
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DEL DIA 3 D’OCTUBRE DE 2006 

 
 
Sant Celoni, 3 d’octubre de 2006.   
 
Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 21,10 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 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, Carles Mas Lloveras, Jordi 
Cuminal Roquet, 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. 
 
Excusa la seva assistència el regidor Jordi Arenas Vilà. 
 
Abans d’iniciar-se la sessió, el Sr. alcalde ofereix la paraula al públic assistent per si 
algú vol comentar alguna qüestió relacionada o no amb l’ordre del dia d’avui, sense 
que ningú faci ús de la paraula.  
 
Es procedeix, doncs, a tractar els punts continguts a l’ordre del dia. 
 
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES DUES SESSIONS 
ANTERIORS DEL PLE MUNICIPAL. 
 
El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular alguna 
observació a les actes de les dues sessions anteriors del Ple municipal, l’esborrany 
de les quals s'ha distribuït per correu electrònic a tots els regidors. Intervé el Sr. 
Francesc Deulofeu manifestant que hi ha un petit error tipogràfic en una d’elles que 
ja se n’ha informat al Sr. secretari i que ja es corregirà, i en no formular-se cap 
més objecció, per unanimitat, s'acorda l’aprovació de les referides actes. 
 
2.- SORTEIG DE LES PERSONES QUE HAN DE FORMAR PART DE LES MESES 
ELECTORALS EN LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 
CONVOCADES PER AL PROPER 1 DE NOVEMBRE DE 2006. 
 
Intervé el Sr. alcalde per donar la paraula a la Sra. Anna Puig que fa una breu 
explicació de com funciona el sorteig i seguidament es procedeix al mateix. 
 
Per Decret 340/2006, de 7 de setembre, del President de la Generalitat de 
Catalunya (publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4715 del 
dia 8 de setembre de 2006) s’han convocat eleccions al Parlament de Catalunya, 
que s’hauran de celebrar el dimecres 1 de novembre de 2006. 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 26.4 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 
de juny, del règim electoral general, els ajuntaments han de procedir al sorteig dels 
membres que formaran part de les meses electorals encarregades de recollir els 

 1



vots emesos pels electors durant el dimecres 1 de novembre de 2006 i escrutar el 
contingut de les urnes un cop conclosa la votació.  
 
Els membres de les meses electorals i els seus suplents han de ser triats d’entre 
totes els persones incloses al cens electoral, que compleixin els requisits mínims 
establerts per l’article 26.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general, és a dir, els que siguin majors de 18 anys i menors de 65 anys, 
que sàpiguen llegir i escriure per a ser triats com a vocals, i que estiguin en 
possessió del títol de batxiller per a ser triats com a presidents.   
 
De conformitat amb l’anterior, és procedent que el Ple de la corporació efectuï el 
sorteig de les persones que seran membres de les meses electorals, tant els 
titulars com els seus suplents. 
 
A proposta de l’Alcaldia, el Ple Municipal, per UNANIMITAT ACORDA: 
 
Primer.- Efectuar el sorteig de les persones que el proper dimecres 1 de novembre 
de 2006 seran membres de les meses electorals, tant els titulars com els seus 
suplents, d’entre les persones que estiguin inscrites al cens electoral i que reuneixin 
els requisits establerts a l’article 26.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
règim electoral general. 

Segon.- Notificar els resultats del sorteig als interessats dins els propers 3 dies 
naturals, per al seu coneixement, als efectes escaients i amb expressió dels 
recursos a què tinguin dret.  

 
Adoptats aquests acords es procedeix a efectuar el sorteig públic de manera 
automàtica, a través del programa informàtic ELECTOR, dissenyat per l’empresa 
SPAI Gestió de Serveis Integrals i Sistemes d’Informació SL, per a facilitar les 
tasques del procés electoral. 
 
Prèviament en el programa s’han introduït les dades del cens electoral, tancat el 
dia 1 d’agost de 2006, facilitades per l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
Es procedeix a efectuar el sorteig d’acord amb les instruccions del programa 
ELECTOR, de manera que la designació dels càrrecs de presidents i vocals i dels 
seus suplents que han de formar part de les meses electorals a constituir el proper 
dimecres dia 1 de novembre, recau en les persones que a continuació s’expressen: 
 
DISTRICTE 1, SECCIÓ 1, MESA A 
 

President Javier Vicente Domínguez Cano 
1r Vocal Rafael Espinosa Villanueva TITULARS 
2n Vocal Marçal Calvet Viñets 
President Maria Isabel Fernàndez Rubio 
1r Vocal Andreu Fernàndez Molina 

PRIMERS 
SUPLENTS 

2n Vocal Isabel Maria Cardenas Sedas 
President Silvia Àlvarez Garcia Portillo SEGONS 

SUPLENTS 1r Vocal Ignasi Fuentes Bacardit 
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 2n Vocal Miquel Castellsagué Giralt 
 
 
DISTRICTE 1, SECCIÓ 1, MESA B 
 

President Maria Teresa Galve Secanella 
1r Vocal Elisabet Ojeda Espelt TITULARS 
2n Vocal Martí Maresma Romañà 
President Marina Gómez Carrascal 
1r Vocal Maria Isabel Galvan Redondo 

PRIMERS 
SUPLENTS 

2n Vocal Maria Estela Martínez Pérez 
President Maria del Carmen Jiménez Clara 
1r Vocal Domingo Garrido Marchante 

SEGONS 
SUPLENTS 

2n Vocal Fernando Mellado Santos 
 
 
DISTRICTE 1, SECCIÓ 1, MESA C 
 

President Carles Vancells Garrido 
1r Vocal Honestidad Vega Noguera TITULARS 
2n Vocal Daniel Rodríguez Hernàndez 
President Eduardo Rodolfo Von Kyaw Molina 
1r Vocal Edgar Vila Picó 

PRIMERS 
SUPLENTS 

2n Vocal Remei Rovira Barnola 
President Montserrat Pi de Villalba 
1r Vocal Núria Pagès Gaulier 

SEGONS 
SUPLENTS 

2n Vocal Montserrat Salamo Garcia 
 
 
DISTRICTE 1, SECCIÓ 2, MESA A 
 

President Josep Ardevol Solà 
1r Vocal M. Àngels Abel Terrades TITULARS 
2n Vocal Joan Codina Martínez 
President Sònia Barnils Garcia 
1r Vocal Asunción Àlvarez Clos 

PRIMERS 
SUPLENTS 

2n Vocal Joan Costa Fajin 
President José Antonio Cabrera López 
1r Vocal Anna Arenas Renau 

SEGONS 
SUPLENTS 

2n Vocal Francisco Delgado Peinado 
 
 
DISTRICTE 1, SECCIÓ 2, MESA B 
 

President Montserrat Jas Ribas TITULARS 
1r Vocal Jordi Garcia Vàzquez 
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 2n Vocal Elena Molinero Santamaria 
President Agustí Mandil Moré 
1r Vocal Maria Ladia González Carvajal 

PRIMERS 
SUPLENTS 

2n Vocal Carles Moreno Carreras 
President Gerard Masferrer Marfil 
1r Vocal Elisneda Hernàndez Hinojosa 

SEGONS 
SUPLENTS 

2n Vocal Ana Maria Navarrete López 
 
 
DISTRICTE 1, SECCIÓ 2, MESA C 
 

President Joan Pineda Domingo 
1r Vocal Maria Dolors Pascual Blanché TITULARS 
2n Vocal Montserrat Serrano Serrat 
President Ramon Pujals Usero 
1r Vocal Maria Carmen Pérez Bravo 

PRIMERS 
SUPLENTS 

2n Vocal Maria Dolors Teixidó Casellas 
President Amparo Rodríguez Sànchez 
1r Vocal Margarita Ponce Serrano 

SEGONS 
SUPLENTS 

2n Vocal José Maria Valls Morella 
 
 
DISTRICTE 1, SECCIÓ 3, MESA A 
 

President Sandra Gragera Rodríguez – Marban 
1r Vocal Josefina Gil Gonzàlez TITULARS 
2n Vocal Núria Callado Escachx 
President Mònica Alcalà Gay 
1r Vocal Julia Maria Gonzàlez Morales 

PRIMERS 
SUPLENTS 

2n Vocal José Castellà Codony 
President Manuel Bastias Padilla 
1r Vocal Oscar Hernàndez Sorroche 

SEGONS 
SUPLENTS 

2n Vocal Oriol Comas Ramírez 
 
 
DISTRICTE 1r, SECCIÓ 3, MESA B 
 

President Albert Torrescasana Flotats 
1r Vocal Susana Repiso Lara TITULARS 
2n Vocal Emilio Vives Musachs 
President Javier Alejandro de Villasante Carbonero 
1r Vocal Patrick Rodríguez Garcia 

PRIMERS 
SUPLENTS 

2n Vocal Esther Lorite Heredia 
President Juan Ramon Martínez López 
1r Vocal Joan Roquet Coll 

SEGONS 
SUPLENTS 

2n Vocal Guadalupe Màrquez Quintanilla 
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DISTRICTE 1, SECCIÓ 4, MESA A 
 

President Abigail Cartiel Romero 
1r Vocal Yolanda Armero Màrquez TITULARS 
2n Vocal Marcos Alay Cerezo 
President Miguel Àngel Amargant Homs 
1r Vocal M. Teresa Casas Recasens 

PRIMERS 
SUPLENTS 

2n Vocal Sara Calls Sarrablo 
President Laura Fusté Andreu 
1r Vocal Yolanda Fernàndez Calderón 

SEGONS 
SUPLENTS 

2n Vocal Joaquim Deumal Àlvarez 
 
 
DISTRICTE 1, SECCIÓ 4, MESA B 
 

President Immaculada Paz Atencia 
1r Vocal Modesta Merino Lavado TITULARS 
2n Vocal Laura Rivas López 
President Àngel Madrigal Bonilla 
1r Vocal Jesús Navarro Romea 

PRIMERS 
SUPLENTS 

2n Vocal Miguel Sànchez Mora 
President Núria Ventura Màrquez 
1r Vocal Jesús Porrero Chaves 

SEGONS 
SUPLENTS 

2n Vocal Valentín Villegas Herrera 
 
 
DISTRICTE 1, SECCIÓ 5, MESA A 
 

President Gabriel Baños Carrera 
1r Vocal Jacinto Gómez Vilalta TITULARS 
2n Vocal Yolanda Campos Cortés 
President Maria de los Dolores Campoy Rueda 
1r Vocal Juan Francisco Gutiérrez Gonzàlez 

PRIMERS 
SUPLENTS 

2n Vocal Rosario Catalan Collado 
President Jordi Escudero Santos 
1r Vocal Pilar Iglesias Moreno 

SEGONS 
SUPLENTS 

2n Vocal Núria Córdoba Hervas 
 
 
DISTRICTE 1, SECCIÓ 5, MESA B 
 

President Sergio Lecegui Vilchez 
1r Vocal Santiago del Rio Català TITULARS 
2n Vocal Eva Maria López Perea 
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President Juan José Martínez Cano 
1r Vocal Manuel Romero Cabrera 

PRIMERS 
SUPLENTS 

2n Vocal Patrícia Luna Andrés 
President Victòria Moya Aznar 
1r Vocal Francisca Saldaña Garcia-Talavera 

SEGONS 
SUPLENTS 

2n Vocal Sebastián Marmolejo Valiente 
 
 
DISTRICTE 1, SECCIÓ 6, MESA A 
 

President Anna Harder Relat 
1r Vocal Maria del Carme Andreu Gonzàlez TITULARS 
2n Vocal Maria Rosa Gensana Ferran 
President Carles Badia Sancho 
1r Vocal Alejandro Arroyo López 

PRIMERS 
SUPLENTS 

2n Vocal Cristina Gonzàlez Sànchez 
President Antonio Donado Riera 
1r Vocal Xavier Blanes Blanché 

SEGONS 
SUPLENTS 

2n Vocal Maria Herraiz Perdigones 
 
 
DISTRICTE 1, SECCIÓ 6, MESA B 
 

President Miquel Sorroche Cortés 
1r Vocal Rosa M. Callès Cortés TITULARS 
2n Vocal Carme Pla Coll 
President Silvia Marín Garcia 
1r Vocal Mònica Leal Masuet 

PRIMERS 
SUPLENTS 

2n Vocal Anna Pujolàs Costa 
President Rosa Maria Ovejas Diez 
1r Vocal Joaquim Maestro Triviño 

SEGONS 
SUPLENTS 

2n Vocal Domingo Rivera Ponce 
 
 
DISTRICTE 1, SECCIÓ 7, MESA A 
 

President Albert Blanché Coll 
1r Vocal Maria Garcia Segura TITULARS 
2n Vocal Francisco Jesús Gordillo Gago 
President Maria Dolores Encinas Guevara 
1r Vocal Salvador Gutiérrez Bermúdez 

PRIMERS 
SUPLENTS 

2n Vocal Antonio Jiménez Serrano 
President Fernando Hernàndez Fabré 
1r Vocal Sònia Aledo Gracia 

SEGONS 
SUPLENTS 

2n Vocal Blas Arrabal Arenas 
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DISTRICTE 1, SECCIÓ 7, MESA B 
 

President Sergio Muñoz Moreno 
1r Vocal Joaquina Pagès Coll TITULARS 
2n Vocal José Ramon Mora Martínez 
President Ester Rejón Martínez 
1r Vocal Sònia Pérez Rodríguez 

PRIMERS 
SUPLENTS 

2n Vocal Lorenza Ortíz Garcia 
President Sònia Zurano Sanz 
1r Vocal Ana Repiso Lara 

SEGONS 
SUPLENTS 

2n Vocal Joan Pérez Barba 
 
 
DISTRICTE 2, SECCIÓ 1, MESA A 
 

President Lídia Durbau Ròdenas 
1r Vocal Maria Carmen Salinas Tornes TITULARS 
2n Vocal Sefora González Soto 
President Ana Maria Jiménez Godino 
1r Vocal Marta Soro Alsina 

PRIMERS 
SUPLENTS 

2n Vocal José Lamiel Carrera 
President Maria del Carmen Morató Trujillo 
1r Vocal Montserrat Vallverdú Galindo 

SEGONS 
SUPLENTS 

2n Vocal Jorge Marquillos Sànchez 
 
 
DISTRICTE 2, SECCIÓ 1, MESA B 
 

President Marc Albert Fernàndez Bou 
1r Vocal Maria Carmen Crosas Pascual TITULARS 
2n Vocal Luís Vàzquez Porras 
President José Francisco Macià Elvira 
1r Vocal Gemma Franco Oliva 

PRIMERS 
SUPLENTS 

2n Vocal Patrocinio Armayones Sànchez 
President Antonio del Pino Maldonado 
1r Vocal Maria del Carmen Girona Amores 

SEGONS 
SUPLENTS 

2n Vocal David Canes Margall 
 
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA XIFRA DEL PADRÓ D’HABITANTS DE 
SANT CELONI REFERIDA AL DIA 1 DE GENER DE 2006. 
 
Intervé el Sr. alcalde dient que el que es proposa és aprovar la xifra de 15.550 
habitants referida a 1 de gener de 2006, tal com es pot veure en el creixement 
d’aquests darrers anys, hem passat de créixer l’any 2001 de 100 i escaig habitants, 
després 400 i l’any 2005 va ser un creixement de 790 i aquest darrer any en 
portem més de 400, cal dir que a l’estiu, durant el mes d’agost ja hem arribat als 
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16.000, és a dir uns 400 habitants més durant els mesos que portem d’any fins a 
l’agost. 
 
Després d’aquesta intervenció i, 
 
El Ple municipal en sessió del dia 13 de febrer de 2001 va aprovar l’adhesió de 
l’Ajuntament de Sant Celoni al servei de gestió informatitzada del padró d’habitants 
(AGIPH) de la Diputació de Barcelona. 
 
L’article 81 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel que s’aprova el 
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, modificat pel 
Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, estableix que els ajuntaments 
aprovaran la revisió del seu padró municipal, formalitzant les actuacions portades a 
terme durant cada exercici anual i els resultats numèrics de la revisió seran 
tramesos a l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
D’acord amb l’informe emès per l’Oficina d’atenció al ciutadà, responsable de la 
gestió del padró municipal d’habitants, la xifra resultant de la gestió del padró 
municipal d’habitants de Sant Celoni, referida a 1 de gener de 2006 és de 15.550 
habitants. 
 
Atès allò establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener. 
 
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió informativa de Serveis 
Comunitaris, el Ple municipal, per UNANIMITAT ACORDA: 
 
Aprovar la xifra del padró municipal d'habitants de Sant Celoni, referida a 1 de 
gener de 2006, la qual ascendeix a la quantitat de 15.550 habitants. 
 
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS DE SANT 
CELONI I LA BATLLÒRIA PER A L’ANY 2007. 
 
Intervé el Sr. alcalde per dir que la proposta de festes locals és per a Sant Celoni el 
dia 10 de setembre i 12 de novembre, totes dues dilluns i a la Batllòria que sempre 
són fixes, 27 d’agost i 18 de desembre, que són les festes dels patrons de la 
Batllòria. 
 
Després d’aquesta intervenció i, 
 
El Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya ha començat a 
preparar l’Ordre de Festes Locals de Catalunya per a l’any 2007. 
  
L’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que, de les catorze festes laborals, 
dues seran de caràcter local.  
 
Les dues festes locals han de ser fixades per Ordre del Conseller de Treball de la 
Generalitat de Catalunya, a proposta dels municipis respectius. 
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L’acord municipal de fixació de les festes locals ha de ser adoptat pel Ple de 
l’Ajuntament, tal i com disposa l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de 
juliol.  
 
A l’Ordre TRI/392/2006, de 20 de juliol, publicada al DOGC número 4690 de 3 
d’agost de 2006 es publiquen les festes oficials a Catalunya per a l’any 2007, les 
quals es relacionen a continuació: 
 
 1 de gener (Cap d’any) 
 6 de gener (Reis, festa recuperable) 
 6 d’abril (Divendres Sant) 
 9 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida) 
 1 de maig (Festa del Treball) 
 15 d’agost (l’Assumpció) 
 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya) 
 12 d’octubre (Festa de la Hispanitat) 
 1 de novembre (Tot Sants) 
 6 de desembre (Dia de la Constitució)  
 8 de desembre (la Immaculada) 
 25 de desembre (Nadal) 
 26 de desembre (Sant Esteve) 
 
En data 18 de setembre de 2006 ha tingut entrada a l’Ajuntament de Sant Celoni 
un escrit del Departament de Treball i Indústria en el que s’indica que cal proposar 
les festes locals del municipi, incloses les dels pobles agregats, abans del dia 30 de 
setembre d’enguany. 
 
S’ha consultat a la Unió de Botiguers i Comerciants de Sant Celoni sobre la 
conciliació dels interessos del col·lectiu de comerciants del municipi i la fixació de 
les dues festes locals, i aquesta entitat ha manifestat la seva preferència per a que 
els dies de festa local s’escaiguin en dilluns. 
 
Així mateix, s’ha consensuat amb l’Àrea de Cultura i amb el Consell de Poble de la 
Batllòria la determinació de les dues festes locals. 
 
Tradicionalment les festes locals de Sant Celoni s’han fixat en els dilluns o 
divendres més pròxims al dia 8 de setembre (Mare de Déu del Puig) i 11 de 
novembre (Sant Martí), i les de la Batllòria en el dilluns següent al quart cap de 
setmana d’agost (Festa Major) i el dia 18 de desembre (Mare de Déu de 
l’Esperança). 
 
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió informativa de Serveis 
Personals, el Ple municipal, per UNANIMITAT ACORDA: 
 
Primer.- Proposar al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de 
Catalunya la fixació per a l’any 2007 de les festes locals següents: 
 
 SANT CELONI: 10 de setembre i 12 de novembre 
 LA BATLLÒRIA: 27 d’agost i 18 de desembre  
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Segon.- Comunicar aquest acord al Departament de Treball i Indústria, per al seu 
coneixement i als efectes escaients.  
 
5.- ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, DEL CONTRACTE PER A LA CONSTRUCCIÓ 
D’UN NOU TANATORI MUNICIPAL EN LA MODALITAT DE CONCESSIÓ 
D’OBRA PÚBLICA. 
 
Intervé el Sr. alcalde i diu: Com tots sabem es va iniciar aquest procés fa temps 
per qualificar els terrenys, fa pocs dies ja es va fer la Mesa de Contractació que és 
la que proposa al Ple d’adjudicar-ho a l’empresa MONSERDÀ SA, sapiguem que 
serà un equipament molt important, que l’import d’inversió és de gairebé 
1.200.000 euros i que l’empresa que s’ha presentat ha proposat o ha ofert com a 
millores la rebaixa de tarifes inicials un 15%, la concessió un any menys del que 
estava previst, passant de 40 a 39 anys, un augment del cànon del 50%, quedant 
un cànon de 4500 euros a l’any i també un mes de reducció per a l’execució de les 
obres que tenia un termini per a la construcció de 10 mesos. Ara s’ha de fer el 
projecte constructiu i després l’execució, i l’execució de l’obra serà per tant de 9 
mesos des del moment en què es faci l’acta de replanteig de l’obra. Serà una 
instal·lació molt adient i molt necessària. 
 
Intervé el Sr. Emili Bosch i diu: Bona nit, senzillament és una constatació i una 
petició atès que ja s’ha fet la Mesa de Contractació on el grup municipal de 
Convergència i Unió ja vam votar a favor d’aquesta construcció perquè creiem que 
és molt important i interessant, en el propi projecte, tot i que era un projecte bàsic 
ja que cal fer l’executiu en aquests moments, hi havia algunes mancances i així ho 
vam fer constar a la mesa de contractació, volíem demanar que constés en acta 
que el grup municipal de Convergència i Unió volia tenir, quan hi hagi el projecte 
definitiu informació al respecte per tal de veure que el que es va parlar a la mesa 
de contractació es compleix. Moltes gràcies. 
 
Contesta el Sr. alcalde i diu: Si, com és normal el projecte constructiu estarà a 
disposició de tots els grups i abans de fer l’acta de replanteig que ho puguem 
revisar tots i hi puguem introduir, si escau, alguna millora en el projecte executiu. 
 
Després d’aquestes intervencions i, 
 
El municipi, de conformitat amb l’art 66,3,j) 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, ostenta competències pròpies en els cementiris i els serveis funeraris.  
 
En exercici d’aquestes, l’Ajuntament de Sant Celoni va construir i posar en 
funcionament, dins el recinte del cementiri, el tanatori municipal que actualment 
presta servei a la població. 
 
El temps transcorregut des de la seva construcció i l’augment de població 
experimentat en els darrers anys pel municipi de Sant Celoni fan necessari renovar 
totalment la instal·lació a fi i efecte que els Celonins i Celonines rebin un servei 
amb el nivell de qualitat que els correspon.  
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A fi i efecte de la construcció del nou tanatori s’ha estudiat la seva ubicació i ha 
estat considerat que el lloc més adient per a la seva construcció és a l’entrada del 
cementiri dins els actuals jardins.  
 
Amb la finalitat de poder ubicar la instal·lació a l’esmentat indret, ha estat 
redactada i tramitada una modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana 
que contempla la qualificació d’una superfície de 700 m2 com a equipament públic.  
 
També ha estat tramitada la segregació d’aquesta superfície formant una finca 
independent de propietat municipal de tal manera que sigui possible constituir 
sobre aquesta nova finca els drets que siguin necessaris per a la construcció de la 
nova instal·lació al servei del municipi. 
 
Donades les limitacions pressupostàries municipals, han estat considerades les 
diverses alternatives que ofereix l’ordenament jurídic per a la construcció de 
l’equipament comptat amb finançament extern, trobant-se la més adequada a les 
finalitats proposades la figura de la gestió d’obra pública inclosa dins la legislació de 
contractació de les administracions públiques.  
 
La dita legislació exigeix, com a pas previ a l’aprovació de l’expedient de 
contractació de l’expedient corresponent, la redacció d’un estudi de viabilitat que 
pot anar acompanyat, de manera potestativa d’un avantprojecte de les obres a 
realitzar.  
 
Tanmateix, la llei 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, del qual ja es 
disposa. 
 
Els documents referits al punt precedent han estat redactats i aprovats pel ple de la 
corporació en data 18 d’abril de 2006, exposats al públic per inserció d’anuncis al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4624 de 2 de maig de 2006 i 
Butlletí Oficial de la Província núm. 99 de 26 d’abril de 2006. Sense que durant el 
període d’exposició pública hagin estat presentades al·legacions.  
 

 El ple de la Corporació en sessió del dia 29 de juny de 2006 va aprovar l’expedient 
de contractació per a la concessió d’obra pública per a la construcció i ulterior 
explotació del tanatori municipal al Passeig del cementiri s/n. 
 
S’han publicat els oportuns anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
número 194 del dia 15 d’agost de 2006, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya número 4701 del dia 21 d’agost de 2006 i al tauler d’edictes de la 
corporació. 
 
En el termini d’exposició pública de l’expedient no s’ha presentat cap al·legació 
contra el plec de clàusules administratives particulars regulador del concurs. 
 
En data 19 de setembre de 2006 s’ha procedit a l’obertura dels sobres de l’única 
plica presentada al concurs, que correspon a la mercantil MONSERDÀ SA. 
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Després de l’oportú examen i previ informes tècnic i econòmic, la Mesa de 
contractació reunida el dia 28 de setembre de 2006 ha emès dictamen proposant al 
Ple que adjudiqui a MONSERDÀ SA el contracte d’obres per a la construcció i 
ulterior explotació d’un nou tanatori municipal en la modalitat de concessió d’obra 
pública per l’import d’1.188.447,47 € IVA inclòs, a executar en el termini de 9 
mesos, a comptar des de l’endemà de la signatura de l’acta de replanteig de les 
obres. 
 
Vistos els informes que formen part de l’expedient. 
 
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió informativa de Serveis 
Comunitaris, el Ple municipal, per UNANIMITAT ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a MONSERDÀ SA el contracte per a la construcció i ulterior 
explotació d’un nou tanatori municipal en la modalitat de concessió d’obra pública, 
a executar en el termini de 9 mesos, a comptar des de l’endemà de la signatura de 
l’acta de replanteig de les obres 
 
Segon.- Requerir a MONSERDÀ SA per tal que, en el termini de quinze dies a 
comptar des de la notificació d’aquests acords, presenti el resguard d’haver 
constituït la garantia definitiva per l’import de 47.538 €, corresponent al 4% de la 
inversió proposada per l’adjudicatari, així com l’IAE que l’autoritzi a executar 
aquesta obra a Sant Celoni i pòlissa de responsabilitat civil que empari la durada i 
l’execució de l’obra. 
 
Tercer.- Notificar aquests acords a MONSERDÀ SA per al seu coneixement i als 
efectes de la formalització del corresponent contracte administratiu. 
 
6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD D’ACCEPTACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ 
I FORMALITZACIÓ D’UN PRÉSTEC AMB L’INSTITUT CATALÀ DE FINANCES 
PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL “SOT DE 
LES GRANOTES – PISCINA COBERTA” 
 
Intervé el Sr. alcalde i diu: Es tracta, com s’havia comentat a la comissió 
informativa d’una obra ja finalitzada i que la modalitat que es fa servir és la de 
subvenció més préstec a l’Institut Català de Finances, l’import total és de 950.000 
euros amb un crèdit de 712.000 euros i la resta els interessos, és na subvenció 
molt important i que ens fa més suportable l’obra de la piscina coberta. 
 
Després d’aquesta intervenció i, 
 
Atès que en data 29 de juliol de 2005 es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya número 4437 la resolució PRE/2242/2005, de 21 de juliol, del Consell 
Català de l’Esport, per la qual s’aproven les bases per a la concessió de 
subvencions per a la construcció o el condicionament d’equipaments esportius en el 
període 2005-2008 i la Resolució PRE/2300/2005, de 22 de juliol, del mateix 
Consell Català de l’Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió 
de subvencions per a la construcció o el condicionament d’equipaments esportius 
en el període 2005-2008. 
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Atès que en virtut d’aquestes Resolucions i dins el termini previst a les bases de la 
referida convocatòria, l’Ajuntament de Sant Celoni va presentar dues sol·licituds als 
efectes d’obtenir finançament per les actuacions de construcció de la piscina 
coberta (dins el programa de xarxa bàsica) i el condicionament de les pistes 
d’atletisme i vestidors (dins el programa condicionaments). 
 
Atès que s’ha comunicat a l’Ajuntament de Sant Celoni la resolució de data 15  de 
febrer de 2006 del president del Consell Català de l’Esport aprovant la relació 
provisional de projectes a subvencionar corresponents al programa de xarxa 
bàsica, d’entre les sol·licituds presentades a la convocatòria de subvencions per a 
la construcció o el condicionament d’equipaments esportius en el període 2005-
2008, en el marc de les Resolucions abans citades. 
 
Atès que en aquesta relació provisional figura la concessió a l’Ajuntament de Sant 
Celoni d’una subvenció de 950.400 € per a la construcció de la piscina municipal 
coberta, subvenció que es finançarà mitjançant la línia de crèdit amb l’Institut 
Català de Finances amb les següents anualitats: 
 
Any 2006:  500.000 € 
Any 2007: 450.400 € 
 
Atès que el ple de la corporació va acceptar la subvenció per acord pres en sessió 
de data 30 de març de 2006, el qual es va traslladar al Consell Català de l’Esport 
amb data 5 d’abril de 2006, a més de la documentació necessària per a la 
tramitació de la subvenció. 
 
El consell Català de l’esport en data 4 d’agost de 2006 ha tramès la resolució de 
concessió del President del Consell Català de l’Esport concedint en ferm la 
subvenció de 950.631,00.- € per a la construcció de la piscina coberta. 
 
A efectes del cobrament i justificació de la subvenció del consell Català de l’Esport 
demana s’acordi novament l’acceptació de la subvenció i l’aprovació de la sol·licitud 
d’un préstec a signar amb l’Institut Català de finances d’import 712.800.- €.  
 
Atesos els informes de la Secretaria i la Intervenció municipals. 
 
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió informativa de Serveis 
Comunitaris, el Ple municipal, per UNANIMITAT ACORDA: 
 
Primer.-  Acceptar la subvenció d’import 950.400 €, que ens concedeix el Consell 
Català de l’Esport per a l’obra “Piscina coberta” 
 
Segon.- Formalitzar un préstec de 712.800.- €, amb l’Institut Català de finances 
destinat a l’obra abans referenciada. 
 
Tercer.- Facultar a l’Alcalde, Sr. Joan Castaño i Augé per tal que pugui signar els 
corresponents documents públics i privats que siguin necessaris per tal de dur a 
terme els acords anteriors aprov 
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7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI A SIGNAR AMB L’AJUNTAMENT 
DE CAMPINS PER AL FINANÇAMENT D’UNA PART DEL COST DE 
FUNCIONAMENT DEL CENTRE MUNICIPAL D’EXPRESSIÓ – ESCOLA DE 
MÚSICA. 
 
Intervé el Sr. alcalde i diu: Només per fer una explicació breu, dir que amb més 
d’un ajuntament que porten alumnes a l’Escola Municipal de Música, s’ha establert 
un diàleg i aquest diàleg i negociació ha fet possible que signem un primer conveni 
amb l’ajuntament de Campins, a l’Escola Municipal de Música hi van alumnes de 
diferents municipis, especialment dels pobles veïns i que actualment, per 
informació de tothom, hi han 241 alumnes i llista d’espera per entrar a l’escola, és 
a dir que això demostra que ha sigut un encert posar aquest equipament públic al 
servei del poble, apart que hi ha alguna altra escola de música privada, el  
funcionament de l’escola municipal fa que estigui, no saturada, però si amb llista 
d’espera i això és una bona senyal. Per tant aclarir que aquest conveni és per fer 
possible que els alumnes de Campins tinguin una subvenció del seu ajuntament i 
que faci que des de l’Escola de Música se’ls puguin girar les mateixes quotes que 
als alumnes de Sant Celoni. Tots sabem que el cost d’una escola de música és molt 
important i aleshores una part vindria pagada pel seu ajuntament als alumnes que 
vinguin de Campins. També s’ha de dir que oficiosament, fa pocs dies, hem rebut 
ja la comunicació de la subvenció. He de destacar que ha estat només al cap d’un 
any de funcionar l’esmentada escola de música, ja hi ha hagut el compromís que es 
va adoptar, que a vegades, especialment fa uns anys, passaven dos o tres anys 
per tenir subvenció, ara, aquest curs 2006-2007 ja rebrem la subvenció de la 
Generalitat de Catalunya, per import d’uns 140.000 euros per al present curs. 
 
Després d’aquesta intervenció i, 
  
Atès que l’Ajuntament ha implantat el servei cultural “Centre Municipal d’Expressió 
– Escola de Música” que va entrar en funcionament el mes d’octubre de 2004. 
 
Atès que els costos de funcionament del centre es financen a través de la percepció 
de la taxa corresponent aprovada pel Ple de la corporació. 
 
Atès que per al curs 2006 – 2007 les taxes del centre estan aprovades per l’òrgan 
competent i publicades al Butlletí Oficial de la Província núm. 176, de 25 de juliol 
de 2006, la tarifa de la qual conté una estructura diferenciada, més elevada, 
respecte dels inscrits procedents d’altres municipis diferents de Sant Celoni.  
 
Atès que la rodalia dels dos municipis propicia que diversos veïns de Campins 
s’hagin matriculat i assisteixin al centre. 
 
Atès que l’Ajuntament de Campins ha manifestat a l’Ajuntament de Sant Celoni la 
voluntat de finançar la part diferencial de la taxa dels alumnes matriculats al centre 
i empadronats al municipi de Campins  
 
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió informativa de Serveis 
Personals, el Ple municipal, per UNANIMITAT ACORDA: 
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Primer - Aprovar el conveni de col·laboració subscrit entre l’Ajuntament de Sant 
Celoni i l’Ajuntament de Campins per a la col·laboració en el finançament del 
funcionament del Centre Municipal d’Expressió – Escola de Música de Sant Celoni. 
 
Segon - Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Campins per al seu coneixement i 
als efectes escaients.  
 
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. 
 
8.- RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
D’APROVACIÓ D’UN CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE 
PALAUTORDERA PER AL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA EN ALTA A AQUEST 
MUNICIPI. 
 
Intervé el Sr. alcalde i diu: Es va haver de fer per urgència el dia 2 d’agost, la 
mateixa data ho indica, la Junta de Govern Local va aprovar aquest conveni i ara 
es porta a ratificació del Ple perquè és l’òrgan que ho ha de ratificar per ser vàlid, 
es va fer per necessitat de Santa Maria de Palautordera i pensant que haurien de 
necessitar aigua perquè s’hauria produït el tancament preventiu d’un pou que hi ha 
a Font Martina, semblava que hi havia problemes de contaminació, es va allargar la 
tuberia que des de Sant Celoni ja va fins a Can Nofre i es va connectar amb la 
xarxa de Santa Maria de Palautordera per poder donar aigua als veïns i veïnes de 
Santa Maria, es poden subministrar fins a 240.000 litres dia i ara ja està connectat. 
No va ser necessari usar-la, però són aquestes coses canviants de la història d’un 
municipi com Sant Celoni, que teníem anys enrera problemes d’aigua i avui gràcies 
a inversions i i a nous recursos, des de Sant Celoni estem donant aigua a la 
Batllòria que forma part de Sant Celoni però també estem connectats a Riells i ara 
amb Santa Maria de Palautordera i aquest any es farà l’obra de Campins, també hi 
haurà connexió per poder donar aigua al municipi de Campins que tenen problemes 
de subministrament i amb la ratificació pel ple, aquest conveni amb Santa Maria de 
Palautordera quedarà aprovat. 
 
Després d’aquesta intervenció i, 
 
L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, com a responsable de la prestació 
del servei domiciliari d’aigua potable en el seu àmbit territorial, coneixedor de les 
limitacions reals de les fonts actuals de proveïment d’aigua al municipi i degut 
sobretot al tancament cautelar del pou de la Font Martina, va sol·licitar a finals del 
mes de juliol d’enguany a l’Ajuntament de Sant Celoni un proveïment de 240 m3 
d’aigua per dia en alta. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni es va oferir a subministrar de manera temporal a 
l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera la referida quantitat d’aigua. 
 
Per permetre l’arribada d’aigua al municipi de Santa Maria de Palautordera, s’ha fet 
necessària l’execució de diverses obres de connexió amb la xarxa d’aigua de Sant 
Celoni. 
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Als efectes de regular el finançament d’aquestes obres, el cabal d’aigua a prestar, 
la liquidació dels consums, el preu i la forma de pagament, entre d’altres, es va 
redactar un conveni de col·laboració a signar entre els dos Ajuntaments. 
 
Atesa la urgència d’iniciar el subministrament d’aigua, la Junta de Govern Local en 
sessió de data 2 d’agost de 2006 va aprovar el conveni esmentat, malgrat que la 
competència d’aquest acord correspon al Ple municipal. 
  
En la mateixa data 2 d’agost de 2006 es va signar el conveni entre l’alcalde de 
l’Ajuntament de Sant Celoni i l’alcaldessa accidental de l’Ajuntament de Santa 
Maria de Palautordera. 
 
En l’acord de la Junta de Govern Local s’explicitava que l’aprovació del conveni 
hauria de ser ratificada pel Ple municipal en la primera sessió que portés a terme. 
 
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió informativa de Serveis 
Comunitaris, el Ple municipal, per UNANIMITAT ACORDA: 
 
1. Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 2 d’agost 
de 2006, d’aprovació del conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Sant 
Celoni i Santa Maria de Palautordera per al subministrament d’aigua en alta a 
aquest darrer municipi. 
 
2. Notificar l’acord a l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera per al seu 
coneixement i als efectes oportuns. 
 
9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ 
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2005. 
 
Intervé el Sr. Francesc Garcia i diu: Com ja sabeu, el Compte General és un 
document on es mostra les despeses portades a terme durant l’any 2005 i els 
ingressos obtinguts en el mateix any. El dia 29 de juny de 2006, la Comissió de 
Comptes va acordar exposar aquest document al públic per tal que es poguessin 
fer les consultes, observacions i si feia falta alguna reclamació també. S’ha de dir 
que en el termini d’exposició pública no hi ha hagut cap al·legació, per la qual cosa 
es porta avui al Ple per a la seva aprovació. 
 
Intervé el Sr. Francesc Deulofeu i diu: En principi el nostre grup ens abstindrem en 
aquest punt. 
 
Intervé el Sr. alcalde i diu: És una obligació portar el Compte General a aprovació 
pel Ple dins d’un termini i per tant es porta en temps i forma al Ple de l’ajuntament 
per aprovar-ho, després es passa a la Generalitat per a la seva revisió i 
comprovació que hi constin tots els documents i s’ha de dir que a l’apartat de donar 
compte de la correspondència, ve la revisió per part de la Sindicatura, del Compte 
General de l’any 2003 i que no hi ha cap salvetat i que així sortim als llibres de 
resum de si els ajuntament presenten tots els documents a nivell comptable, 
nosaltres fa anys que no ens falta cap document dels que venim obligats a portar 
com a ajuntament per aprovar. 
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Després d’aquestes intervencions i, 
 
Vist de nou l’expedient instruït per a l’aprovació del Compte General de 
l’ajuntament de Sant Celoni corresponent a l’any 2005. 
 
Atès que la Comissió de Comptes en sessió de 29 de juny de 2006 va acordar 
exposar al públic el Compte General a efectes de reclamacions, reparaments o 
observacions. 
 
Atès que en el termini d'exposició pública i vuit dies més no s'ha presentat cap 
reclamació. 
 
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió informativa de Serveis 
Comunitaris, el Ple municipal, per  10 vots a favor el de la regidora Lourdes Donado 
Riera i dels regidors Srs. Josep Alsina, Josep Manel Bueno, Josep Capote, Raül 
Casado, Francesc Garcia, Josep Maria Pasqual, Ramon Segarra, Miquel Vega i Joan 
Castaño i 6 abstencions, de la regidora Sra. Josefa Lechuga i dels regidors Srs. 
Emili Bosch, Jordi Cuminal, Francesc Deulofeu, Carles Mas i Miquel Negre ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici de 
2005, tal com ha estat format per la Intervenció municipal.  
 
Segon.- Trametre còpia del Compte General de l’Ajuntament de Sant Celoni 
corresponent a l’exercici de 2005 a la Sindicatura de Comptes. 
 
10.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 
FORESTALS A LES URBANITZACIONS, QUE INCLOU EL PLÀNOL DE 
DELIMITACIÓ, PER APLICACIÓ DE LA LLEI 5/2003, INCORPORANT LES 
PRESCRIPCIONS INDICADES PEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I 
HABITATGE. 
 
Intervé el Sr. Josep Manel Bueno i diu: Simplement que el que es porta a aprovació 
és la delimitació de perimetrar tot el terme municipal per poder procedir, tal com 
diu la llei, al requeriment de les franges perimetrals, es va iniciar anteriorment amb 
la delimitació de les tres urbanitzacions perquè ja hi havia tres plans d’evacuació, 
aquest any s’ha introduït un nou pla d’evacuació i hem cregut convenient des de 
l’ajuntament, d’acord amb el que diu la llei, de tenir tot el terme municipal amb la 
franja corresponent. Simplement és la delimitació, que no hi ha hagut cap pega  
per part del Departament de Medi Ambient i fins i tot les masies aïllades també les 
tenim delimitades, per tant és un requeriment que penso que la prevenció és 
important començar-la i mantenir-la durant tot l’any. 
 
Intervé el Sr. alcalde i diu: S’hi ha inclòs la urbanització de Royal Park i com deia el 
regidor les edificacions aïllades que van venir força més concretades per part d’un 
darrer Reglament que va sortir abans de l’estiu. 
 
Després d’aquestes intervencions i, 
 
Atès que l’ article 2 de la Llei 5/2003, de 22 d’ abril, de mesures de prevenció 
dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la 
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trama urbana estableix que els ajuntaments han de determinar, mitjançant un 
plànol de delimitació de les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions 
afectades per la regulació continguda en el seu text articulat. En aquest sentit 
correspon al Ple de l'Ajuntament d’ aprovar aquest plànol de delimitació, el qual, 

posteriorment s’ ha de trametre al Departament de Medi Ambient. 
 
Atès que l’ Ajuntament de Sant Celoni i per tal de donar compliment a les 

disposicions de la citada Llei, va procedir a elaborar, en col·laboració amb la 

Diputació de Barcelona, els Plans de Protecció d’ incendis de les Urbanitzacions 
(PPU) Can Coll, Cal Batlle i Boscos del Montnegre, en els quals, a més de definir 
les franges perimetrals de protecció que s’ havien de realitzar al voltant de les 

citades urbanitzacions, i les restants mesures que havien d’ adoptar-se per 

donar compliment a la llei 5/2003 (neteja de parcel·les, vials, xarxes 

d’ hidrants, etc), es definien els elements tècnics i operatius a implementar per 
tal de dur a terme els treballs en la forma deguda. Els esmentats plànols van ser 
finalitzats i lliurats a l’ Ajuntament de Sant Celoni durant el mes de maig de 
2005. 

 
Atès que el document es va aprovar inicialment en el Ple Municipal de data 2 de 
juny de 2005 i definitivament durant el mes de juliol, la delimitació de la franja 
esmentada, a fi i efecte que es podessin dur a terme, per part dels obligats, els 
treballs d’ execució de la franja.  
 
Atès que amb posterioritat a l’ aprovació inicial de la delimitació de la franja 
perimetral de les urbanitzacions Can Coll, Cal Batlle i Boscos del Montnegre, va 
ser aprovat per la Generalitat de Catalunya el Decret 123/2005, de 14 de juny 
(que va entrar en vigor el dia 17 del mateix mes), de mesures de prevenció dels 
incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la 
trama urbana, que desplega la Llei 5/2003, de 22 d’ abril, mitjançant el qual es 
regulen els requeriments de la franja exterior de protecció, les condicions de 
manteniment de les parcel·les no edificades i dels vials, la definició i el contingut 

del Pla d’ autoprotecció i les característiques de la xarxa d’ hidrants. Es 
desenvolupen també en aquest Decret els aspectes relatius al plànol en què 
s’ han de delimitar les urbanitzacions, edificacions i instal·lacions afectades per 

la Llei 5/2003, els estàndards cartogràfics a emprar, el Pla d’ autoprotecció, i, 

finalment, es determinen, entre d’ altres aspectes, els òrgans competents per a 
la imposició de les sancions. 
 
Atès que la Direcció General del Medi Natural, en data 28 de juliol de 2005, va 
informar desfavorablement respecte del plànol de delimitació aprovat per 
l’ Ajuntament de Sant Celoni, però no per considerar que el plànol referit a les 
urbanitzacions Can Coll, Cal Batlle i Boscos del Montnegre fossin tècnicament 
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incorrectes o presentessin defectes, sinó per entendre que mancava incloure-hi 
la Urbanització Royal Parc i les edificacions aïllades. 
 
Atès que en compliment d’aquella comunicació, en data 29 de juny de 2006 es va 
fer arribar la documentació requerida al Servei de Prevenció d’Incendis Forestals 
per tal que s’emetés INFORME FAVORABLE al plànol de delimitació de les 
Urbanitzacions del municipi de Sant Celoni.  
 
Atès que en data 26 de juliol de 2006 va tenir entrada en aquest Ajuntament 
comunicació de la Direcció General de Medi Natural per la qual s’ informa 

favorablement el Plànol de delimitació presentat, d’ acord amb l’ article 4 del 
Decret 123/2005. En la mateixa comunicació es disposa que per part de 
l’ Ajuntament es doni compliment a allò que disposen els apartats d) i e) del 
propi article 4. 
 
Atès que procedeix l’aprovació del document, amb nova exposició pública, atès que 
hi ha hagut canvis substancials en el seu contingut. 
 
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió informativa de Serveis 
Personals, el Ple municipal, per UNANIMITAT ACORDA: 
 
Primer - Aprovar inicialment, per segon cop, el Pla de prevenció d’incendis forestals 
a les urbanitzacions Can Coll, Cal Batlle i Boscos del Montnegre, redactat per 
l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de 
Barcelona, que inclou el plànol de delimitació previst a l’article 2.1 de la Llei 
5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, i edificacions i 
instal·lacions aïllades situades en terreny forestal. Incorporant les prescripcions 
indicades a l’informe de la Direcció General del Medi Natural, en allò referit a la 
urbanització de Royal Parc i també a les edificacions aïllades. 
 
Segon - Exposar novament al públic aquest expedient, els plànols de delimitació i 
el projecte de què porta causa, pel termini d’un mes a partir de la publicació del 
corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Tercer - Donar audiència en el procediment, per termini de quinze dies hàbils, a les 
entitats constituïdes per a la gestió dels interessos comuns dels propietaris de les 
urbanitzacions. 
 
Quart - Considerar que, si transcorregut el termini d’informació pública i audiència, 
no s’ha presentat cap al·legació al respecte, l’acord d’aprovació inicial s’entendrà 
elevat a definitiu sense necessitat d’un nou acord per part del Ple municipal. 
 
Cinquè - Trametre un exemplar del plànol de delimitació aprovat definitivament al 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 
 
Sisè - Transcorregut el termini de 15 dies des de que el Departament de Medi 
Ambient rebi el plànol de delimitació sense que notifiqui a l’Ajuntament 
requeriment algú, s’anunciarà l’aprovació definitiva mitjançant Edicte al Butlletí 
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Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i es notificarà als 
interessats que constin a l’expedient. 
 
Setè - Integrar el plànol de delimitació en els instruments d’ordenació urbanística 
municipal que correspongui, amb motiu de la seva revisió. 
 
11.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL 
CONSELL PLENARI DEL CONSELL DE POBLE DE LA BATLLÒRIA. 
 
Intervé el Sr. alcalde i diu: Es tracta de dos canvis de dues persones que venien, 
una en representació de la Junta de Compensació de Royal Park, el Sr. Jordi 
Verdiell, ara formaria part del Consell de Poble a nivell individual i una altra 
persona que representava a l’Associació de Veïns La Vall del Llor, Joan Sànchez, 
també formaria part del Consell de Poble a nivell individual. 
 
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. 
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• 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 
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 7 de setembre de 2006 s’ha rebut a l’Ajuntament de Sant Celoni un escrit 
del senyor Jordi Verdiell Saludas manifestant la seva voluntat de formar part del 
Consell de Poble de la Batllòria a títol particular i no com a representant de la Junta 
de Compensació de la urbanització Royal Park com fins ara venia actuant. 
 
En data 26 de setembre de 2006 s’ha rebut a l’Ajuntament de Sant Celoni un escrit 
del senyor Juan Sánchez Duran manifestant la seva voluntat de formar part del 
Consell de Poble de la Batllòria a títol particular i no com a representant de 
l’Associació de veïns “La Vall del Llor” com fins ara venia actuant. 
 
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió informativa de Serveis 
Personals, el Ple municipal, per UNANIMITAT ACORDA: 
 
Primer.- Designar el senyor Jordi Verdiell Saludas com a membre del Consell 
Plenari del Consell de Poble de la Batllòria a títol individual i no com a representant 
de la Junta de Compensació de la urbanització Royal Park. 
 
Segon.- Designar el senyor Juan Sánchez Duran com a membre del Consell Plenari 
del Consell de Poble de la Batllòria a títol individual i no com a representant de 
l’Associació de veïns “La Vall del Llor”. 
 
Tercer.- Notificar aquests acords als interessats, per al seu coneixement i als 
efectes oportuns. 
 
12.- APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UN CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE 
SANTA MARIA DE PALAUTORDERA PER A L’EXECUCIÓ D’UNA FRANJA DE 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS FORESTALS AL BARRI DEL VIRGILI. 
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Intervé el Sr. Josep Manel Bueno i diu: Aquest punt va també molt lligat amb el 
tema anterior, ja que el que s’intenta és que a tot arreu on hi hagi franja contra 
incendis es tingui la protecció adequada i el que s’ha fet és com que tenim una 
franja petita nosaltres dins del nostre terme, s’han delegat totes les competències 
a l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera per agilitzar al procés, per tant el 
cost serà zero per al nostre ajuntament i serà molt més eficient perquè es farà 
d’una sola tongada. 
 
Després d’aquesta intervenció i, 
 
La Generalitat de Catalunya, mitjançant la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures 
de prevenció d’incendis en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la 
trama urbana, va regular un seguit de mesures de prevenció d’incendis forestals 
d’aplicació a les referides urbanitzacions que no tenen una continuïtat amb la trama 
urbana i que estan situades a menys de cinc-cents metres de terrenys forestals. 
Les mesures contemplades a la llei esmentada s’han desplegat mitjançant el Decret 
123/2005, de 14 de juny. 
 
El barri del Virgili, ubicat majoritàriament en terme municipal de Santa Maria de 
Palautordera, i en menor mesura en terme municipal de Sant Celoni, es troba dins 
l’àmbit d’aplicació de l’esmentada llei al no tenir una continuïtat amb la trama 
urbana i estar situat a menys de cinc-cents metres de terrenys forestals. 
 
L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera està tramitant l’elaboració del plànol 
de delimitació de les urbanitzacions que no tenen una continuïtat amb la trama 
urbana i que estan situades a menys de cinc-cents metres de terrenys forestals, 
havent rebut informe favorable de la Direcció General del Medi Natural i estant 
pendent la seva aprovació pel Ple d’aquest Ajuntament. 
 
El plànol elaborat per l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera determina com 
a zona afectada una part del barri del Virgili en que la franja de protecció establerta 
per la legislació vigent està situada en terme municipal de Sant Celoni. 
 
L’article 6 de la llei esmentada determina que en els terrenys inclosos en la franja 
exterior de protecció de vint-i-cinc metres d’amplada, que no pertanyin a la 
urbanització, s’hi estableixi una servitud forçosa per accedir a aquesta i per 
efectuar els treballs de neteja necessaris, i que els propietaris d’aquests terrenys 
tenen dret a una indemnització per part dels subjectes obligats. 
 
En data 8 de setembre de 2006 s’ha signat un conveni de col·laboració entre els 
ajuntaments de Sant Celoni i de Santa Maria de Palautordera que té per objecte 
donar compliment a les mesures a què fa referència la citada Llei 5/2003 pel que fa 
al barri del Virgili, en especial, la d’assegurar l’existència d’una franja exterior de 
protecció de vint-i-cinc metres d’amplada, lliure de vegetació seca i amb la massa 
arbòria aclarida. 
 
Mitjançant aquest conveni l’Ajuntament de Sant Celoni delega a l’Ajuntament de 
Santa Maria de Palautordera l’aprovació del plànol de delimitació de mesures de 
prevenció d’incendis forestals referit a la totalitat de la franja exterior de protecció 
del barri del Virgili, malgrat afectar finques ubicades dins el terme municipal de 
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Sant Celoni; la licitació i adjudicació dels treballs d’execució d’aquesta franja de 
vint-i-cinc metres d’amplada; i el pagament de les indemnitzacions que puguin 
correspondre als propietaris de les finques rústiques ubicades en terme municipal 
de Sant Celoni per la imposició de la servitud forçosa per accedir a la franja i 
efectuar els treballs de neteja. 
 
Per contra, l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera es compromet a obtenir 
dels propietaris dels terrenys inclosos a la franja, ubicats en el terme municipal de 
Sant Celoni, les autoritzacions d’accés a les corresponents finques. 
 
El pacte tercer del conveni signat indica que la seva eficàcia quedarà supeditada a 
la ratificació pel Ple de cada Ajuntament en la propera sessió que es celebri. 
 
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió informativa de Serveis 
Personals, el Ple municipal, per UNANIMITAT ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el conveni signat amb l’Ajuntament de Santa Maria de 
Palautordera que té per objecte assegurar l’existència d’una franja exterior de 
protecció de vint-i-cinc metres d’amplada, lliure de vegetació seca i amb la massa 
arbòria aclarida a l’entorn del barri del Virgili, per donar compliment a la Llei 
5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis en les urbanitzacions 
sense continuïtat immediata amb la trama urbana i al Decret 123/2005, de 14 de 
juny. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera per 
al seu coneixement, en el termini de deu dies comptats des de l'endemà de la seva 
adopció. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord, adjuntant una còpia del conveni, a la Direcció 
General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya als efectes d’allò 
disposat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 
 
Quart.- Habilitar el senyor alcalde, o regidor en qui delegui, per a la signatura de 
tota la documentació necessària per a l'efectivitat dels acords presos.  
 
13.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PRÉSTEC I MODEL DE MINUTA A SIGNAR 
AMB LA CAIXA DE CATALUNYA, AIXÍ COM TAMBÉ DEL CONVENI PEL QUAL 
ES SUBVENCIONA PART DELS INTERESSOS. 
 
Intervé el Sr. alcalde i diu: Cal dir que és un préstec dedicat a inversions per valor 
de 793.000 euros que la Caixa de Catalunya ens fa unes condicions que són 
l’euribor més 0,09% de 12 anys amb dos de carència, cal dir que són aquests 
préstecs que es negocien i que tenim l’oportunitat com a ajuntament d’aconseguir-
los via Diputació de Barcelona, la qual cosa vol dir que la Diputació subvenciona 
amb 64.126,93 els interessos, és a dir que això és gairebé un préstec sense interès 
que també és molt convenient ja que és molt més barat que no un préstec al 
mercat lliure. 
 
Després d’aquesta intervenció i, 
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Atès que l’ajuntament va sol·licitar en data 25 maig de 2006 un préstec al 
Programa de Crèdit local de la Diputació de Barcelona per finançar inversions 
previstes en el pressupost de 2006. 
 
Vista la notificació de la Diputació de Barcelona en sessió celebrada el dia 29 de 
juny de 2006 on s’acordava subvenir el préstec sol·licitat per l’ajuntament per 
finançar el programa d’inversions, per import de 64.126,93 euros, així com la 
comunicació sobre l’aprovació per part de Caixa de Catalunya on s’acordava 
concedir un préstec a l’Ajuntament de Sant Celoni per import de 739.000,00 euros, 
per al finançament de projectes d’inversions previstos en el pressupost de 2006, 
d’acord amb les condicions següents: 
 
Tipus d’interès: Euribor + 0,09% 
Comissió d’obertura: 0,10% 
Termini: 12 anys (inclòs 2 anys de carència). 
 
Atès que es requereix per la a seva tramitació l’acceptació de la subvenció per 
subsidiar el tipus d’interès del préstec concedida per la Diputació de Barcelona, i 
l’aprovació per part de l’Ajuntament del préstec corresponent. 
 
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió informativa de Serveis 
Comunitaris, el Ple municipal, per UNANIMITAT ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona d’import 
64.126,93 euros, amb la finalitat de subsidiar el tipus d’interès del préstec 
sol·licitat. 
 
Segon.- Acceptar el text del conveni a subscriure entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Sant Celoni, regulador del subsidi del préstec sol·licitat a la Caixa 
d’Estalvis de Catalunya amb càrrec al Programa de crèdit local. 
 
Tercer.- Aprovar el préstec d’import 739.000,00 euros pel finançament de 
projectes d’inversions previstos en el pressupost de 2006 d’acord amb les 
condicions següents: 
 
Tipus d’interès: Euribor + 0.09% 
Comissió d’obertura: 0.10% 
Termini: 12 anys (inclòs 2 anys de carència). 
 
Quart.- Acceptar la minuta de préstec. 
 
Cinquè.- La primera disposició del préstec serà per la quantitat de 64.126,93 euros. 
 
Sisè.- Trametre l’acord d’acceptació de la subvenció i d’aprovació del préstec així 
com una còpia diligenciada del text  regulador del conveni de la subvenció i de la 
minuta de préstec al Servei de Programació de la Diputació de Barcelona als 
efectes oportuns. 
 

 24



Setè.- Autoritzar l’alcalde per subscriure la documentació que resulti necessària per 
a l’efectivitat dels anteriors acords. 
  
Vuitè.- Comunicar al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de 
Catalunya la concertació de l'operació de préstec amb la Caixa de Catalunya. 
 

------------------------------------------------ 
 
14.- INFORMACIÓ DE LA CORRESPONDÈNCIA REBUDA DES DEL DARRER 
PLE ORDINARI. 
 
L'Alcaldia proposa que es doni compte al Ple municipal de la següent  
correspondència rebuda darrerament a l'Ajuntament de Sant Celoni: 
 
- Un escrit de la Delegació Territorial del Govern a Barcelona informant que a la 

reunió de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya portada a terme el dia 5 
de juliol de 2006 es va homologar la revisió del Pla d’Actuació Municipal per 
incendis forestals elaborat per aquest ajuntament. 

 
- Un escrit de la Direcció General de Comerç enviant còpia de la resolució 

d’aquella Direcció General atorgant a aquest Ajuntament una subvenció de 
55.000 € per a la vianalització del carrer Major 

 
- Un escrit de la Direcció General de Comerç enviant còpia de la resolució 

d’aquella Direcció General atorgant a aquest Ajuntament una subvenció de 
38.000 € per a la vianalització del carrer Anselm Clavé. 

 
- Un escrit del nou president del Consorci Local Localret, Sr. Pere Navarro Morera 

comunicant el seu nomenament com a tal i oferint la col·laboració. 
 
- Un escrit de la Direcció de Serveis de Relacions Internacionals de la Diputació 

de Barcelona notificant la concessió d’una subvenció de 2.000 € per a la 
Setmana per a la Pau. 

 
- Un escrit del President de la Diputació notificant un suport econòmic de 35.000 

€ per a l’actuació Jocs Infantils 2006. 
 
- Un escrit de la Sindicatura de Comptes de Catalunya enviant un exemplar de 

l’informe de fiscalització núm. 2/2004 relatiu al Compte General de les 
corporacions locals, exercici 2003, aprovat pel Ple de la Sindicatura. 

 
- Un escrit del Departament de la Presidència de la Generalitat comunicant 

l’atorgament d’una subvenció de 5.500 € per projectes amb activitats per a 
joves. 

 
- Un escrit del Departament de la Presidència de la Generalitat comunicant 

l’atorgament d’una subvenció de 4.000 € per projectes amb inversions en béns 
immobles per a joves. 
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- Un escrit de la Direcció General de Qualitat Ambiental comunicant l’ampliació de 
la dotació de 900.000 € per a l’adequació de la il·luminació exterior dels 
municipis fins a 2.372.000 € així com l’atorgament a aquest Ajuntament d’un 
ajut de 6.800 € per actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior. 

 
 
15.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA, PEL 
1R. TINENT D’ALCALDE I PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN 
ELS MESOS DE JULIOL I AGOST D’ENGUANY. 
 
L’Alcaldia dóna compte al Ple municipal de les següents resolucions dictades durant 
els mesos de juliol i agost, i la corporació se’n dóna per assabentada: 
 
LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA DURANT EL MES DE 
JULIOL DE 2006. 
 
Dia Descripció 
01 Adjudicació d’un contracte 
01 Adjudicació d’un contracte 
03 Alta padró d’habitants 
03 Baixa padró d’habitants 
03 Baixa padró d’habitants 
03 Baixa padró d’habitants 
03 Aprovant una despesa per a la climatització del 2n pis de la R. Vella 
03 Concessió d’una subvenció al Tercer Mon Dr. Trueta 
03 Aprovant una despesa 
03 Reconeixement de serveis a un treballador 
03 Reconeixement de serveis a un treballador 
03 Reconeixement de serveis a un treballador 
03 Reconeixement de serveis a un treballador 
03 Declarant n vehicle com a residu sòlid urbà 
03 Habilitació de secretària accidental 
03 Aprovant la segona quota d’urbanització de Can Sans 
03 Aprovant la segona quota d’urbanització per la diferència de Can Sans 
03 Aprovant la segona quota d’urbanització per la diferència en la primera de C.Sans 
04 Aprovant bases per la convocatòria d’oposició de dues places de tècnic mig 
04 Aprovant bases per la convocatòria d’oposició d’una plaça de tècnic mig 
04 Aprovant bases per la convocatòria d’oposició d’una plaça de tècnic mig 
05 Aprovant certificació 8 de les obres d’urbanització de Can Sans 
05 Aprovant certificació 2 de les obres d’adequació del recorregut de vianants de la 

porta de llevant 
05 Contractació d’un peó 
05 Contractació d’un socorrista 
05 Contractació d’un tècnic mig per a l’àrea d’Entorn 
05 Aprovant una despesa per al subministrament d’un generador 
05 Aprovant una despesa per al subministrament de 300 llanternes 
05 Aprovant una despesa per als treballs de manteniment de la llera del Torrent del 

Virgili 
05 Aprovant una despesa per a la contractació del servei d’autocar Sant Celoni – 
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Gandesa 
05 Aprovant una relació de liquidacions Endesa 
05 Aprovant el pagament de la quota corresponent al Consorci de Turisme 
06 Aprovant una despesa per a la renovació d’una assegurança 
06 Aprovant una despesa per a la renovació d’una assegurança 
06 Contractació d’un oficial i un peó 
06 Facilitant dades del padró a J. A. Ramírez 
06 Aprovant despeses personal mes de juny 
06 Aprovant una despesa activitat d’estiu 
06 Aprovant l’atorgament de benefici fiscal en un expedient d’obres 
06 Aprovant una despesa per a l’assegurança d’accidents en la participació a les 

activitats esportives 
06 Aprovant una despesa per a l’assegurança d’un remolc 
07 Prenent coneixement informe Intervenció gestió econòmica Futbol Sala 
07 Facilitant dades del padró a O Mata 
07 Acceptant renúncia de J.L. Bolao 
07 Aprovant despeses depuradora mes de maig 
10 Alta padró d’habitants 
10 Concessió de subvencions per IBI 
10 Concessió llicència primera ocupació a ASECAT 
10 Concessió llicència primera ocupació a ASECAT 
10 Aprovant relació liquidacions utilització material reutilitzable 
10 Requeriment d’arranjament d’un camí a E. Santamaria 
10 Aprovant una liquidació  
10 Aprovant liquidació taxa tancament de carrers 
11 Aprovant bases convocatòria plaça d’enginyer tècnic 
11 Baixa padró d’habitants 
11 Concessió d’una bestreta a una treballadora 
11 Aprovant una despesa per obres a l’edifici de l’Ajuntament 
11 Acceptant justificació subvenció Club Bàsquet S. Celoni 
11 Aprovant una despesa per a l’adquisició d’un servidor per a l’emissora 
11 Liquidació taxa ocupació via pública 
11 Liquidació taxa ocupació via pública 
11 Baixa d’una parada del mercat setmanal 
11 Concessió d’ajornament i fraccionament de contribucions especials 
11 Concessió d’ajornament i fraccionament de contribucions especials 
11 Desestimant recurs de M. Miracle 
11 Autorització per posar taules i cadires a la terrassa al Diari de Sance 
11 Aprovant una despesa per mobiliari per al casal de la gent gran de la Batllòria 
12 Concessió pròrroga en una llicència d’obres 
12 Prenent coneixement informe Intervenció ingressos tallers cata de vins i cuina 

dietètica 
12 Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà 
13 Autoritzant a la JERC a portar a terme l’Acampada Jove  
13 Aprovant expedient de contractació de les obres de pista poliesportiva sobre el 

dipòsit del turó 
13 Encomanant la direcció  d’obres de reforma de l’escola Puigdollers a F.Peña 
13 Aprovant una despesa activitat de Dijous a la fresca 
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13 Adjudicant les obres de reforma de l’escola Puigdollers a Simod Control 
13 Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà 
13 Autoritzant el tancament d’un tram del carrer Girona per portar a terme un sopar 
13 Autoritzant el tancament del carrer Sant Roc per portar a terme una festa el Casal 

Quico Sabaté 
13 Autoritzant el tancament del carrer Sant Pere durant diferents dies dels mesos 

d’agost i setembre de 18 a 22 a la Colla de Geganters  
14 Contractació d’un administrativa 
14 Denegant la sol·licitud per posar taules i cadires al bar l’Avinguda 
14 Aprovant l’adopció de diverses mesures  en relació al trànsit del carrer Girona  
14 Concessió ajornament i fraccionament contribucions especials 
17 Alta padró d’habitants 
17 Baixa padró d’habitants 
17 Autorització de gual a ASECAT SA 
17 Autorització de gual a J.A. Tripiana 
17 Aprovant una escriptura de rectificació 
17 Aprovant un expedient de contractació per a la redacció del projecte del text refós 

del Sot de les Granotes 
19 Concessió de llicència d’activitats a PALECOFAS SL 
19 Alta padró d’habitants 
19 Prenent coneixement informe d’Intervenció ingressos del curs d’iniciació al tir amb 

arc i del curs infantil de dibuix i pintura 
19 Aprovant el Pla de Seguretat i Salut de les obres de reforma de l’escola Puigdollers 
19 Aprovant contractes de publicitat radio 
19 Aprovant segona quota d’urbanització de Can Sans 
19 Aprovant una despesa per a la col·locació de les banderoles de Festa Major 
19 Aprovant una despesa per una activitat de Dijous a la fresca  
19 Aprovant una despesa i contractació per una activitats de Dijous a la fresca 
19 Aprovant una despesa per al subministrament i instal·lació de finestres a l’escola 

Pallerola 
19 Aprovant una despesa per al subministrament de gelats per al sopar de la festa 

major 
19 Aprovant una despesa per al lloguer i transport d’un grup electrògen per al 

Cardelús 
19 Aprovant una despesa per al lloguer i transport d’un grup electrògen pe a la Pl. de 

la Vila 
19 Aprovant la despesa per al lloguer, transport i retirada de taules i cadires 
19 Aprovant una despesa per al lloguer de vuit cabines de WC per a la Feta Major 
19 Aprovant una despesa pels treballs de reparació de la furgoneta Peugeot 
20 Aprovant definitivament l’Estudi de Seguretat i Salut de les obres del CEIP Pallerola 
20 Aprovant una despesa per a la contractació treballs de disseny “Campanya de 

Participació Ciutadana” 
20 Aprovant el Pla de Seguretat i Salut de les obres del CEIP pallerola  
20 Incoació d’expedient de pròrroga el contracte de gestió del CME 
21 Autoritzant una modificació d’una llicència  d’activitat 
21 Delegant un regidor per celebrar un casament 
24 Alta padró d’habitants 
24 Contractació d’un peó 
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24 Aprovant una operació de refinançament  
24 Concessió de subvenció per arranjament de façana  
24 Aprovant certificació 7 per obres del nou dipòsit del Turó 
25 Aprovant les bases de convocatòria per una plaça d’administratiu d’arxiu 
25 Aprovant inicialment la proposta de modificació puntual del Pla Especial de 

protecció de la Masia de Cal Batlle 
25 Aprovant relació de liquidacions per retirada de cotxes de la via pública 
25 Aprovant una despesa pels treballs d’impressió de programes i cartells de Festa 

Major  
25 Autoritzant el canvi de titularitat d’una llicència d’activitat 
25 Autoritzant la Policia a retirar un vehicle de la via pública 
25 Autoritzant la Policia a retirar un vehicle de la via pública 
25 Acceptant un crèdit concedit per la Diputació de Barcelona 
26 Aprovant les bases de convocatòria d’una plaça de tècnic mig   
26 Declarant deserta la licitació per a l’execució de les obres de tercera fase de les 

obres del Camp d’Esports 
26 Aprovant la correcció d’error en la publicació d’un anunci 
26 Autoritzant canvi de nom de drets funeraris a J. Romero 
26 Autoritzant canvi de nom de drets funeraris a L. Bonfill 
26 Delegant competència per signar documents a l’àrea de Cultura 
26 Concessió llicència d’ocupació a J.V. Gaspar 
27 Concessió de gratificacions a diferent personal 
27 Concessió de drets funeraris a M. Tayeda 
27 Concessió de complement de productivitat 
27 Acceptant la renúncia a una adjudicació d’uns treballa d’Estrats Gestió del 

Patrimoni 
27 Aprovant una liquidació 
27 Aprovant les despeses de depuradora del mes de juny 
27 Aprovant contractes de publicitat de la radio 
27 Aprovant l’oferta del preu de tona de llenya 
27 Aprovant la liquidació per reserva de via pública 
27 Aprovant el pressupost estimatiu de la Festa Major de la Batllòria 
27 Aprovant la despesa per un rocòdrom i inflables per a la Festa Major de la Batllòria 
27 Aprovant la despesa per al lloguer d’un envelat per a la Festa Major de la Batllòria 
27 Aprovant la concessió d’una subvenció a la Colla de Geganters i Grallers de la 

Batllòria 
28 Aprovant una despesa per a la direcció de les obres de la tercera fase de les obres 

del Camp d’Esports 
28 Aprovant definitivament el projecte d’obres de la pista poliesportiva sobre el dipòsit 

del Turó 
28 Aprovant la relació de factures F/2006/6 
28 Aprovació de la despesa de les obres de drenatge perimetral al camp de futbol de 

Can Sans 
28 Aprovació de la despesa per al lloguer d’inflables per a la Festa Major 
28 Aprovació de la despesa per al lloguer de l’escenari per al Cardelús 
31 Canvis de domicili 
31 Declarant l’incompliment d’una ordre d’execució 
31 Adjudicant a Josep Lluís Bolao el contracte de direcció d’obres de la tercera fase del 
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Camp d’Esports 
31 Aprovant una correcció d’error en la concessió d’una llicència d’activitat a F. Medina 
31 Adjudicant a Talleres Mecànicos José Amat el contracte de subministrament d’un 

nou vehicle de treball per a la Brigada 
31 Concessió de drets funerairs a A. Calleja 
31 Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà 
31 Aprovant una despesa per al subministrament de sabates per a la Policia 
31 Aprovant una despesa per treballs de condicionament del Camp de Futbol de Can 

Sans 
31 Aprovant una despesa per treballs de condicionament del Camp de Futbol de la 

Batllòria 
31 Aprovant l’estudi elaborat per Sorea per a la previsió de les despeses de la 

depuradora per a l’any 2006 
31 Aprovant una despesa pels treballs de consolidació de la part central del carrer Mn. 

Cinto Verdaguer 
31 Aprovant una despesa pels treballs d’impressió de programes i cartells de la Festa 

Major de la Batllòria 
 
 
LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA DURANT EL MES 
D’AGOST DE 2006. 
 
Dia Descripció 
02 Delegació de l’Alcaldia per vacances del titular 
02 Aprovant expedient de contractació per a l’adquisició d’un vehicle per a Cultura 
02 Aprovant expedient de contractació per a l’adquisició d’un vehicle tot terreny 
02 Aprovant la despesa per al subministrament d’un furgó isotèrmic de 480 kg. De 

carn de xai per al sopar popular 
02 Aprovant una despesa per al subministrament de material esportiu 
02 Aprovant una despesa per al subministrament d’una xarxa de protecció per a la 

gàbia de llançament de pes 
03 Aprovant la realització d’un projecte de participació de les dones i la signatura d’un 

conveni amb la Generalitat 
03 Autoritzant la policia local a la retirada d’un vehicle de la via pública 
04 Alta padró d’habitants 
04 Fixant l’execució subsidiària per a la neteja d’un domicili 
04 Habilitació de secretaria per vacances del titular durant el mes d’agost 
04 Aprovant una despesa per al subministrament de gots per a la Festa Major 
04 Aprovant una despesa per a l’adquisició de dos ordinadors per al Centre Cívic de la 

Batllòria 
08 Baixa padró d’habitants 
08 Contractació d’un controlador d’accés al Montnegre 
08 Adjudicació de l’obra d’enderroc de la Pista Esportiva del Pallerola a Paviments 

Martín  
10 Baixa padró d’habitants 
11 Alta padró d’habitants 
11 Autorització per allargar l’horari de tancament del bar la Placeta de la Batllòria els 

dies de la Festa Major 
11 Aprovant una despesa per al subministrament de vestuari al personal de la brigada 
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d’instal·lacions 
11 Aprovant una despesa per al subministrament de vestuari al personal de la brigada 

de jardineria 
11 Aprovant una despesa per al subministrament de vestuari al personal de la brigada 

d’obres 
14 Contractació d’una treballadora familiar 
14 Concessió de drets funeraris a M. López 
18 Alta padró d’habitants 
22 Contractació d’una administrativa 
22 Declarant la caducitat del padró de diferents persones 
22 Revocant una baixa del padró  
22 Concessió llicència d’obres menors a UTE AVE SANT CELONI 
24 Concessió llicència d’activitats a Tàrrega Electrodomèstics 
24 Concessió d’una bestreta a J. Muntaner 
25 Alta padró d’habitants 
25 Baixa padró d’habitants 
25 Concessió de gratificacions a diferent personal 
25 Concessió de complement de productivitat a diferent personal 
28 Concessió de beques de menjador 
28 Denegació de bonificació en les escombraries a diferents persones 
28 Concessió de bonificació en les escombraries a diferents persones 
28 Aprovant certificació 1 per obres d’ampliació del cementiri de la Batllòria 
28 Aprovant certificació 2 per obres d’adequació de la primera planta de l’edifrici del 

carrer Bruc 
28 Contractació d’un professor 
28 Contractació d’un tècnic mig 
28 Contractació d’un peó 
28 Contractació de tres professors per a l’escola d’adults 
28 Atorgament de subvenció per enllumenat públic a la urbanització Boscos del 

Montnegre 
28 Aprovant despeses nòmina mes de juliol 
29 Baixa padró d’habitants 
29 Baixa padró d’habitants 
29 Contractació d’un peó 
29 Concessió de drets funeraris a E. Sànchez 
29 Incoació d’expedient de R. Patrimonial d’E. Vives 
29 Notificació de tràmit d’audiència en expedient de R. Patrimonial d’O Pié 
29 Declarant aprovats definitivament els acords d’imposició de contribucions especials 

del Vial paral·lel 
29 Aprovant na despesa per al servei de càtering de l’arrossada popular 
30 Contractació d’una peó 
30 Encomanant el control de les obres de la tercera fase del camp d’esports a S. 

Valcarcel 
30 Aprovant una despesa per a la contractació d’una empresa per al disseny del 

projecte de “Participació de les dones en un barri o municipi” 
30 Desestimant la reclamació presentada per F. Espinosa 
31 Alta padró d’habitants 
31 Canvis de domicili  
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31 Contractació d’una treballadora familiar 
31 Contractació d’un auxiliar administratiu 

 
 
LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE SEGURETAT 
CIUTADANA DURANT EL MES DE JULIOL DE 2006 
 

6 Resolució lot 603 
 
 
LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PEL PRIMER TINENT D’ALCALDE 
DURANT EL MES DE JULIOL DE 2006. 
 
 
Dia Descripció 
07 Comunicar a Planxisteria Francar, SL tenia l’obligació de presentar la sol·licitud 

d’adequació i canvi de nom 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 

12 Concedir a CELOMOVIL, SA adequació a la LIIA d’un taller de reparació 
d’automòbils situat a la Ctra. C-35 Km. 56,430 

17 Caducitat de la sol·licitud d’Almacenaje y Distribución Transquela, SL de llicència 
ambiental per a la instal·lació d’un magatzem logístic de productes de tercers situat 
al vial paral·lel a la C-35, km 58,5 del polígon industrial Nord-Est 

 
 
16.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL 
REALITZADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE JUNY D’ENGUANY. 
 
Vist l'expedient instruït per a donar compte de les contractacions urgents de 
diferent personal realitzades durant els mesos de juliol i agost de 2006. 
  
Atès que durant el mes de juliol de 2006 s'ha procedit a la contractació del següent 
personal:  
 
- Un peó per realitzar la informació municipal en l’acampada jove 2006. 
- Un socorrista per realitzar el servei de monitoratge, vigilància i control de la 

piscina municipal. 
- Un tècnic mig per portar a terme l’adequació dels projectes d’urbanització del 

carrer Breda i del Passeig dels Esports. 
- Un oficial i un peó per realitzar el servei d’accessibilitat i qualitat de l’espai 

públic. 
- Una administrativa per realitzar el suport administratiu al programa ILO-SER. 
- Un peó per realitzar el manteniment i millora de l’accessibilitat a la via pública i 

a equipaments municipals. 
 
Atès que durant el mes d’agost de 2006 s’ha procedit a la contractació del següent 
personal: 
 

 32



- Una persona per realitzar el control d’accessos a la zona del Parc Natural del 
Montnegre. 

- Una treballadora familiar per realitzar la substitució en el període de vacances a 
l’àrea de Comunitat. 

- Una administrativa per al programa de qualitat en l’atenció ciutadana. 
- Un professor per a l’escola d’adults. 
- Un tècnic mig per a la redacció i adequació de projectes d’enllumenat al 

Reglament de baixa tensió i posterior legalització. 
- Un peó per realitzar el servei d’atenció al creixement de la demanda d’ús 

d’instal·lacions esportives. 
- Tres professors per a l’escola d’adults. 
- Un peó per donar suport a les instal·lacions esportives. 
- Un peó per realitzar suport a les instal·lacions esportives. 
- Una treballadora familiar per donar resposta a les demandes existents al Servei 

d’Atenció al Domicili. 
- Un auxiliar administratiu per realitzar el servei de suport administratiu als 

projectes de festes del darrer trimestre 2006. 
 

Atès que l'Alcaldia per raons de màxima urgència ha procedit a la contractació del 
personal descrit anteriorment. 
 
Atès allò establert a l'article 298.3 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de 
règim local de Catalunya, sobre contractació urgent de personal. 
 
L'Alcaldia dóna compte al Ple de la contractació temporal del següent personal, i la 
corporació se’n dóna per assabentada: 
 
Juliol 2006 
 
Anna Blanché Martí Peó 
Oriol Boada Martí Socorrista 
Sergi Rodríguez Valcarcel Tècnic mig 
Rafael Navarta Recio Oficial 
Juan Celestino Barquero Rodríguez Peó 
M. Glòria Egea Bruno Administrativa 
Carles Funoyet Edo Peó  
  
Agost 2006 
 
Oriol Martínez Gros        Informador 
M. Carme Alcántara Mayorgas Treballadora Familiar 
Laia Castells Aritzeta                 Administrativa 
Jesús Sànchez Caso         Professor 
José Américo Blanco Burgos        Tècnic mig 
Miguel Mena Fradera         Peó 
Sergi Bernal Escoté         Professor 
Manuela Gallardo Sànchez        Professora 
Marina Pardo Alloza         Professora 
Pere Purrà Herbera            Peó 
Montserrat Rovira Ruíz           Peó 
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Teresa Espinàs Ortega          Treballadora Familiar 
Jordi Clopés Lagarda           Auxiliar Administratiu   
 
17.- 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 10 del vespre i s'estén la present acta 
de la que jo, el secretari municipal, en dono fe. 
 
      L’alcalde         El secretari 
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