que es pacta està al 3,54% més 0,6, ja s’està passant del 4% i això
comença a ser perillós i es valora positivament tenir una part de préstec a un
interès fix.
Intervé novament el Sr. Emili Bosch i diu: Bé, eren explicacions lògiques en un
document com aquest i amb la premura i la urgència que hi ha i a mi m’agradaria
que el regidor d’Economia no s’enfadi i ho prengui amb el bon sentit, però hem de
votar en coneixement de causa, el que si vull rectificar és que no sabíem que
s’havia de fer un crèdit de 674.000 euros, però ens ho acaba de confirmar ara i ja
ho sabem.
Intervé novament el Sr. Francesc Garcia i diu: En aquesta modificació de crèdit ja s
parlava en que una part de les inversions es farien a través d’un crèdit, fem
memòria – contesta el Sr. Emili Bosch i diu: entenem-ho així... i continua el Sr.
Francesc Garcia dient: I pel que fa a la premura i la urgència, tal com he dit abans,
és perquè no he trobat al llarg d’aquesta setmana ni la passada al Sr. Carles Mas,
fins que avui no m’ha quedat més remei que trucar-lo a vostè per aclarir-li el tema
ja que sempre per deferència econòmica em posi en contacte amb el Sr. Carles
Mas.
Després d’aquestes intervencions i,
Atès que l'Ajuntament de Sant Celoni té signats una sèrie de préstecs amb la Caixa
de Catalunya amb un venciment llarg i properament signarà un altre préstec amb
aquesta Entitat, al següent tenor:
Préstec núm. 2013020996117134730, amb un capital viu a data d'avui de
997.155,14 euros, i amb una durada de 13 anys, essent el tipus d'interès indexat a
l'euribor a tres mesos.
Préstecs núms. 2013020996117118274 i 2013020996117123572, amb un capital
viu total d’1.092.904,35 euros, essent el tipus d'interès indexat a l'euribor a tres
mesos.
Així mateix, properament es signarà amb Caixa de Catalunya un préstec dins el
Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona, amb una durada de 12 anys
i un capital a amortitzar de 674.873,07 euros.
Atesa la circumstància que tots els préstecs siguin a interès variable, ja que és
econòmicament molt més avantatjós per l'Ajuntament en un marc d'interessos
baixos, quan la tònica de l'interès és alcista obliga a prendre mesures per limitar
els costos que pugui comportar per a l'Ajuntament la pujada dels tipus d'interès.
Atès que l'Ajuntament de Sant Celoni utilitza recursos públics, i en conseqüència,
ha de minimitzar els riscos i possibilitar la planificació a llarg termini de les
necessitats financeres i de la capacitat d'estalvi.
Atès que l'Entitat Caixa de Catalunya ha efectuat vàries propostes considerant la
més segura la concertació d'una operació de SWAP que cobreixi tota la durada i
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l'import dels préstecs, i que es corregeixi en funció de les quantitats que es vagin
amortitzant trimestralment.
A proposta de l’Alcaldia, el Ple Municipal, per UNANIMITAT ACORDA:
1r.- Aprovar el contracte marc d'operacions financeres entre l'entitat Caixa de
Catalunya i Ajuntament de Sant Celoni, el qual ha estat elaborat per l'Associació
Espanyola de Banca Privada (AEB) i protocol.litzat en una acta autoritzada pel
notari de Madrid, el Sr. Vicente Moreno-Torres Camy, amb data de 5 de febrer de
1997, amb el número 206 del seu protocol. L'Associació Espanyola de Banca
Privada n'autoritza la utilització amb la condició expressa que únicament la
reproducció total del contracte pot ser acompanyada de la menció "Contracte marc
d'operacions financeres".
2n.- Autoritzar la contractació d'una operació financera amb l'entitat Caixa de
Catalunya al següent tenor:
Tipus SWAP contra Euribor a tres mesos fixat dos dies hàbils abans de l'inici de
cada període trimestral: màxim del 4,27% d'acord amb el capital nominal dels
préstecs que l'Ajuntament de Sant Celoni té concertats amb Caixa Catalunya i que
preveu concertar durant l'any 2006 al següent tenor:
Préstec núm. 2013020996117134730, amb un capital viu a data d'avui de
997.155,14 euros, i amb una durada de 13 anys, essent el tipus d'interès indexat a
l'euribor a tres mesos.
Préstec 20130209.9617148480, amb un capital viu d’1.092.904,35 euros, i amb
una durada de 15 anys, essent el tipus d'interès indexat a l'euribor a tres mesos.
Préstec que properament es signarà amb Caixa de Catalunya dins el Programa de
Crèdit Local de la Diputació de Barcelona, amb una durada de 12 anys i un capital
a amortitzar de 674.873,07 euros.
------------------------------------------------

9.- INFORMACIÓ DE LA CORRESPONDÈNCIA REBUDA DES 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:
Un escrit de la Sra. Enriqueta Amadó en representació de la Colla del Ferro,
agraint l’atenció i el recolzament que els ha prestat l’Ajuntament de Sant
Celoni per poder dur a terme el ball de Gitanes.
Un escrit del President de la Diputació de Barcelona informant que arran de
l’aprovació del Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, s’ha
avaluat la possibilitat de desenvolupar conjuntament les previsions del
Protocol General, mitjançant l’impuls de les actuacions per els Plans de
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manteniment pistes i camp de futbol i per la Megafonia del pavelló
municipal amb un import de 9.000 € per cada actuació.
Un escrit de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques informant que el
dia 6 de juny d’enguany la Comissió de treball i Assumptes Socials ha
aprovat per unanimitat una proposició de llei, impulsada pel Parlament de
Catalunya, per incloure en el Règim General de la Seguretat Social i
estendre la protecció per desocupació als electes locals i altres càrrecs
públics i sindicals.
Un escrit de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de
Barcelona notificant la concessió econòmica al programa de suport als
pactes territorials per a la promoció econòmica i ocupació per a l’àmbit de
dinamització del mercat de treball local.
Una carta del Sr. Jordi Iglesias i Salip alcalde de l’Ajuntament de Breda,
comunicant que el dia 6 de juny d’enguany va sortir escollit com a nou
alcalde de Breda.
Un escrit de la Generalitat de Catalunya ratificant que el nostre municipi es
beneficiarà d’una subvenció de 105.649 € per a l’equipament escenotècnic
del Teatre Auditori.
Un escrit del President delegat de l’Àrea d’Esports de la Diputació de
Barcelona Sr. Pere Alcober i Solanas comunicant que per part del Servei
d’Esport s’ha procedit a efectuar als tràmits per a la contractació de “Plans
de manteniment pistes i camp de futbol” per un import de 9.000 €.
Un escrit de la Delegació Territorial del Govern a Barcelona comunicant que
s’ha pogut atendre la sol·licitud d’ajut econòmic del nostre Ajuntament per
al projecte de “Millora de la seguretat de les instal·lacions esportives de Can
Sans”.
Un escrit del President de la Diputació de Barcelona informant que arran de
l’aprovació del Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. La
Diputació de Barcelona i l’Entitat Local, han avaluat la possibilitat de
desenvolupar conjuntament les previsions del Protocol General, mitjançant
l’impuls de les actuacions per el Camp de futbol amb un import de 305.000
€.
Un escrit del President de la Diputació de Barcelona informant que arran de
l’aprovació del Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. La
Diputació de Barcelona i l’Entitat Local han avaluat la possibilitat de
desenvolupar conjuntament les previsions del Protocol General, mitjançant
l’impuls de les actuacions per la Coordinació de la reflexió municipal en la
definició dels equipament públics amb un import de 10.440 €
Un escrit del Departament d’Economia i Finances (Direcció General de
Comerç) de la Generalitat de Catalunya, emetent informe favorable per a la
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instal·lació d’un establiment comercial de l’empresa MERCADONA, SA al
carrer Sant Fermí ubicat a la Porta de Ponent de Sant Celoni.
Un escrit de FECSA ENDESA informant que han rebut el fax enviat per
l’Ajuntament de Sant Celoni manifestat la preocupació pels incidents que
aquests darrers dies han afectat la zona centre de Sant Celoni. En primer
lloc demanen disculpes a tots els afectats i comuniquen que han procedit a
analitzar d’immediat aquesta situació, disposant dels mitjans humans,
tècnics i materials necessaris per tal de poder solventar-la el més aviat
possible.
10.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA, PEL
1R. TINENT D’ALCALDE I PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL
MES DE JUNY D’ENGUANY.
L’Alcaldia dóna compte al Ple municipal de les següents resolucions dictades durant
el mesos de juny, i la corporació se’n dóna per assabentada:
Dia
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
03
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
06
06

Descripció
Concessió llicència d’obres a Elrisech SA
Alta padró d’habitants
Alta per omissió al padró d’habitants
Prendre coneixement informe d’Intervenció gestió depeses àrea de Comunitat
Incoació d’expedient de constrenyiment Junta Compensació Can Coll
Autoritzant el canvi de titularitat de drets funeraris a N. Oliveras
Concessió llicència de gual a INMOGRA
Concessió llicència de gual a P. Sabé
Notificació de tràmit d’audiència en un expedient de R. Patrimonial de F. Espinosa
Desestimant reclamació de R. Patrimonial de S. Prat
Contractació d’una tècnic mig per al programa ILO-SER
Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
Concessió llicència d’ocupació a Celonesa
Autoritzant la Policia a retirar un vehicle de la via pública
Aprovant una liquidació a l’Ampa la Tordera
Ratificant l’acord de suspensió d’unes obres de J.L. Sànchez
Autoritzant a l’AAVV del carrer Major de Dalt a portar a terme diferents activitats
Prenent coneixement de la celebració d’actes al càmping Aqua Alba
Alta padró d’habitants
Alta per omissió al padró d’habitants
Aprovant definitivament el projecte d’urbanització de la UASU 42
Atorgant beques de menjador a diferents alumnes
Autoritzant al CEASC a portar a terme un concert de comiat de l’associació
Concessió llicència de gual a P. Clos
Concessió llicència de gual a F. Giol
Reconeixement d’antiguitat a E. Ramírez
Denegant una sol·licitud per posar passos elevats al carrer Montserrat
Estimant petició de R. Patrimonial de G. Masferrer
Autoritzant a A. Ventura a utilitzar la Biblioteca per fer na xerrada
Autorització a Gas Natural
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06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
07
07
07
07
07
07
07
08
08
08
08
08
08
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
11
12
12

Autorització a Gas Natural
Concessió de drets funeraris a L. Puigcorber
Concessió de drets funeraris a R. Prado
Denegant la sol·licitud de P. Secam per instal·lar una caseta de vestuaris per a una
obra
Desestimant reclamació de R. Patrimonial de D. Argemí
Aprovant liquidació ocupació via pública Y. Gallardo
Aprovant relació de liquidacions per ocupació de via pública
Donant de baixa una liquidació del mercat de N. Simeon
Aprovant una liquidació e C. Domingo
Aprovant relació de liquidacions per tancament de carrers
Aprovant generació de crèdit
Aprovant una despesa pels treballs d’impressió dels programes de les festes d’estiu
Concessió llicència d’obres a J. Blas
Acceptant una al·legació de Delta Tècnic
Aprovant despeses nòmina maig
Aprovant expedient de contractació de senyalització horitzontal de carrers
Aprovant modificació de contracte de direcció facultativa de les obres de reforma
de l’Ateneu
Aprovant despeses teatre i música
Anul·lant una liquidació d’ocupació de terrenys d’ús públic
Acceptant una renúncia i arxivant expedient I-117/2006 de J. Sànchez
Baixa padró d’habitants
Facilitant còpia dels estatuts de la Junta de Compensació Torrent del Virgili a M. A.
Iglesias
Concessió llicència d’obres a R. Escobar
Declarant aprovada definitivament la modificació del Reglament Orgànic del Consell
de Poble de la Batllòria
Aprovant liquidacions taxa ocupació via púlica
Contractació d’un peó per a les tasques de neteja de zones d’alt risc d’incendis
Contractació d’un peó per a les tasques de neteja de zones d’alt risc d’incendis
Concessió llicència d’obres a Enric Serra Giménez
Concessió d’una bestreta a un treballador
Baixa padró d’habitants
Facilitant dades d’un expedient a Carburos Metàlicos
Aprovant relació de liquidacions per retirada de vehicles
Aprovant relació de liquidacions per retirada de vehicles
Contractació d’una treballadora social
Contractació d’una auxiliar administrativa
Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
Delegant competència per celebrar un casament al regidor Jordi Arenas
Aprovant expedient de contractació per al subministrament d’un nou vehicle de
treball per a la brigada
Concessió llicència de gual a J. Castelló
Aprovant projecte d’obres de la pista poliesportiva sobre el dipòsit del Turó
Declarant un vehicle com a residu sòli urbà
Concessió de llicència d’activitats a Alberto y Evelyn CB
Alta padró d’habitants
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12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Alta per omissió al padró d’habitants
Baixa padró d’habitants
Facilitant còpia dels estatuts del Torrent del Virgili a M. Sayol
Ordenant la correcció de deficiències en una parada del mercat setmanal a G.
Méndez
Ordenant la correcció de deficiències en una parada del mercat setmanal a J.
Quintana
Ordenant la correcció de deficiències en una parada del mercat setmanal a J.
Fernàndez
Ordenant la correcció de deficiències en una parada del mercat setmanal a S.
Franquesa
Retornant dipòsit de runes a Hereus d’A. Ramis
Estimant petició de R. Patrimonial d’O Martínez
Contractació d’un peó per realitzar treballs de neteja en zones d’alt risc d’incendis
Autorització a Gas Natural
Ordenant el restabliment i manteniment d’un habitatge a D. Oulghazi
Estimant petició de R. Patrimonial a A. Sànchez
Desestimant petició de R. Patrimonial a T. Ruz
Estimant petició de R. Patrimonial a J. Ortega
Aprovant concórrer a la convocatòria de subvenció del Departament de Medi
Ambient de la Generalitat per a la promoció d’accions de sostenibilitat local
Concessió d’ajornament i fraccionament de liquidació de contribucions especials a
E. Miró
Aprovació de liquidació de taxa per ocupació de via pública
Aprovant contractes per publicitat de ràdio
Autorització per posar taules i cadires a la terrassa a E. Lara
Aprovant una despesa en concepte de dinar del personal de la brigada la diada de
Sant Antoni
Aprovant una despesa per al subministrament de 20 il·lustracions per a un treball
Aprovant una despesa per a una sortida al Turó de la Mare de Déu
Baixa padró d’habitants
Autoritzant la instal·lació d’una caseta de venda de petards a Comercial de Festes i
Revetlles SL
Contractació de quatre controladors de taula de futbol sala
Concessió llicència d’ocupació a S. Mas
Autoritzant la Policia a retirar un vehicle de la via pública
Autoritzant la col·locació de taules i cadires a la terrassa al Bar Clàssic
Aprovant una despesa assegurança R. Vella
Aprovant una despesa assegurança electricista
Denegant sol·licitud instal·lació circ a Marton Giovanni
Retornar a l’empresa Endesa Energia l’aval
Atorgar a la junta de Compensació Can Coll una subvenció
Concessió llicència d’obres a Gas Natural
Concessió llicència d’obres a Gas Natural
Concessió llicència d’obres a Gas Natural
Concessió llicència d’obres a Gas Natural
Concessió llicència d’obres a Gas Natural
Concessió de drets funeraris
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15
15
15
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16
16
16
16
16
16
16
16
16
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16
16
16
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19
19
19
19
19
19
19
19
19
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19
19
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Autoritzant reserva de via pública a Emilio Lara Casero
Concessió a Pastisseria Lleonart per a la col·locació de taules i cadires
Baixa del padró municipal d’habitants
Aprovant factura lliurada per Alejandro Alonso
Aprovant la despesa pel subministrament del vestuari d’estiu de les brigades
Desestimar la sol·licitud a Manel Sevilla sobre la devolució una garantia
Concessió d’una bestreta a Joan Muntal Tarragó
Baixa del padró municipal d’habitants
Delegant al regidor Josep Alsina la competència per a la celebració d’un matrimoni
civil.
Delegant al regidor Raül Casado Jiménez la competència per a la celebració d’un
matrimoni civil
Contractació com a personal laboral fix a Abigaïl Cartier Romero
Contractació com a personal laboral fix a Francisco Sánchez Requena
Contractació com a personal laboral fix a Francisco Ramírez Merino
Concessió llicència d’obres a Contratas Ges, SA
Aprovant transferència de crèdits
Autoritzant poder allargar la festa de PASSALTPAS
Aprovar definitivament el projecte d’obres de la claveguera del C/ Anselm Clavé
Considerar que s’ha complert els requisits per a la justificació de la subvenció
atorgada a ALCER
Aprovar despesa corresponents als treballs d’insonorització de les manpares que
divideixen els despatxos del Servei Municipal d’Ocupació
Aprovar despesa pel subministrament de mobiliari divers pel CEIP
Aprovar despesa per la compra d’una motocicleta per la Policia Local
Aprovar la concessió i pagament d’una paga al personal de l’Ajuntament
Aprovar la despesa per la contractació de 25 revisions mèdiques
Aprovar la despesa per la contractació de treballs de reparació del sintètic de les
Pistes d’Atletisme
Alta al padró d’habitants
Alta al padró d’habitants
Baixa al padró d’habitants
Aprovar el projecte tècnic d’obres per a la substitució de claveguera del carrer Sant
Josep entre el carrer Major i el carrer Santa Tecla
Aprovar la despesa pels treballs d’instal·lació d’escomesa d’aigua
Concessió de llicència d’obres a Gas Natural
Concessió llicència d’entrada de vehicles
Aprovar despesa pels treballs d’instal·lació d’hidratant a la zona del camp de futbol
de Can Sans
Aprovar despesa pels treballs d’instal·lació d’hidrant a la zona del pou de les Aigües
Ter-Llobregat
Autoritzar el canvi de titularitat i l’adequació a la LIIA
Autoritzar el canvi de titularitat d’una llicència d’activitat classificada
Concessió de llicència d’obres
Facilitar als veïns de Can Bosch una fotocopia del contracte de les obres
d’urbanització
Prendre coneixement de l’informe relatiu a la gestió a la sortida cultural al Monestir
i Museu de Montserrat
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22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
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Autoritzant la col·locació de taules i cadires al Bar musical 2+2 DAMTON
Aprovar despesa pels treballs de condicionament de la zona esportiva de Can Sans
Aprovar despesa pels treballs elèctrics de l’Acampada Jove
Aprovar despesa pels treballs elèctrics dels espais de Can Sans
Concessió a Telefònica de España llicència d’obres
Nomenar funcionaria interina per l’Àrea de Presidència
Autoritzant al Col·lectiu Sant Celoni amb Palestina per tal que puguin portar a
terme diversos actes
Baixa del padró d’habitants
Autoritzar allargar l’horari de tancament del bar Musical Berlin
Encomanar al Sr. Sergi Rodríguez la direcció facultativa de les obres d’urbanització
del carrer Anselm Clavé
Encomanar al Sr. Francesc Peña la direcció facultativa de les obres del carrer Major
de Dalt
Facilitar a la Comunitat de propietaris Esteve Cardelús i Univers una còpia del
projecte de la piscina comunitària
Facilitar al Sr. Sergio Lecegui les dades sol·licitades de l’expedient 660/93
Facilitar al Sr. Manuel Rodríguez les dades sol·licitades de l’expedient OM-41/05
Autoritzar la segregació d’una porció de terreny
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats el mes de juny en el Centre Municipal
d’Expressió
Aprovar la certificació presentada per l’empresa SIMOD CONTROL SL
Delegar la competència per a la signatura dels documents de l’Àrea d’Espai Públic
Autoritzant allargar l’horari de tancament de la Discoteca 4
Concessió llicència municipal a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SL
Concessió llicència municipal a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SL
Atorgar a la Urbanització Boscos del Montnegre el pagament dels rebuts
d’electricitat dels mesos de febrer a abril de 2006
Autoritzant l’allargament d’horari del Bar Musical Llum de Lluna
Autoritzar al Col·lectiu Sant Celoni amb Palestina per a que pugui procedir a la
realització d’un mural
Designar a Agustí Font com a vocal suplent per a la convocatòria de selecció d’un
tècnic auxiliar informàtic
Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de sant Celoni i la Fundació Lar
Declarant vehicle com a residu sòlid urbà
Donar de baixa l’autorització de venda a Josefa Masnou Sadurni
Aprovar factura del mes d’abril de 2006 de l’estació depuradora d’aigües
Aprovar liquidació taxa per parades a Manoli Cuadrado Medina
Autoritzant la col·locació de taules i cadires de l’establiment “El Cafetó”
Aprovar la despesa d’un sistema antirobatori al local situat al carrer Miquel Mateu
de la Batllòria
Aprovar despesa pel lloguer d’un grup electrògen pels actes de Sant Joan
Aprovar despesa pel lloguer d’un grup electrògen pels actes de l’activitat Sant
Celoni Sona
Aprovar despesa dels treballs de “Redacció del projecte bàsic, executiu de
demolició i arranjament d’espai lliure a l’àmbit de la Força de Sant Celoni
Aprovant despesa pel lloguer d’un equip de so pels actes de Sant Joan
Aprovant despesa pel lloguer d’un equip de so pels actes de l’activitat Sant Celoni
Sona
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28
28
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29
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Aprovar la despesa pel subministrament i col·locació d’una tanca de bruc a la reixa
del CEIP Josep Pallerola
Aprovant despesa corresponent a les obres d’adequació de la vorera del centre
Municipal d’Expressió
Autoritzant a portar a terme un sopar a la Plaça del carrer Consolat del Mar
Concessió llicència municipal a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SL
Concessió llicència municipal a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SL
Concessió llicència municipal a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉSTRICA SL
Prendre coneixement de l’informe relatiu a la gestió econòmica de l’Àrea d’Esports
Concessió llicència d’obres a Gas Natural SDG
Concessió a Antonio de Ros Valverde llicencia d’obres
Alta al padró d’habitants
Concessió de gratificacions al personal funcionari i laboral
Concessió de complements de productivitat de nòmina de juny de 2006
Aprovant el projecte Fem Possible l’Ecofesta
Concessió llicència d’obres a Gas Natural
Concessió llicència d’obres a Gas Natural
Concessió llicència d’obres a Gas Natural
Concessió llicència d’obres a Gas Natural
Aprovant l’expedient de contractació per el seguiment del programa de control de
qualitat i coordinació de la direcció facultativa de la tercera fase del projecte de
Reordinació del Camp Municipal d’Esports de Sant Celoni
Alta del padró d’habitants
Baixa del padró d’habitants
Concessió a Lluis Garcia una bestreta
Aprovant la certificació presentada per l’empresa JAEVAM SL
Aprovant la certificació presentada per l’empresa PAVIMENTS MARTIN
Manifestant la impossibilitat de l’assistència d’alcalde a la sessió extraordinària del
Plenari de l’Assemblea General del Consorci LOCALRET
Aprovant el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques per les obres d’enderroc de la pista esportiva del CEIP Pallerola
Concessió llicència d’obres a Gas Natural
Concessió llicència d’obres a Gas Natural
Concessió llicència d’obres a Gas Natural
Concessió llicència d’obres a Gas Natural
Aprovant despesa pel subministrament del mobiliari urbà al pati del Pallerola
Aprovant les bases de la convocatòria per a la selecció mitjançant concurs oposició
d’una plaça de vigilant de zona blava
Baixa del padró d’habitants
Baixa del padró d’habitants
Concessió d’una llicència d’obres a Gas Natural
Aprovant les bases de la convocatòria per a la selecció mitjançant concurs oposició
d’una plaça de peó d’esports.
Baixa del padró d’habitants
Aprovant un reconeixement de drets de les activitats físiques de lleure per a gent
gran
Aprovant la relació de factures
Prendre coneixement de l’informe relatiu a la gestió econòmica de les entrades
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30
30
30
30
30
30
30
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durant les jornades de la “Programació a l’Ateneu’06
Denegant sol·licitud d’instal·lació de pivots a la vorera del carrer Sant Pere
Aprovant despesa samarretes per als participants de la XXV edició de la Copa de
Futbol Sala
Altes i baixes en els domicilis al padró d’habitants
Aprovar les bases de la convocatòria per a la selecció mitjançant concurs oposició
d’una plaça de tècnic mig de comunicació
Aprovant les bases de la convocatòria per a la selecció mitjançant concurs oposició
d’una plaça de treballadora familiar
Baixa del padró d’habitants
Contractació d’un Tècnic mig
Contractació d’un vigilant d’incendis
Contractació de tres peons
Contractació de personal per a la Piscina Municipal
Arxivar expedient a l’empresa Concessionària Barcelonesa
Declarar la caducitat de les inscripcions i aprovar la baixa en el Padró Municipal
d’habitants
Ordenar pagament dels endarreriments de l’any 2005

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

Dia
21
28

28

Descripció
Denegar a Vodafone España, SA la llicència d’instal·lació d’estació base de telefonia
mòbil situada al carrer Empordà, s/n
Comunicar a Eurotramex, SA l’obligació de presentar la sol·licitud d’adequació
abans de l’1 de juliol de 2006 i que transcorregut el termini d’adequació només
podran sol·licitar la llicència ambiental pel procediment general previst d’acord amb
allò establert a la Llei 3/1998
Comunicar a Formigons Sant Celoni, SL l’obligació de presentar la sol·licitud
d’adequació abans de l’1 de juliol de 2006 i que transcorregut el termini
d’adequació només podran sol·licitar la llicència ambiental pel procediment general
previst d’acord amb allò establert a la Llei 3/1998

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE GOVERNACIÓ DURANT
EL MES DE JUNY DE 2006
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Estimar Resolució Carolina Pijoan Masero
Estimar Resolució Eva Maria Pilar Valencia
Estimar Resolució Francisco Ribera Canalda
Estimar Resolució empresa Hicosa
Estimar Resolució Jorge Roqueta Coderch
Revocació actes administratius Jose Luis Garcia Titos
Estimar Resolució Juan Toro Barea
Estimar Resolució Meritxell Renau Marin
Estimar Resolució Sandra Rodríguez Llobet
Estimar Resolució M. Teresa Llobet Pujala
Estimar Resolució Yolanda Hidalgo Moreno
Resolució Lot 602
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9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
19
19

Desestimar Resolució Alexia Ojeda Caba Exp. 0600001026
Desestimar Resolució Alexia Ojeda Caba Exp. 0600001029
Estimar Resolució Anna Fulla Muñoz
Estimar Resolució Anna M. Castella Montasell
Desestimar Resolució Bernadeta Pujol Casals
Estimar Resolució Dulce Fernández de Fuenmayor
Estimar Resolució Elena Morales Molina
Estimar Resolució Encarna Aragon Garcia
Estimar Resolució Francesc Giol Planas
Desestimar Resolució Joan Pascual Rovira
Desestimar Resolució Josep Sabe vila
Estimar Resolució Lourdes Prat Anfruns
Desestimar Resolució M. Soledad Moreno Montero
Estimar Resolució Maria Roig Filba
Desestimar Resolució Maria Sánchez Pastor
Desestimar Resolució Merçe Arola Escude
Estimar Resolució Monica Montero Riera
Estimar Resolució Montserrat Paituvi Roig
Estimar Resolució Pere Costa Net
Estimar Resolució Ramon Salazar Martinez
Desestimar Resolució Rosa Cornet Ciurana
Desestimar Resolució Santiago Mangrane Fornos
Desestimar Resolució Sergi Montane Varias
Desestimar Resolució Anna Ciruela Rivera
Desestimar Resolució Antonio Amella Lizana
Desestimar Resolució Elisa Mateo ortega
Estimar Resolució Gestio i Disseny BCN Exp. 0500000003
Estimar Resolució Gestio i Disseny BCN Exp. 0500000012
Estimar Resolució Gestio i Disseny BCN Exp. 0500000221
Estimar Resolució Gestio i Disseny BCN Exp. 0500000484
Estimar Resolució Gestio i Disseny BCN Exp. 0500000493
Estimar Resolució Gestio i Disseny BCN Exp. 0500000905
Estimar Resolució Gestio i Disseny BCN Exp. 0500000906
Estimar Resolució Gestio i Disseny BCN Exp. 0500001257
Desestimar Resolució Isidro Plaza Sánchez
Desestimar Resolució Jordi rous Vila
Desestimar Resolució Jordi Frias Reales
Desestimar Resolució Josep Agusti Cambras
Desestimar Resolució m. Rosa Estrada Jaumira
Desestimar Resolució empresa Ald Automotive
Desestimar Resolució Recurs Potestatiu Andreu Morera Vernedas
Estimar Resolució empresa Bicolor Oscar Rubio
Desestimar Resolució empresa Clos Elec.-Font
Estimar Resolució empresa Electricitat Sant Celoni
Desestimar Resolució Francisco Jose Diaz miguel
Desestimar Resolució Autoescola Gimeno
Desestimar Resolució Recurs Reposició Manuel Titos Garcia
Desestimar Resolució Javier Espinosa Longarela
Desestimar Resolució Jordi Vives de la Cortada Perdigo
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19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
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20
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Estimar Resolució Josep Arenas Serra
Estimar Resolució Marti Cruells Montasell
Desestimar Resolució Montserrat Sagrista Arimany
Desestimar Resolució Pilar Reverter Garcia
Desestimar Resolució Silvia Cruells Llado
Desestimar Resolució empresa Yamahichi SL
Estimar Resolució Antonio Luis de Pascual
Estimar Resolució Armanda de Fatima Jesús Fortes
Desestimar Resolució Blai Morlans Marin
Estimar Resolució Francisco Ribera Canalda
Desestimar Resolució Helena Becerra Ortega
Estimar Resolució Jose Flores Zamora
Estimar Resolució Jose Garcia Ortiz
Estimar Resolució Josep Arenas Serra
Estimar Resolució Manuel Tavora Sánchez
Estimar Resolució Maria Montasell Rovira
Estimar Resolució Montse Sorigue Sorigue
Estimar Resolució Pere Pascual Serra
Estimar Resolució empresa Santiago Juando S.A

11.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL
REALITZADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE JUNY D’ENGUANY.
Durant el mes de juny de 2006 i per raons de màxima urgència, l’Alcaldia ha
procedit a la contractació del personal que es descriu a continuació:
- Una tècnica mig per a la coordinació del programa ILO-SER.
- Tres peons per a la neteja de zones d’alt risc d’incendis forestals.
- Una treballadora social per a organitzar el Servei a la dona.
- Una auxiliar administrativa de suport a la revisió dels riscos laborals.
- Quatre persones per a realitzar tasques d’arbitratge en el torneig anual de futbol
sala.
- Una tècnica mig per a tasques de millora de l’ocupació en l’àmbit local dins del
Pacte per al desenvolupament.
- Un vigilant d’incendis per al parc Montnegre-Corredor, en el marc de la campanya
de prevenció d’incendis forestals d’enguany.
- Tres peons per a controlar els accessos al parc Montnegre-Corredor.
- Dos monitors i un socorrista per a la piscina municipal durant la temporada
d’estiu d’enguany.
Atès allò que estableix 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
INFORMA al Ple de la contractació temporal del següent personal, efectuada
durant el mes de juny de 2006:
Sílvia Gordón López
Alejandra Inés Castro Aleuy
Joan Pidevall Maynou
Juan Pérez Rodríguez
Irene Linares Cid

Tècnic mig
Peó
Peó
Peó
Treballadora social
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Montserrat Pérez Zamora
Núria Moles Avariento
Carolina Parada Atanes
Núria Peña Pio
David Masferrer Llana
Boni Sande Corbacho
David Riera Rodríguez
Fernando Maria Castellano Vela
Antonio Villegas Martín
Susanna Rius Burgos
Lluc Monne Miravet
Blai Ramos Arnalda
Octavi Boluña Utrillo

Auxiliar administrativa
Controladora de taula
Controladora de taula
Controladora de taula
Controlador de taula
Tècnic mig
Vigilant d’incendis
Peó
Peó
Peó
Controlador de porta
Controlador de porta
Socorrista

12.- PRECS I PREGUNTES.
El Sr. alcalde ofereix la possibilitat de formular algun prec o pregunta i en no
formular-se’n cap aixeca la sessió, essent les 23,25 hores desitjant bones vacances
a tothom i s'estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe.
L’alcalde

El secretari
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