
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 

DEL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2006 
 
 
 
Sant Celoni, 30 de novembre 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 Ramon Segarra Montesó, Josep Capote 
Martín, Francesc Garcia Mundet, Josep M. Bueno Martínez, Jordi Arenas Vilà, Raül Casado 
Jiménez, Josep Maria Pasqual Arenas, 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. 
 
Abans d’iniciar-se la sessió, el senyor 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.  
 
Seguidament el Sr. alcalde fa esment de la mort produïda aquesta darrera setmana del 
treballador d’aquest Ajuntament Carles Funuyet per al coneixement de tothom. 
  
Es procedeix, doncs, a tractar els punts continguts a l’ordre del dia. 
 
1. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PROJECTE D’ESTABLIMENT DEL SERVEI 
MUNICIPAL “BORSA LOCAL D’HABITATGE DE LLOGUER”. 
 
Intervé el Sr. Ramon Segarra i diu: Bona nit a tothom, el que portem avui al ple és el final 
de tot un projecte que es va iniciar amb el tema de l’habitatge, relacionat amb les tres 
promocions d’habitatge, una d’elles ja està entregada i aquest era el darrer punt que 
quedava i amb això tanquem tot el que en aquest mandat vàrem presentar per a la opció 
d’habitatge. Aquest matí a la ponència d’habitatge i infrastructura s’ha comentat on 
s’ubicaria, en principi seria a l’OAC per donar millor servei a la gent i es faria una 
subcontractació en una empresa que es dedica a aquestes qüestions durant un any per 
veure exactament com es va desenvolupant tot aquest mercat pel que fa a prospecció 
etc. 
 
Intervé el Sr. Francesc Deulofeu i diu: En principi el nostre grup de Convergència i Unió 
estem d’acord amb aquesta aprovació inicial d’aquest servei de la Borsa Local d’habitatge 
de lloguer i per tant el nostre vot serà favorable. 
 
Intervé el Sr. alcalde i diu: Entenem doncs que amb el vot afirmatiu de tots els grups, 
queda aprovat per unanimitat aquesta aprovació inicial que és preceptiva abans de tirar 
endavant qualsevol servei municipal, primer aprovar-ne l’establiment d’aquest servei, que 
tal com s’ha comentat està previst iniciar-ho l’any 2007 i de ben segur que serà un bon 
servei per tal de facilitar el lloguer a col·lectiu més desafavorits, també al col·lectiu de 
joves i també d’aquesta manera entrar en complicitat amb els propietaris per tal de poder 



facilitar l’arranjament d’habitatges que poden estar en aquest moment desocupats i 
també garantir el cobrament per part del propietari i garantir també la possible merma de 
qualitat de l’habitatge pel que fa a alguna malifeta, es garanteix via assegurança tant una 
cosa com l’altra, tant el cobrament del lloguer com la reparació de l’habitatge. Això de ben 
segur que redundarà en que no hi hagi habitatges vells sense ocupar, fer rehabilitació, 
com també habitatges que es puguin ocupar amb aquestes garanties i per tant es tracta 
d’una iniciativa positiva i també és bo que tots els grups ho compartim i que quedi 
aprovat per unanimitat. 
 
Després d’aquestes intervencions i, 
 
El Departament de Medi Ambient i Habitatge, en l’exercici de les competències en matèria 
d’habitatge, ha impulsat el Decret 244/2005, de 8 de novembre, d’actualització del Pla per 
al dret a l’habitatge 2004-2007, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya. 
 
Un dels eixos prioritaris del Decret 244/2005 és l’accés a l’habitatge en règim de lloguer a 
preus assequibles. Amb aquesta finalitat, el Decret posa en marxa la Xarxa de mediació 
per al lloguer social per incrementar l’oferta de lloguer a preus moderats i atendre així la 
població amb ingressos més baixos, donant suport i coordinant les borses d’habitatge. 
 
D’acord amb l’anterior, l’Ajuntament de Sant Celoni ha signat un conveni amb la Direcció 
General d’Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge, la Secretaria General 
de Joventut del Departament de la Presidència i l’empresa pública ADIGSA, a través del 
qual es vol portar a terme la creació, manteniment i desenvolupament de la Borsa 
d’habitatge per al lloguer social i/o pel desenvolupament de la Borsa jove d’habitatge al 
municipi de Sant Celoni, a més de formalitzar la col·laboració que estipula la Llei general 
de subvencions entre els òrgans administratius que concedeixen els ajuts i les entitats 
col·laboradores. 
 
Segons el conveni signat, l’Ajuntament de Sant Celoni es constitueix en entitat 
col·laboradora per crear i gestionar la borsa local d’habitatge de lloguer. 
 
Als efectes de l’execució del conveni i de la posada en marxa del servei,  l’Ajuntament 
s’ha de fer càrrec de les despeses de posada en marxa i funcionament de la Borsa 
d’habitatge de lloguer i, 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 d’Entorn. 
 
Vistos els informes de la Secretaria i de la Intervenció municipals, i a la vista de 
l’expedient instruït a l’efecte, a proposta de la Comissió informativa de Serveis 
Comunitaris, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar inicialment el projecte d’establiment del servei públic Borsa local d’habitatge 
de lloguer. 
 
2. 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, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes de la corporació, als efectes de que tot aquell 



que estigui interessat pugui presentar quantes al·legacions i suggeriments consideri 
escaients.  
 
3. Donar audiència per igual termini a tot aquell que ostenti la condició d’interessat 
amb notificació personal d’aquesta acord.  
 
4. 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.  
 
5. Habilitar el senyor alcalde o persona en qui delegui als efectes de què pugui signar 
quanta documentació sigui procedent per a l’efectivitat dels acords presos.  
 
 
2. DESIGNACIÓ, SI ESCAU, DELS REPRESENTANTS MUNICIPALS EN EL 
CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DE LA 
DEMARCACIÓ DE GRANOLLERS. 
 
Intervé el Sr. alcalde i diu: Això ja es va comentar, és el que en diem la TDT i que la 
comarca està dividida en dues zones, la de Mollet i la de Granollers i es tracta d’anar fent 
camí en el consorci on ens hem posat d’acord amb la majoria d’ajuntaments per crear-lo i 
tirar endavant i en el cas de Sant Celoni es proposa de representant el Sr. Josep Alsina i 
de suplent el Sr. Raül Casado. 
 
Intervé el Sr. Francesc Deulofeu i diu: En principi el nostre vot serà negatiu en el sentit 
que no hi ha hagut possibilitat de poder participar i de poder discutir sobre qui era la 
persona que podia exercir aquesta funció, la qual doncs provablement també hi 
haguéssim pogut participar algun dels membres de Convergència i Unió i com que no hi 
ha hagut aquesta possibilitat de parlar-ho, de discutir-ho i de prendre una decisió 
unànime entre tots nosaltres, el nostre vot serà negatiu. 
 
Intervé el Sr. alcalde i diu: No té raó de ser ja que han de ser representants dels 
ajuntaments que vol dir representants dels equips de govern, cada un dels ajuntaments 
ha designat una persona de l’equip de govern, sigui alcalde o regidor/regidora i així hi 
haurà representants en aquest consorci de tots els grups polítics comarcals ja que és un 
projecte assumit per tots els partits polítics de la comarca i així estan representats als 
ajuntaments com és normal en qualsevol consorci que només hi ha un representant de 
cada municipi i que s’escau que sigui de l’equip de govern de cada un dels municipis. 
 
Intervé el Sr. Josep Alsina i diu: Senzillament es tracta d’explicar el que ja ha avançat el 
Sr. alcalde i dir que a l’executiva d’aquest consorci Sant Celoni també hi formarà part 
juntament amb Granollers, Cardedeu, La Garriga i Aiguafreda i amb aquests pobles s’ha 
intentat reflectir el pes dels diferents partits polítics i Sant Celoni és un govern amb una 
singularitat però el regidor que hi va és d’Esquerra, Cardedeu és un altre tripartit però la 
regidora que hi va és d’Iniciativa, Aiguafreda és un alcalde de Convergència, Granollers, 
com a capital... i és una persona de cada equip de govern, no hi havia possibilitats de fer 
res més i s’ha coordinat així amb les quatre forces a nivell Comarcal quedant descartat el 
PP. 
 



Intervé novament el Sr. Francesc Deulofeu i diu: D’alguna forma em reafirmo encara més 
amb el comentari que he fet en un primer moment, estem parlant de representants 
d’ajuntaments, tots som regidors de l’ajuntament de Sant Celoni i t’agraeixo la informació 
de que ja s’ha intentat equilibrar el pes dels diferents partits, participació, transparència, 
poder discutir i parlar aquestes coses, provablement hagués sigut útil haver-ho fet amb 
anterioritat. Des d’aquest punt de vista, com que nosaltres no hem tingut aquesta 
possibilitat, la decisió de la persona que representarà a l’ajuntament l’heu pres l’equip de 
govern, nosaltres no la compartim perquè pensem que hi ha hagut poca participació. 
 
Intervé novament el Sr. alcalde i diu: Segurament algú dels qui parlem ens expliquem 
molt malament, tot i que ho ha complementat el regidor Josep Alsina, s’ha pactat a nivell 
de comarca que tots els grups polítics que estan governant en els municipis hi fossin 
representats, per això el PP no hi és perquè no té cap govern municipal a la nostra 
comarca, i a les dues zones, tant la de Mollet com la de Granollers hi ha representats com 
dèiem d’Iniciativa, Esquerra, Convergència i PSC i això és un pacte que s’ha fet i nosaltres 
el que fem és respectar els pactes i tots els representants que hi ha són del govern de 
cadascun dels municipis i està ben representat tant la part política com també el tamany 
dels municipis que hi estan representants, s’ha intentat que hi hagués també les franges 
de població representades i així ho han manifestat en l’aprovació de tots aquests 
ajuntaments i a nivell comarcal, per tant, si el vot és negatiu i es manté, trenca una mica 
la dinàmica que hi ha hagut a nivell de comarca, però és respectable. 
 
Intervé novament el Sr. Francesc Deulofeu i diu: Una mica pel que has comentat que 
potser ens expliquem malament, si, jo penso que potser també m’he explicat malament 
perquè veig que amb la resposta que m’has donat segurament no has entès el que com a 
grup volíem transmetre, entenem que decidir qui representarà l’ajuntament, tots aquests 
elements que heu explicat, que ens semblen molt lògics, creiem que haurien estat bé amb 
un procés de participació i en el que tots hi comptem i tenim en compte ho hauríem pogut 
parlar o ho hauríem consensuat i és provable que haguéssim arribat a una conclusió com 
aquesta, en qualsevol cas, això no s’ha produït, no ha sigut d’aquesta manera i per això 
nosaltres el que diem és que donat que no hi ha hagut aquesta transparència, entenem 
que no tenim perquè donar suport a aquesta persona. Simplement això. 
 
Intervé novament el Sr. alcalde i diu: Nosaltres proposem en Josep Alsina perquè és el 
regidor que s’encarrega dels temes de comunicació i hi ha unes dinàmiques que potser va 
bé que malgrat que no les acceptem, el consorci per a la gestió de la TDT no deixa de ser 
una manera de funcionar que ens hem dotat a la comarca i el consorci de residus, per 
exemple, també funciona de la mateixa manera, representant tots els municipis per trams 
de població, representant tots els grups polítics però d’una manera normalitzada com és 
la que sigui dels governs dels municipis dels que hi estan representats perquè són els que 
han de prendre després decisions tant de la televisió com de residus i en altres consorcis 
que es puguin anar creant.  
 
Després d’aquestes intervencions i, 
 
El Reial Decret 349/2004, de 12 de març, modificat pel Reial Decret 2268/2004, de 3 de 
desembre, ha definit el Pla Tècnic de la Televisió Digital Terrestre (TDT), en el qual es 
preveu la creació d’un canal públic específic per a la demarcació de Granollers.  
 



La gestió d'aquest canal està prevista que es dugui a terme de manera conjunta pels 
municipis que formen part de la demarcació, en els termes de l’acord del Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 20 de setembre de 2005 i la Llei 22/2005, de 29 de 
desembre. L'Ajuntament de Sant Celoni ja ha sol·licitat l’obtenció de la concessió de la 
TDT. 
 
Considerant que l'instrument jurídic més adient per efectuar una gestió àgil i eficaç 
d'aquest canal és el consorci, es proposà la constitució del Consorci per a la gestió de la 
televisió local digital local pública de la demarcació de Granollers. El Consorci és una 
entitat pública associativa local de caràcter voluntari, que té per objecte la gestió conjunta 
del servei de televisió digital local corresponent al programa del canal múltiple que 
correspon a la demarcació GRANOLLERS, segons el Pla Tècnic Nacional de la Televisió 
Digital Local. 
 
Als efectes, es va elaborar una proposta d’Estatuts reguladors del Consorci que consta de 
24 articles i una disposició transitòria.    
 
En data 29 de juny de 2006 el Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni va aprovar inicialment 
la constitució del Consorci per a la gestió de la televisió digital terrestre de la demarcació 
de Granollers, així com els estatuts pels quals haurà de regir-se, tot fent constar que la 
Corporació no assumeix cap obligació econòmica fins que no es concretin les entitats 
integrants del consorci i s’aprovi la seva participació econòmica. 
 
L’acord es va sotmetre a informació pública, per un termini de trenta dies hàbils, prèvia 
inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 
181 del dia 31 de juliol de 2006 i al tauler d'anuncis de la Corporació.  
 
Atès que no es va presentar cap al·legació ni reclamació al respecte, per resolució de 
l’Alcaldia de data 13 de setembre de 2006 es va declarar definitivament aprovada la 
constitució del Consorci per a la gestió de la televisió digital terrestre de la demarcació de 
Granollers. 
 
L’acord es va notificar a la Generalitat de Catalunya i als ajuntaments de la demarcació 
que han manifestat la voluntat de formar part del Consorci. 
 
Atesa la necessitat de nomenar les persones que han de representar l’Ajuntament de Sant 
Celoni al consorci, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, per 11 vots 
a favor el de la regidora Lourdes Donado Riera i  dels regidors Srs. Josep Alsina, Josep 
Manel Bueno, Josep Capote, Raül Casado, Jordi Arenas, Francesc Garcia, Josep Maria 
Pasqual, Ramon Segarra, Miquel Vega i Joan Castaño i 6 en contra, de la regidora Sra. 
Josefa Lechuga i dels regidors Srs. Emili Bosch, Jordi Cuminal, Francesc Deulofeu, Carles 
Mas i Miquel Negre, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Designar com a representants de l’Ajuntament de Sant Celoni al Consorci per a la 
gestió de la televisió digital terrestre de la demarcació de Granollers, les persones que es 
relacionen a continuació: 
 
 Titular: Josep Alsina Lloreda, regidor de Comunicació 
 Suplent: Raül Casado Jiménez, regidor de Cultura 
  



2. Validar l’assistència del representant titular, el senyor Josep Alsina Lloreda, a la sessió 
constitutiva del consorci celebrada el passat 13 de setembre d’enguany. 
 
3. Notificar aquests acords a la Secretaria del consorci per al seu coneixement i als 
efectes oportuns. 
 
3. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PER A L’APROVACIÓ IMMEDIATA DE LA 
LLEI DELS DRETS DE LES DONES PER L’ERADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA 
DOMÈSTICA. 

Intervé el Sr. Josep M. Pasqual dient que a la darrera Comissió Informativa varen entrar 
aquesta moció i varen proposar si era possible que tots els grups polítics la defenséssim 
passant a llegir-la a continuació. 
 
Intervé seguidament el Sr. alcalde i diu: Creiem que és important la moció i és important 
el que s’ha de continuar fent com és el que es va iniciar l’any 1998 que des de 
l’ajuntament de Sant Celoni ja es va veure la necessitat de crear un Servei a la Dona, 
recordem que el juny de l’any 1998 els 8 ajuntaments del Baix Montseny ens vam posar 
d’acord per tal de coordinar els diferents llocs on una dona podia estar atesa, podia fer 
una denúncia que tot això es coordinés i es treballés conjuntament i es va crear el Servei 
a la Dona en vista de les necessitats que hi havia, que engloba tant l’assistència 
psicològica com l’assessorament jurídic com els serveis socials. Això va acompanyat 
també de cursos de formació per als professionals que estan a càrrec d’aquests serveis, i 
s’intenta també cada any fer accions de sensibilització per tal que es tingui coneixement 
per tota la població d’aquesta lacra que hi ha a la societat d’avui en dia, de la violència de 
gènere. Hem de tenir en compte com a exemple, durant l’any 2005 a l’atenció social hi ha 
hagut 96 consultes i s’han atès a l’assessorament jurídic un centenar de dones i atenció 
psicològica gairebé 200 i també cada any el 25 de novembre, Dia Internacional contra la 
violència de gènere, es fa algun tipus d’activitat, aquest any s’ha fet una sessió de video 
fòrum, pel·lícula “Las Mujeres de verdad tienen curvas”, es va fer a la sala petita de 
l’ateneu i creiem, i els ajuntament del Baix Montseny estem d’alguna manera satisfets, 
que durant aquests anys s’ha anat consolidant aquest servei i la idea és que continuï i si a 
més hi ha una llei que ho recolza, de ben segur que hi podrem dedicar més esforços i més 
recursos. 
 
Després d’aquestes intervencions i, 
 
El dia 25 de novembre, des de l’any 1981, es celebra el Dia internacional contra la 
violència envers les dones. 
 
L’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat en referèndum el passat 18 de juliol, diu que 
totes les dones tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat 
personal, i a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explotació, 
maltractaments i de tota mena de discriminació (capítol I, article 19. Drets de les dones).  
 
L’Estatut d’autonomia de Catalunya obliga que les polítiques públiques han de garantir 
l’abordatge integral de totes les formes de violència contra les dones (capítol V, article 41. 
Perspectiva de gènere). 
 



El compromís per a l’eradicació de la violència de gènere contemplat en el Pacte del Tinell 
s’ha dut a terme en el període 2003-2006 amb un paper clau, i absolutament nou, de 
l’Institut Català de les Dones. 
 
El Pla integral per a la prevenció i l’eradicació de les violències masclistes amb els 
objectius, les mesures i la dotació de pressupost de tots els departaments implicats, i amb 
la participació de diferents grups de dones, tant en l’elaboració com en l’avaluació, ha 
estat una passa històrica. 
 
L’avantprojecte de Llei de drets de les dones per a l’eradicació de la violència masclista és 
una llei profundament innovadora que aborda de forma molt àmplia la violència vers les 
dones i amb un caire profundament transformador. Entre d’altres aspectes, adopta la 
perspectiva dels drets de les dones fugint d’un punt de vista assistencial o individualitzat 
de la problemàtica. En segon lloc, amplia la noció de violència masclista; aquesta llei 
reconeix no una, sinó moltes violències sexistes, que es poden produir de forma física, 
psíquica, sexual o econòmica. Inclou fenòmens com l’assetjament sexual, la violació o la 
mutilació genital femenina. En tercer lloc, no exigeix la denúncia penal per a la protecció 
dels drets. En quart lloc, ordena els recursos necessaris i les competències tot reconeixent 
les dels ens locals i apuntant les necessitats econòmiques per dur a terme les polítiques; i, 
en darrer lloc, cal dir que realitza un reconeixement de les entitats i grups de dones, com 
a agents claus en aquesta eradicació, en el passat i en el futur. 
 
Atesos aquests antecedents, a proposta de tots els grups municipals representats a 
l’Ajuntament de Sant Celoni, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Sol·licitar l’aprovació al Govern de la Generalitat de Catalunya i la tramitació immediata 
al Parlament de Catalunya de l’avantprojecte de Llei dels drets de les dones per 
l’eradicació de la violència masclista.  
 
2. Continuar impulsant des de l’Ajuntament, amb la participació de les entitats, totes 
aquelles mesures informatives, preventives, protectores i propositives envers de 
l’eradicació de la violència de gènere com a Administració més propera a la ciutadania. 
 
3. Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de les 
Dones i a les entitats locals. 
 
4. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’AUTORITZACIÓ A L’AMTU PERQUÈ REPRESENTI 
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI EN LES NEGOCIACIONS DE MESURES DEL 
FOMENT PER AL TRANSPORT PÚBLIC. 
 
Intervé el Sr. alcalde i diu: Tal com diu la moció, sapiguem que l’AMTU és una 
organització que ens hem dotat els ajuntament que tenim transport públic, ajuntaments 
que la majoria no tenim obligació de tenir-lo pel nostre tamany i que el que es fa o es 
proposa és autoritzar a l’AMTU, la nostra representació, que és important perquè a més 
ara tenim una eina que es va signar el juliol d’aquest any, entre la Generalitat de 
Catalunya, l’ATM i l’agrupació aquesta de municipis que en diem AMTU, amb la idea que 
també nosaltres, que fins ara no es podia, entrem en el contracte programa que és del 
2007 al 2010, això farà possible que tinguem recursos que fins ara no teníem d’una 
manera continuada perquè així va ser el compromís de la Generalitat de Catalunya 



d’augmentar molt aquesta primera quantitat econòmicaque va començar molt minsa l’any 
2005 i any rere any, a partir d’ara, hi ha el compromís de la Generalitat d’augmentar 
força més els recursos que es dotaran als ajuntaments i si a més a més l’interlocutor és 
l’AMTU del que nosaltres també en formem part, és bo que sigui aquesta organització la 
que ho agilitzi i que faci que es pugui millorar el transport públic.  
 
Intervé el Sr. Francesc Deulofeu i diu: La posició de Convergència i Unió serà favorable i 
per tant votarem a favor. 
 
Intervé novament el Sr. alcalde i diu: A més a més recordem que la intenció de 
l’ajuntament i així ho hem fet saber a tots els grups i ara es farà saber a la població de la 
Batllòria que s’augmentarà en tres viatges més diaris el servei de bus així com a les 
urbanitzacions del Montnegre que també tindran tres viatges al dia, on fins ara no n’hi 
havia cap, al matí, migdia i tarda, a la Batllòria s’incrementarà i a les urbanitzacions es 
posarà de nou. 
 
Després d’aquestes intervencions i, 
 
Vist el conveni formalitzat en data 27 de juliol de 2006 entre l’Honorable Sr. Joaquim 
Nadal i Farreras, en qualitat de conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya (DPTOP) i de President del Consorci Autoritat del Transport 
Metropolità (ATM), i l’Il.lm. Sr. Josep Mayoral Antigas, en qualitat de president de 
l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU), i que té per objecte la millora del 
transport públic col·lectiu urbà dels municipis associats a l’AMTU, mitjançant l’increment 
dels ajuts a municipis per a la millora del transport urbà que actualment atorga la 
Generalitat de Catalunya en aquest àmbit. 
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Celoni és membre associat de l’AMTU, segons acord 
adoptat pel Ple en sessió celebrada el dia 17 de maig de 2004. 
 
Vist que en el pacte segon, lletra A), primer apartat, de l’esmentat conveni, s’estableix 
que: “L’AMTU es compromet a: Obtenir dels ajuntaments d’aquests municipis, que tinguin 
interès en beneficiar-se de les mesures de foment de la Generalitat de Catalunya, 
l’autorització expressa per a actuar, en representació seva, com a interlocutora única 
davant la Generalitat de Catalunya i l’ATM, en l’acompliment d’aquest conveni.” 
 
Considerant que l’Ajuntament de Sant Celoni té interès en acollir-se a les ajudes que 
resulten de l’esmentat conveni i, alhora, i a petició de l’AMTU, entenc procedent 
l’autorització a que es fa referència en el paràgraf anterior. 
 
Per tot això, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 
unanimitat, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Autoritzar a l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) per tal que representi 
a l’Ajuntament de Sant Celoni, als efectes que s’estableixen en el pacte segon, lletra A), 
paràgraf 1, del conveni formalitzat el dia 27 de juliol de 2006, entre el DPTOP-ATM i 
l’AMTU (objecte de transcripció en la part expositiva d’aquesta proposta), l’objecte del 
qual és la millora del transport públic col·lectiu urbà dels municipis associats a l’AMTU. 
L’expressada autorització s’entén tan àmplia en dret com sigui menester, en el marc dels 
drets i obligacions que es recullen en el conveni de referència. 



 
2. Comunicar l’acord antecedent al DPTOP de la Generalitat de Catalunya, a l’ATM i a 
l’AMTU. 
 
 
5. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA 2A MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL 
PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI DE 2006. 
 
Intervé el Sr. Francesc Garcia i diu: Portem al ple d’avui la segona modificació de crèdit 
que puja 831.161 € on cal destacar el suplement de crèdit i alguns crèdits extraordinaris, 
el suplement de crèdit seria per a la recollida de residus, l’estudi de modificació del Mercat 
Municipal, Intranet Corporatiu, fem un crèdit extraordinari per a l’Escola Puigdollers, que 
tots sabeu que no estava a la proposta inicial i s’ha posat ara, també hi ha alguns temes 
d’enllumenat, d’informàtica, la modificació d’una part del camp de futbol i a grans trets, 
és el que hi ha. Tot això ho finançarem mitjançant alguna contribució especial 
d’enllumenat i la resta procedents de majors ingressos de l’impost de construccions, taxes 
d’ocupació i vol. Com sabreu, fa un temps, la Diputació està exigint a les empreses com 
Enher i Telefònica que paguin per ocupació del vol i això servirà per fer aquesta 
compensació de la despesa amb els ingressos. 
 
Intervé el Sr. Francesc Deulofeu i diu: De fet el nostre posicionament serà similar al que 
hem tingut en altres modificacions de crèdit i el posicionament que vam tenir en el seu 
moment en el pressupost, de tota manera en aquesta proposta hi ha aspectes específics 
de la Batllòria que donat que la presidenta de la Batllòria forma part del nostre grup i que 
aquí hi ha unes demandes específiques, demanaríem que el vot fos individual. 
 
Intervé el Sr. alcalde i diu: Em sembla molt bé que en aquest cas el grup de convergència 
divergeixi el seu vot i altra cosa és que entenc que les altres coses afecten a Sant Celoni i 
no té el vot negatiu, per exemple en l’estudi de modernització del Mercat Municipal o 
coses força importants com poden ser el contracte de gestió de l’Escola de Música, la 
compra d’instruments musicals de la mateixa Escola de Música, inversions a l’Escola 
Pallerola que és la nostra obligació, enllumenat del carrer Sant Josep, mobiliari de la Casa 
de la Vila, que em sembla que ens afecta a tots els grups municipals, etc. però jo 
destacaria, com a cosa important, com ha dit el regidor, que es fa més de 800.000 euros 
es dediquen a aquesta modificació de crèdit que només és la segona, serà un any amb 
només dues modificacions de crèdit i que pràcticament el 40% són inversions, és a dir 
que del pressupost ordinari dediquem pràcticament el 40% a inversions i això ve a dir que 
es té molta cura amb la despesa i que es fa possible tota aquesta inversió a les acaballes 
d’aquest any. 
 
Després d’aquestes intervencions i, 
 
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació d'una modificació de crèdit dins el pressupost 
definitivament aprovat per a 2006, per un import de 831.161,61 €, finançat amb majors 
ingressos corrents, així com amb recursos procedents de baixa de crèdit d’una partida de 
despesa corrent. 
 
Vista la memòria de l'Alcaldia i l'informe a l'efecte emès per l'interventor accidental. 
 



A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 12 vots a favor el de 
les regidores Lourdes Donado Riera i Josefa Lechuga Garcia i dels regidors Srs. Josep 
Alsina, Josep Manel Bueno, Josep Capote, Raül Casado, Jordi Arenas, Francesc Garcia, 
Josep Maria Pasqual, Ramon Segarra, Miquel Vega i Joan Castaño i 5 abstencions dels 
regidors Srs. Emili Bosch, Jordi Cuminal, Francesc Deulofeu, Carles Mas i Miquel Negre, el 
Ple municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit mitjançant concessió de crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit número 2/2006, al següent tenor: 
 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 2/2006   
      
DESPESES CORRENTS:    

SUPLEMENT DE CRÈDIT   423.521,34 
      
02.434A0.210 Adequació terreny petanca   4.100,00 
02.454A0.22706 Festa major de la Batlloria  7.000,00 
05.442D0.22709 Contracte recollida de residus   223.000,00
04.313F0.22706 Parc de Nadal    21.000,00 
06.322E0.22706 Estudi modernització mercat municipal 47.357,00 
06.463B0.22706 Intranet corporativa   39.000,00 
07.425A0.22706 Contracte de gestió CME   54.736,34 
07.451L0.213 Manteniment instal·lacions   5.626,00 
09.432A0.214 Reparació vehicles    1.702,00 
09.432F0.22706 Estudi idoneïtat enllaç C/ Guimerà i porta ponent 20.000,00 
      
CRÈDIT EXTRAORDINARI    92.298,34 
      
02.432I0.22706 Proposta alternativa sector P-21  20.000,00 
06.111B0.22609 Despeses diverses - opcions de compra 42.000,00 
06.456E0.22100 Subministrament elèctric   24.000,00 
07.422I0.489 Subvencions conveni AMPA escola Puigdollers 1.700,00 
07.422I0.22109 Subministraments escola Puigdollers  3.600,00 
07.422I0.223 Transports escola Puigdollers   300,00 
07.457E0.212 Manteniment biblioteca   698,34 
      
 TOTAL DESPESES CORRENTS 515.819,68 
      
DESPESES D'INVERSIÓ:    

SUPLEMENT DE CRÈDIT    233.807,71 
      
02.412Z0.62215 Cementiri de la Batllòria    13.500,00 
02.111Z0.63209 Projecte Unió Batllorienca   6.645,00 
02.459Z0.625 Mobiliari Casal de la Batllòria   1.000,00 
04.313Z0.626 Equipament informàtic Comunitat  1.200,00 
05.511Z0.61114 Enllumenat carrer Sant Josep   16.614,06 
06.463Z0.626 Equipament informàtic ràdio municipal  867,13 
06.111Z0.63208 Reforma edifici Ajuntament   125.400,00



07.422Z0.63206 Inversions CEIP Pallerola    5.636,97 
07.451Z0.626 Equipament informàtic Rectoria Vella  2.700,00 
07.452Z0.62226 Camp municipal d'esports 2a fase   55.850,00 
07451Z0.625 Mobiliari la Rentadora    2.500,00 
08.222Z0.623 Aire condicionat Seguretat Ciutadana  1.287,60 
08.222Z0.624 Equipaments vehicles Seguretat Ciutadana 606,95 
      
CREDIT EXTRAORDINARI    81.534,22 
      
02.459Z0.626 Equipament informàtic Casal de la Batllòria  2.038,12 
04.314Z0.623 Utillatge taller d'ocupació   728,10 
06.111Z0.625 Mobiliari casa de la Vila   28.000,00 
07.457Z0.626 Equipament informàtic biblioteca   1.100,00 
07.452Z0.63219 Camp esports de Can Sans  5.568,00 
07.425Z0.623 Instruments musicals CME  18.100,00 
09.432Z0.625 Mobiliari edifici carrer Bruc  26.000,00 
      
 TOTAL DESPESES D'INVERSIÓ 315.341,93
      
FINANÇAMENT:     
      
Contribucions especials     
36032 Contribucions especials enllumenat C/ Sant Jose 3.791,03 
      
Majors ingressos      
282 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres450.000,00
32103 Taxa ocupació vol, sòl i subsòl via pública 160.000,00
38000 Reintegrament pressupostos tancats 74.000,00 
301 Efectes inútils    43.000,00 
      
     730.791,03
Baixa partides de despeses     
00.011A0.31000 Interessos    96.579,55 
      
TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2006 831.161,61 
 
 
2. Exposar al públic l'expedient de la seva raó durant quinze dies hàbils a partir del 
següent al de la publicació de l'oportú anunci en el Butlletí Oficial de la Província, 
conforme determinen els articles 177 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals. En cas que durant el 
referit període no es presenti cap reclamació, l'acord inicial es considerarà definitivament 
aprovat. 
 
 
6. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
PLA ESPECIAL DE LA MASIA DE CAL BATLLE, PROMOGUDA PER FUTUR HOTEL 
SA. 



 
Intervé el Sr. Josep Capote i diu: Tal com es diu es tracta d’una masia que està a Cal 
Batlle a Montnegre, està al catàleg del Patrimoni Històric de Sant Celoni i el que demana 
és una ampliació de 300 metres quadrats per fer un annex perquè han muntat un hotel i 
com que és una alteració del Pla Especial cal aprovar-la. 
 
Intervé el Sr. Francesc Deulofeu i pregunta: El que demanen és una ampliació de quines 
característiques? 
 
Contesta el Sr. alcalde dient: És el lloc on s’instal·larien tots els aparells de calefacció, etc, 
és només un tema logístic, cal tenir en compte que el Pla Especial ara comença a tirar 
endavant i la Masia de Cal Batlle forma part d’aquest Pla Especial de Cal Batlle, però amb 
això ens avancem, Urbanisme també ho veu bé i així facilitem la ordenació d’aquest 
equipament hoteler en el nostre municipi. 
 
Intervé novament el Sr. Josep Capote i diu: Cal dir que serà en una segona etapa d’uns 
cinc anys, es tracta d’un annex, no és una ampliació immediata. 
 
Intervé novament el Sr. Francesc Deulofeu i diu: Donat que es tracta de l’aprovació inicial 
i ens mancava alguna informació, de moment ens abstindrem per poder acabar de revisar 
el tema i suposem que no hi haurà problema a l’aprovació definitiva. 
 
Intervé el Sr. alcalde demanant al Sr. secretari que aclareixi si és aprovació provisional i 
contestant el Sr. secretari que si, el Sr. alcalde continua dient que tal com diu el punt es 
tracta ja de passar-ho a Urbanisme i si ho veuen bé ja queda aprovat, no tornarà a passar 
pel Ple, ho aclareixo perquè no hi hagi confusió. 
 
Intervé el Sr. Emili Bosch i diu: Només es tracta d’això, nosaltres ens abstindrem perquè 
no tenim la suficient documentació, entenem que la darrera paraula la té Urbanisme i si 
els ho veuen bé dins d’aquest Pla Especial, quedarà aprovat i sinó no. 
 
Aclareix el Sr. alcalde que a urbanisme ja s’ha consultat i ho veuen bé. 
 
Intervé el Sr. Capote dient: Ja posarem la documentació que vulgui el grup municipal de 
CIU a la vostra disposició. 
 
Intervé novament el Sr. alcalde i diu: Està bé tot el que sigui regularitzar i facilitar una 
inversió important que s’ha fet, un hotel de quatre estrelles en el municipi, creiem i 
compartim el fet de donar les facilitats que ho facin possible i a més com que el Pla 
Especial ja ha agafat un camí que ara tira endavant i tenint en compte que és un paratge, 
en un lloc on aquesta parcel·la té possibilitats d’edificar més sostre més endavant, quan 
estigui aprovat del tot el Pla Especial. 
 
Aclareix el Sr. Emili Bosch: Que mantenen l’abstenció tot dient que no estan en contra del 
projecte ni de la proposta, com que Urbanisme s’ha de definir, nosaltres ens abstenim. 
 
Després d’aquestes intervencions i, 
 



Vist de nou l’expedient instruït per a l’aprovació de la modificació puntual del Pla especial 
de protecció de la masia de Can Batlle d’aquest terme municipal, promoguda per Futur 
Hotel SA. 
 
Atès que la Comissió territorial d’urbanisme de Barcelona, en sessió de 16 d’octubre de 
2002, va aprovar definitivament el Pla especial de protecció de la masia de Can Batlle, del 
terme municipal de Sant Celoni. 
 
Atès que la masia de Can Batlle és una casa aïllada ubicada a la carretera de Montnegre, 
en una finca de superfície 18.684’34 m2, dins la urbanització de Can Batlle, al terme 
municipal de Sant Celoni.  
 
Atès que la finca es troba inclosa dins del Catàleg de patrimoni històric artístic de Sant 
Celoni, a la fitxa número 113, amb protecció parcial de façana. 
 
Atès que en data 25 de juliol de 2006 el tècnic municipal de l’Àrea de Cultura va emetre 
un informe favorable en relació a la present modificació puntual. 
 
Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 25 de juliol de 2006 es va aprovar inicialment 
la modificació puntual del Pla especial de protecció de la masia de Can Batlle, del terme 
municipal de Sant Celoni. 
 
Atès que l’expedient ha estat exposat al públic durant el període d’un mes, prèvia 
publicació de l’oportú anunci al tauler d’anuncis, al Butlletí Oficial de la Província número 
189 de 9 d’agost de 2006 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4695 de 
10 d’agost de 2006 i al diari “El Periódico” de 2 d’agost de 2006. 
 
Atès que s’ha comunicat l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla especial de 
protecció de la masia de Can Batlle a la presidenta de la Junta de compensació de la 
urbanització de Can Batlle. 
 
Atès que obra certificat de Secretaria a l’expedient conforme no s’ha presentat en aquest 
Ajuntament cap mena d’al·legació ni reclamació a l’expedient. 
 
Atès que la modificació té com a objectiu iniciar una segona etapa de consolidació dels 
serveis annexos necessaris pel funcionament de l’hotel, que no pot esperar a l’aprovació 
del Pla especial de la urbanització Can Batlle, ja que es preveu que aquest darrer tingui 
una iniciació i tramitació lleugerament més lentes. 
 
Atès que la modificació puntual del Pla especial proposa admetre una nova superfície 
construïda en el cos annex de fins a 300 m2, a executar dins la segona etapa, que serà de 
cinc anys des de l’aprovació definitiva d’aquesta modificació. 
 
Atès que aquesta modificació puntual del Pla especial de la masia no suposa un obstacle 
en l’ordenació i gestió urbanística de l’àrea de sòl urbà de Can Batlle. 
 
Atès que l’ordenació definitiva de l’àrea mitjançant l’aprovació del Pla especial de 
protecció i millora de la urbanització Cal Batlle, pendent, podrà completar o esmenar les 
especificacions contingudes en aquest Pla especial de la masia de Can Batlle. 
 



Atès que d’acord amb allò que estableix la disposició transitòria vuitena del Decret 
Legislatiu 1/2005, el Text refós de la normativa urbanística del planejament general ha 
estat publicada en el DOGC número 4459, de 31 d’agost de 2005. 
 
Vist els informes obrants a l’expedient 
 
Per tot això, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 11 vots a 
favor el de la regidora Lourdes Donado Riera i  dels regidors Srs. Josep Alsina, Josep 
Manel Bueno, Josep Capote, Raül Casado, Jordi Arenas, 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, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla especial de protecció de la masia 
de Can Batlle, promogut per Futur Hotel SA. 
 
2. Trametre còpia de l’expedient a la Comissió territorial d’urbanisme de Barcelona, per a 
la seva aprovació definitiva. 
 
7. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ EN LA COMPOSICIÓ DEL 
CONSELL PLENARI DEL CONSELL DE POBLE DE LA BATLLÒRIA. 

El Sr. secretari explica que es tracta d’acceptar els canvis de representants que han 
demanat de diferents entitats de la Batllòria. 
 
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 
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 8 de novembre de 2006 s’ha rebut a l’Ajuntament de Sant Celoni una instància de 
la Colla de Geganters i Grallers de la Batllòria sol·licitant que s’aprovi un canvi en la 
persona que ha de representar l’entitat al Consell de Poble de la Batllòria, de manera que 
l’actual representant senyor Antoni Medina Vega sigui substituït pel senyor Antoni Cano 
Olmo. 
 
Així mateix, també en data 8 de novembre de 2006 s’ha rebut a l’Ajuntament de Sant 
Celoni una instància del senyor Albert Brutau Perea sol·licitant poder formar part del 
Consell de Poble de la Batllòria, a títol particular. 
 
Per tot això, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, per 
UNANIMITAT,  el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Acceptar el canvi de representant de la Colla de Geganters i Grallers de la Batllòria al 
Consell Plenari del Consell de Poble de la Batllòria, de manera que la persona que 
representi a partir d’ara l’entitat sigui el senyor Antoni Cano Olmo, en substitució del 
senyor Antoni Medina Vega. 
 
2. Aprovar la incorporació del senyor Albert Brutau Perea al Consell Plenari del Consell de 
Poble de la Batllòria, a títol individual.  



 
3. Notificar aquests acords als interessats, per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
 
8. 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: 
 

 Una nota de la Federació Catalana de Ciclisme agraint la col·laboració i el suport 
prestats per l’Ajuntament de Sant Celoni en l’organització i el desenvolupament de 
la Pujada al Turó de l’Home, celebrada el passat mes de setembre i organitzada 
pel Club Ciclista Sant Celoni. 

 
 Una carta de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat 

Autònoma de Barcelona, trametent una còpia de la memòria de recerca titulada 
Manifestacions del canvi global a la vall d’Olzinelles (Montnegre). Anàlisi 
socioecològica dels canvis en els usos i les cobertes del sòl (1751-2006), per al 
nostre coneixement i perquè passi a formar part del Centre de documentació del 
Parc del Montnegre i el Corredor. 

 
 Un escrit de la delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona comunicant la 

concessió d’un ajut de 50.000 € per a l’actuació Urbanització de carrers de la 
Batllòria, en el marc del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, anualitat 2007. 

 
 Una carta del conseller de Governació i Administracions Públiques, senyor Xavier 

Sabaté Ibarz, acomiadant-se després de sis mesos al front de la Conselleria i 
agraint el suport i la col·laboració rebuts dels ajuntaments i ens locals. 

 
 Un escrit del president delegat de l’Àrea de Govern Local de la Diputació de 

Barcelona informant de l’acabament de l’estudi sobre avaluació de la gestió 
municipal al nostre Ajuntament, que ha suposat una despesa d’import 10.484 €, 
assumits per la Diputació provincial.  

 
 Una instància del senyor Josep Viñas Alsina, en representació de la comissió 

d’afectats per les obres d’urbanització del carrer Breda de la Batllòria, demanant 
que l’Ajuntament de Sant Celoni accepti la renúncia i el desistiment per part de la 
comissió a les al·legacions presentades al registre municipal en data 16 d’agost de 
2006, i demanant que les obres d’urbanització s’executin d’acord amb els pactes 
establerts amb el regidor Josep Capote Martín. 

 
9. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA, PEL 1R 
TINENT D’ALCALDE I PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN ELS MESOS 
DE SETEMBRE I OCTUBRE D’ENGUANY. 
 
LLISTA DE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DEL MES DE SETEMBRE DE 2006 
 
Dia Descripció 
01 Autoritzant l’ús de la Pl. de l’Església a la CUP per a la celebració de la III troba



Pobles sense Estat 
01 Aprovant definitivament el projecte d’obres de substitució de la claveguera del 

de Sant Josep 
01 Notificant el tràmit d’audiència en un expedient de R. Patrimonial de Viatges T

Tours SA 
04 Aprovant definitivament el projecte d’urbanització de la Ctra. Vella de la Batllòria 
04 Autoritzant el canvi de nom de drets funeraris a F. Sibina 
04 Autoritzant el canvi de nom de drets funeraris a J. Sibina 
04 Notificant el tràmit d’audiència en un expedient de canvi de nom de drets funeraris
04 Autoritzant el canvi de titularitat de drets funeraris a M. Domènech 
04 Autoritzant el canvi de titularitat de drets funeraris a R. Romero 
04 Declarant caducitat d’inscripcions del padró d’habitants 
04 Atorgant una subvenció per enllumenat públic a la Junta de Compensació de Can C
04 Aprovant una relació de factures 
04 Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà 
04 Aprovant una liquidació del cànon de SOREA 
04 Aprovant una despesa per als treballs d’adequació del marge inferior del talú

darrera de l’edifici de l’aulari del CEIP Pallerola 
04 Aprovant una despesa per àpats del personal de les orquestres de la F.Major 
04 Aprovant una despesa per a la contractació del lloguer d’n sistema de climatitzac

al Pavelló d’Esports 
04 Aprovant una despesa per a la contractació de subministrament i col·locació de 3

a la façana de l’ajuntament per a la Participació Ciutadana 
04 Aprovant una despesa per contractar una orquestra 
04 Aprovant una despesa per al subministrament i muntatge d’una porta a la bibliote
04 Aprovant una despesa per als treballs de repintat al Centre de Formació d’adults 
04 Acceptant la justificació per a una subvenció al GRIMM 
04 Aprovant una despesa per al subministrament de material per a la Festa Major 
05 Aprovant una despesa per a la contractació d’una assegurança per als correfocs 
05 Acusant rebuda d’una sentència del TSJC expedient de SAPIC 
05 Aprovant un projecte a desenvolupar per l’AODL 
05 Declarant un vehicle com a residu sòlid industrial 
05 Aprovant liquidacions de taxa per tancament de carrers 
05 Aprovant liquidacions de taxa per tancament de carrers 
06 Baixa padró d’habitants 
06 Facilitant a la Comunitat de Propietaris del carrer Miquel Martí i Pol fotocòpia

plànols d’una obra 
06 Autorització a Enher 
06 Concessió de drets funeraris a D. Enriquez 
06 Concessió de llicència de primera ocupació a J. Prat 
06 Requerint a l’empresa CISSA l’arranjament de filtracions d’aigua a l’Ateneu 
06 Aprovant una relació de crèdits incobrables 
06 Aprovant una relació de crèdits incobrables 
06 Adjudicant el contracte de redacció del text refós del Pavelló Poliesportiu del Sot 

Granotes a E. Calafell i M. Gallego 
06 Concessió d’autorització a F. Sànchez per a la instal·lació de taules i cadires al carr
06 Anul·lant una liquidació 
07 Alta per omissió al padró d’habitants 



07 Aprovnat un projecte per a la restauració d’una masia 
07 Autoritzant que es faciliti als representats de l’Actualitat del Baix Montseny infor

referida a convocatòries i actes de plens, programacions etc. 
07 Aprovant liquidació per taxa d’ocupació de via pública 
08 Aprovant despesa de nòmines del mes d’agost 
08 Alta padró d’habitants 
08 Alta padró d’habitants 
08 Autoritzant allargar l’horari de tancament al bar musical Berlin durant els dies 

Festa Major 
08 Aprovant certificació 1 per obres de la 2ª planta de l’edifici de l’Ajuntament, S

Control 
08 Aprovant certificació 1 per obres de rehabilitació de la coberta de Can Brugu

Construcció i restauració Jesús Pacheco 
08 Aprovant certificació 4 i última per obres d’urbanització del carrer J. Maragall i

XXIII – Paviments Martín 
08 Aprovant la certificació núm. 9 de la urbanització de Can Sans 
08 Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció pel curs d’iniciació a la de

personal femenina 
08 Autorització a Enher 
08 Autorització a Enher 
08 Autorització a Enher 
08 Autorització a Enher 
08 Aprovant pressupost estimatiu de la Festa Major 
08 Autorització de llicència de gual a J. Montasell 
08 Autorització de llicència de gual a J. Rodríguez 
08 Aprovant declaració de relació de valors tramesa per l’OGT 
08 Aprovant la concessió d’una subvenció a la UBIC 
08 Aprovant una despesa 
09 Delegant al regidor J.M.Bueno per celebrar un casament 
13 Acceptant els fangs generats en una fosa sèptica de Vallgorguina a l’EDAR  
13 Facilitant al Sr. Antoni Amella còpia del projecte tècnic d’un expedient d’activitats 
13 Alta per omissió al padró d’habitants 
13 Contractació d’un auxiliar administrativa per realitzar tasques de suport al Cons

Poble de la Batllòria 
13 Contractació d’un tècnic mig per a l’àrea d’Economia 
13 Contractació d’una administrativa per realitzar el seguiment dels projectes d

Educatiu d’Entorn i Pla Jove de Sant Celoni 
13 Declarant aprovada definitivament la constitució del consorci per a la gestió 

televisió digital terrestre de la demarcació de Granollers 
13 Prenent coneixement informe d’Intervenció relatiu als rebuts de l’Escola d’Adults 
13 Autoritzant la Policia a retirar un vehicle de la via pública 
13 Autorització a Gas Natural 
13 Autorització a Gas Natural 
13 Acceptant la renúncia de Mercadona a l’expedient I-187/06 
13 Autoritzant el canvi de titularitat i adequació a la LIIA del bar situat al carrer Mont

9 
13 Concessió de llicència d’obres menors a Tàrrega Electrodomèstics 
13 Autoritzant la Policia a retirar un vehicle de la via pública 



13 Aprovant tres projectes per demanar subvencions prestació serveis dels ens locals
14 Aprovant una despesa per al reasfaltat del carrer Ramis 
14 Baixa del padró d’habitants 
14 Baixa del padró d’habitants 
14 Contractació d’un peó per realitzar la substitució d’una persona per IT 
14 Contractació de dues professores per a l’Escola d’Adults 
14 Aprovant una despesa per a la contractació d’un servei d’un portal vertical 
14 Autoritzant la venda directa de la parcel·la sobrera al carrer Breda de la Batllòria 
14 Concessió de llicència d’obres a Ya.com 
15 Alta padró d’habitants 
15 Delegant a la regidora Lourdes Donado per celebrar un casament 
15 Concessió llicència d’ocupació a M. Prat 
15 Aprovant una despesa per a l’adquisició de diversos elements de senyalització 
18 Baixa padró d’habitants 
18 Contractació d’una administrativa per a la dinamització de l’espai jove de la Batllòr
18 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris 
18 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris 
18 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris 
18 Desestimant sol·licitud de subvenció per IBI 
18 Concessió de subvencions per IBI 
18 Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà 
19 Revocant una baixa del padró d’habitants 
19 Declarant caducitat definitiva de la inscripció al padró de diverses persones 
19 Autoritzant l’associació de veïns del Carrer Major de Dalt a portar a terme la fes

Santa Tecla 
19 Autoritzant la venda directa d’una parcel·la sobrera del carrer Breda de la Batllòria
19 Atorgant un número de registre al Club Atletisme Sant Celoni 
20 Retornant a l’import d’un dipòsit urbanístic i de gestió de runes a J. Blas 
20 Concessió d’un pròrroga a una llicència d’obres a ELRISECH SA 
20 Alta per omissió al padró d’habitants 
20 Baixa padró d’habitants 
20 Aprovant definitivament els estatuts i bases d’actuació de la Junta de Compensac

Torrent del Virgili 
20 Desestimant reclamació de R. Patrimonial de M. Sierra 
21 Retornant dipòsit urbanístic per obres a M. I. Fortuny 
21 Prenent coneixement informe d’Intervenció d’ingressos de diferents cursos 
21 Baixa padró d’habitants 
21 Baixa padró d’habitants 
21 Prenent coneixement informe Intervenció ingressos venda de carnets al Safareig 
21 Autorització a Enher 
21 Autorització a Enher 
21 Concessió llicència d’obres menors a E. Pont 
22 Alta per omissió al padró d’habitants 
22 Alta padró d’habitants 
22 Contractació d’un peó per a la neteja i condicionament d’espais esportius alternati
22 Contractació d’un professor per a l’escola d’adults 
22 Contractació de dos informadors per al Parc Montnegre-Corredor 
22 Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà 



22 Acceptant una documentació presentada per un subvenció 
22 Acceptant una documentació presentada per un subvenció 
22 Aprovant una despesa per una assegurança del vehicle Nissan Cabstar 
22 Aprovant una despesa per una assegurança del vehicle Nisan Vanette 
25 Alta per omissió al padró d’habitants 
25 Adjudicant a Interoad SL un contracte de senyalització horitzontal 
25 Autoritzant la reserva d’una plaça d’aparcament per disminució 
25 Correcció d’un error en una llicència d’obres menors de C. Codina 
25 Incoació d’expedient de R. Patrimonial 
25 Prenent coneixement informe Intervenció gestió econòmica de la sortida cultur

escenaris de la batalla de l’Ebre 
25 Aprovant una despesa per instal·lació d’una escomesa d’aigua a una nau destin

dipòsit municipal de vehicles 
25 Aprovant una despesa per a la reparació d’un vehicle Nissan Patrol 
26 Retornant dipòsit urbanístic i de runes a A. Miranda 
26 Autoritzant al Grup Municipal de CIU la utilització de la plaça d’En Nicoal el d

d’octubre per portar a terme un acte polític de 21 a 24 h. 
26 Aprovant certificació 1 d’INELINSA d’obres d’enllumenat del camp de futbol 

Batllòria 
26 Aprovant certificació 1 i última per obres a la vorera de l’escola de música P. Marti
26 Aprovant certificació 1 per obres de l’escola Puigdollers de Simod Control 
26 Aprovant certificació 1 per obres del carrer Jaume I de C. Deumal 
26 Contractació d’un peó per al manteniment de parcs i jardins 
26 Autorització a Enher 
26 Autorització a Enher 
26 Denegant concessió de bonificació taxa d’escombraries  a diferents persones 
26 Aprovant bonificació taxa escombraries a diferent personal 
26 Concessió de gratificacions a diferent personal 
26 Concessió llicència d’entrada de vehicles a C. Acacio 
26 Concessió llicència d’entrada de vehicles a R. Fradera 
26 Denegant sol·licitud de plaça d’aparcament a J. Maresma 
26 Concessió complement de productivitat a diferent personal 
26 Aprovant factura gestió depuradora del mes d’agost 
26 Acordant la liquidació de taxa d’ocupació de via pública de les parades de la fira

Festa Major de setembre 
26 Aprovant contractes de publicitat de radio 
26 Estimant un recurs presentat per M. Borrell de liquidacions d’escombraries 
26 Aprovant una despesa per a la confecció del treball prospecció del teixit empresari
26 Aprovant una despesa pels treballs de desbrossat d’un talús al carrer Canigó 
26 Aprovant el retorn de dipòsit urbanístic a R. Salichs 
27 Alta per omissió al padró d’habitants 
27 Aprovant la relació d’alumnes matriculats el curs 2006-2007 al CME 
27 Contractació d’un oficial primera per al manteniment d’obres a la via púb

equipaments municipals 
27 Autoritzant el canvi de titularitat de drets funeraris a E. Domènech 
27 Autoritzant el canvi de titularitat de drets funeraris a M. Domènech 
27 Autoritzant el canvi de titularitat de drets funeraris a P. Fitó 
27 Autorització d’instal·lació de gual a W. Bonjorn 



27 Suspenent l’expedient de sol·licitud d’instal·lació de senyals d’aparcament de J. Pr
27 Concessió llicència primera ocupació a A. A. Batalla 
27 Cessament director de Presidència i nomenament coordinador de directors d’àrea 
27 Incoació d’expedient de R. Patrimonial d’A. Espinosa 
27 Incoació d’expedient de R. Patrimonial de M. Àlvarez 
27 Aprovant la proposta de distribució de costos de la UBASP Baix Montseny 
27 Aprovant la despesa de manteniment de la mitjana del Molí Paperer 
27 Aprovant la despesa de manteniment de la mitjana del Vial Paral·lel al polígon Nor
28 Autorització a Enher 
28 Autorització a Enher 
28 Autorització a Enher 
28 Autorització a Enher 
28 Aprovació prèvia del projecte de Paintball Natura SCP 
28 Adjudicació del contracte d’obres d’urbanització del carrer de la Mosca a Floret SL 
28 Concessió d’ajornament i fraccionament de liquidació de contribucions especial

Puigdevall 
28 Autorització de reserva de via pública a P. Ispacanet SL 
28 Aprovant una despesa per a la celebració del dinar a la Policia Local 
29 Aprovant el retorn de dipòsit urbanístic i dipòsit de runes a R. López 
29 Alta per omissió al padró d’habitants 
29 Alta padró d’habitants 
29 Aprovant una despesa per contractar el manteniment de les instal·lacion elèctriqu

l’escola la Tordera 
29 Contractació d’una monitora de gimnàstica 
29 Contractació d’una tècnic mig per al Pla de Transició al Treball 
29 Contractació d’una auxiliar administrativa pe a l’àrea d’Entorn 
29 Contractació d’un tècnic mig per a l’AODL 
29 Aprovant la descripció d’unes finques del carrer Lluís Companys de la Batllòria 
29 Aprovant na factura de Gráficas Arco per a la impressió del Llibre de Bocs 
29 Aprovant una relació de factures  
29 Anul·lant una liquidació de R. Astacio i aprovant-ne una de nova 
29 Canvis de domicili 
 
LLISTA DE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DEL MES D’OCTUBRE DE 2006 
 
Dia Descripció 
01 Concessió de drets funeraris 
01 Baixa del padró d’habitants 
02 Concessió de llicència d’obres a Gas Natural, SDG, SA 
02 Concessió de llicència d’obres a Gas Natural, SDG, SA 
02 Concessió de llicència d’obres a Gas Natural, SDG, SA 
02 Procedint a la incoació d’un expedient 
02 Aprovant despeses de la nòmina del més de setembre 
02 Aprovant despesa d’una factura de CEDIA, SL 
02 Concessió d’autorització de taules i cadires 
02 Aprovant despesa per al subministrament i la instal·lació d’una màquina 

Mitsubischi 
02 Aprovant factura emesa per Ribas Fitosanitaris, SL 



03 Autoritzant al grup municipal PSC per a la utilització de la plaça Rafael Ferrer 
03 Concessió d’una bestreta 
03 Autoritzant canvi de nom de drets funeraris 
03 Aprovant l’expedient per a la conclusió d’un negoci jurídic 
03 Concessió d’una llicència d’obres a Gas Natural, SDG 
03 Concessió d’una llicència d’obres a Gas Natural, SDG 
03 Aprovant definitivament el Pla especial d’actuació per a l’accessibilitat del municipi
03 Aprovant despesa d’assegurança de l’automòbil per la moto Yamaha 
03 Aprovant despesa d’assegurança d’automòbil pel vehicle Nissan Micra 
03 Aprovant despesa pel subministrament de quaranta llinternes 
03 Aprovant despesa d’autocar en motiu de la Trobada Cultural Sant Celoni 
04 Concedir a Tallers Mecànics José Amat  llicència de gual 
04 Alta al padró d’habitants 
04 Concessió d’una bestreta 
04 Baixa al padró d’habitants 
04 Aprovant certificació corresponent a l’execució de les obres de Can Sans 
04 Aprovant certificació corresponent a l’execució de les obres de reforma de la se

planta de l’edifici de l’Ajuntament 
04 Denegar la concessió de bonificació de la taxa per recollida d’escombreries  
04 Aprovar la concessió de la bonificació de la taxa per recollida d’escombreries  
04 Donar de baixa del pendent de cobrament procedent del pressupost d’ingress

l’any 2004 
05 Facilitar a Miquel Sánchez les copies sol·licitades del Pla parcial Torrent del Virgili 
05 Atorgant les subvencions per l’Àrea de Comunitat 
05 Adjudicar el contracte de subministrament d’un vehicle nou  
05 Revocar la baixa en el padró d’habitants 
05 Aprovar la relació de liquidacions de la taxa per la retirada i immobilització de ve

a la via pública 
05 Contractació d’una treballadora Social 
05 Contractació d’un administratiu 
05 Autoritzant canvi de nom de drets funeraris 
05 Delegar al regidor José Manuel Bueno la competència per a la celebració

matrimoni civil  
05 Concessió d’una pròrroga d’un mes d’una llicència d’obres menor 
05 Aprovant liquidació de la taxa per reserva de la via pública 
05 Aprovar definitivament el projecte d’establiment del servei d’atenció domiciliària 
06 Concessió de retorn de dipòsit de runes 
06 Alta en el padró d’habitants 
06 Baixa en el padró d’habitants 
06 Autoritzant canvi de nom de drets funeraris 
06 Autoritzant canvi de nom de drets funeraris 
06 Aprovant el Pla de seguretat i salut de les obres d’enderroc de la piscina municipal
06 Aprovant liquidació definitiva dels costos de l’any 2005 del Pla integral sobre con

problemàtics de drogues i altres  
06 Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers 
06 Aprovant despesa consistent en la reparació del dipòsit del Virgili 
09 Baixa al padró d’habitants 
09 Baixa al padró d’habitants 



09 Deixar sense efecte la concessió dels drets funeraris d’un nínxols del cementiri
Batllòria 

09 Retorn de dipòsit urbanístic i dipòsit de runes  
09 Concessió d’una llicència d’obres menors 
09 Aprovant l’expedient de contractació per l’adjudicació del Parc de Nadal,2006 
09 Aprovant relació de factures 
09 Facilitar copies de l’expedient OM-90/98 construcció d’un edifici al c/ Consolat de

núm.18 
09 Estimat petició de responsabilitat patrimonial 
09 Considerar que s’han acomplert els requisits de la subvenció FORESTEC 
09 Acceptant documentació de la Societat Ocellaire de Sant Celoni per justific

subvenció  
09 Aprovant la subvenció a Cor de Maria 
09 Atorgant subvenció a Creu Roja  
09 Atorgant subvenció a Trup de Nassos 
09 Estimar el recurs presentat per Emili Bosch Pérez 
09 Estimar recurs presentat per Carme Catarineu Montplet 
09 Donar de baixa de cobrament en via executiva el rebut a nom de Luis García Lópe
09 Aprovant despesa pels treballs de control de la població d’estornells 
09 Aprovant despesa pel subministrament de plaques de llicència d’obres 
09 Aprovant despesa referent als treballs de senyalització de diversos carrers 

Batllòria 
09 Aprovant despesa per la contractació dels treballs de modificació del sistema de re

Camp de Futbol de Sant Celoni 
09 Aprovar despesa de l’armari rack del servidor informàtic 
10 Concessió de llicència de primera ocupació 
10 Baixa al padró d’habitants 
10 Autoritzant la instal·lació del “ CIRC RALUY” 
10 Concessió de llicència d’obres a Gas Natural. SGG 
10 Concessió de llicència d’obres a Gas Natural, SDG 
10 Concessió de llicència d’obres a Gas Natural, SDG 
10 Concessió de llicència d’obres a Gas Natural, SDG 
10 Concessió de llicència d’obres a Gas Natural, SDG 
10 Concessió de llicència d’obres a Gas Natural, SDG  
10 Concessió de llicència de primera ocupació 
10 Aprovant despesa de diversos elements de senyalització vertical  
11 Nomenament d’alcalde accidental 
11 Denegant la sol·licitud de càrrega i descàrrega 
11 Contractació d’una administrativa 
11 Autoritzant el canvi de nom de drets funeraris  
11 Autoritzant el canvi de nom de drets funeraris 
11 Autoritzant el canvi de nom de drets funeraris 
11 Delegant al regidor José Manuel Bueno per la celebració d’un matrimoni civil 
11 Aprovant despesa per realitzar els treballs de seguiment de la Campany

Participació Ciutadana 
11 Concessió d’una llicència d’obres a Gas Natural, SDG 
11 Concessió d’una llicència d’obres a Gas Natural, SDG 
11 Concessió d’una llicència d’obres a Gas Natural, SDG 



11 Nomenament com a caporal de la Policia Local a Rafael Coto Barrios 
11 Notificant tràmit d’audiència de responsabilitat patrimonial a Antònia Espinosa Are
11 Autoritzant llicència municipal per al transport de viatgers en autoturisme 
11 Aprovant la despesa pels treballs d’impressió dels cartells de la Festa Major 
12 Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà 
13 Alta al padró d’habitants 
16 Baixa al padró d’habitants 
16 Concessió de drets funeraris 
16 Aprovant despesa referent als treballs de pintura de façanes del cementiri d

Batllòria 
16 Aprovant despesa referent als treballs de pintura de façanes del cementiri Sant Ce
17 Retorn de dipòsit urbaníctic  
17 Baixa al padró d’habitants 
17 Aprovant la devolució del dipòsit efectuat pels equips que han participat en la XXV

de Futbol Sala 2006  
17 Concessió d’una llicència d’obres menors 
17 Concessió d’una llicència d’obres menors 
17 Adquisició d’una porció de terreny de la finca situada a la carretera C-35 
17 Aprovant l’expedient de contractació per a la redacció del “Projecte bàsic i execut

a la construcció d’una passera per a vianants i bicicletas sobre el riu La Tordera, 
pas per Can Draper”   

17 Incoant expedient de responsabilitat patrimonial 
17 Declarant vehicle com a residu sòlid urbà 
17 Aprovant la concessió d’una subvenció a ADF-FORESTEC 
17 Donar de baixa la taxa d’escombraries a CERTINORM, SL 
17 Donar de baixa la taxa d’escombraries a Inversions Giribets, SL 
17 Aprovant liquidacions de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic  
17 Aprovant contractes pels comerciants de la Unió de Botiguers de Sant Celoni 
17 Donant de baixa la liquidació de taxa per recollida d’escombraries comercials  
17 Aprovant la baixa del cobrament en via executiva de Construccions Jocalm, SL  
18 Baixa del padró d’habitants 
18 Designant a Neus Ferrer com a tècnic del Consorci de Normalització Lingüístic

formar part del Tribunal del concurs oposició d’una plaça d’enginyer tècnic  
18 Designant a Neus Ferrer com a tècnic del Consorci de Normalització Lingüístic

formar part del Tribunal del concurs oposició d’una plaça de tècnic mig 
18 Designant a Neus Ferrer com a tècnic del Consorci de Normalització Lingüístic

formar part del Tribunal del concurs oposició d’una plaça de peó d’esports 
18 Designant a Neus Ferrer com a tècnic del Consorci de Normalització Lingüístic

formar part del Tribunal del concurs oposició d’una plaça de tècnic mig de comunic
18 Designant a Neus Ferrer com a tècnic del Consorci de Normalització Lingüístic

formar part del Tribunal del concurs oposició d’una plaça de treballadora familiar 
18 Designant a Neus Ferrer com a tècnic del Consorci de Normalització Lingüístic

formar part del Tribunal del concurs oposició d’una plaça de vigilat de zona blava 
18 Designant a Isaac Morist Tirado  com a tècnic del Recursos Humans per formar pa

Tribunal del concurs oposició d’una plaça d’enginyer tècnic  
18 Designant a Mercè Mesa Torres com a tècnic del Recursos Humans per formar pa

Tribunal del concurs oposició de dues places de tècnic mig d’inserció laboral 
18 Designant a Mercè Mesa Torres com a tècnic de Recursos Humans per formar pa

Tribunal del concurs oposició d’una plaça de peó d’esports 



18 Designant a Isaac Morist Tirado  com a tècnic del Recursos Humans per formar pa
Tribunal del concurs oposició d’una plaça de tècnic mig de comunicació. 

18 Designant a Mercè Mesa Torres com a tècnic de Recursos Humans per formar pa
Tribunal del concurs oposició d’una plaça de treballadora familiar 

18 Designant a Isaac Morist Tirado coma tècnic de Recursos Humans per formar pa
Tribunal del concurs oposició d’una plaça de vigilat de zona blava 

18 Designar a Pilar Puig Ribó i Anna Puig Soler com a tècnics per formar part del Tr
del concurs oposició d’una plaça d’enginyer tècnic 

18 Designar a Dolors Horta Garriga i Esther Vives López com a tècnics per formar pa
concurs oposició de dues places de tècnic mig d’inserció laboral 

18 Designar a Esther Prat Ibern i Rafael Coto Gil com a tècnics per formar part del co
oposició d’una plaça de peó d’esports  

18 Designar a Joaquim Colominas Coll i Soledad Iñiguez Gómez per formar pa
concurs oposició d’una plaça de tècnic mig de comunicació 

18 Designar a Dolors Horta Garriga i Esther Vives López com a tècnics per formar pa
concurs oposició d’una plaça de treballadora familiar  

18 Designant a Francesc Xavier Guerrero i Sergi Boronat Melini  coma tècnic de Rec
Humans per formar part del Tribunal del concurs oposició d’una plaça de vigilat de
blava 

18 Aprovant expedient de contractació de serveis per a la creació i posad
funcionament de la Intranet Corporativa de l’Ajuntament de Sant Celoni. 

18 Requerint als propietaris de la finca del carrer Sant Roc, núm. 30 
18 Declarant un vehicle com residu sòlid urbà   
18 Aprovant despesa per la contractació del lloguer d’una grada 
19 Alta al padró d’habitants 
19 Prendre coneixement de l’informe emès per l’Interventor  municipal relatiu a la 

econòmica de les entrades de la Festa Major de setembre de 2006  
19 Incoant expedient de protecció de la legalitat urbanística a Kernos SL 
19 Concessió d’una llicència d’obres menors 
19 Concessió d’una llicència de primera ocupació d’un habitatge 
19 Concessió d’una llicència de primera ocupació 
19 Aprovant l’expedient per a la conclusió d’un negoci jurídic 
19 Prendre coneixement de l’informe emès per l’Interventor acctal. Relatiu a la 

econòmica de les entrades a la Piscina Municipal durant els mesos de juliol i agost
19 Aprovant la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos per a la provisió de la

d’enginyer tècnic 
19 Aprovant la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos per a la provisió 

plaça de peó d’esports 
19 Aprovant la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos per a la provisió de

places de tècnic mig d’inserció laboral 
19 Aprovant la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, per a la provisió 

plaça de treballadora familiar 
19 Aprovant la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos per a la provisió 

plaça de vigilant de zona blava  
19 Aprovant inicialment el projecte tècnic de la UASU-45 
20 Alta en el padró d’habitants 
20 Acceptar la sol·licitud de senyalització l’aparcament de vehicles 
20 Baixa al padró d’habitants 
20 Contractació d’una Auxiliar administrativa 



20 Prendre coneixement de l’informe emès per l’Interventor accidental relat
desenvolupament dels ingressos obtinguts del curs d’iniciació a l’Esgrima 

20 Concedint llicencia municipal per estesa de línia elèctrica 
20 Concessió llicència d’obres a Gas natural, SDG 
20 Aprovant llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, per a la provisió d’una

de tècnic mig de comunicació 
20 Concessió de llicencia d’obres a TELEFONICA DE ESPAÑA  
20 Generar de crèdits a la partida de l’estat de despeses    
23 Arxivant expedient en nom de Joan Manel Garrido García 
23 Aprovant la despesa per la contractació d’una assegurança obligatòria pel nou veh
23 Aprovant la despesa per la contractació d’una assegurança d’accidents  
23 Acceptant de la Junta de compensació Boscos del Montnegre la cessió gratuïta 

parcel·la núm. 192  
23 Contractació d’una Auxiliar administrativa  
23 Retornant dipòsit urbanístic a Gerard Pie Valls   
23 Concessió de llicència de primera ocupació  
23 Concessió de llicència de primera ocupació 
23 Concessió de llicència de primera ocupació 
23 Aprovant el Plec de clàusules administrativas particulars i el Plec de Prescrip

Tècniques per a la contractació de les obres d’ordenació de voreres i reasfalta
carrer Dr. Barri 

23 Declarant vehicle com a residu sòlid  
23 Estimant recurs presentat per Javier Serrano González 
23 Donant de baixa l’autorització de venda atorgada a Antoni Cornet Bonet 
23 Donant de baixa l’autorització de venda atorgada a Mònica López López 
23 Aprovant despesa referent a la contractació del subministrament i instal·lac

dispositius de seguretat a la sala de servidors de l’Ajuntament 
23 Aprovant despesa per tal de contractar la realització d’un curs d’instrucció a la lle

de signes catalana 
23 Aprovant despesa per a la realització d’un estudi geotècnic del solar ocupat per l’

“Unió Batllorienca” 
23 Aprovant la despesa per l’elaboració i drets de reproducció de vint il·lustracion

patrimoni de la Vall d’Olzinelles 
23 Aprovant despesa pel subministrament i la instal·lació a la zona verda situada al 

Olzinelles de la Batllòria de diversos elements de jocs infantils 
23 Considerant que s’han acomplert els requisits establerts legalment per a la justific

l’acceptació de la subvenció sol·licitada per Grup d’Immigrants 
23 Aprovant la despesa referent als treballs de reparació de l’ascensor ubicat al Cent

Formació d’Adults 
24 Autoritzant la Joventut Nacionalista de Catalunya per a la utilització de la plaça

Nicola, amb motiu de la celebració d’un acte electoral 
24 Declarant deserta la licitació a través del procediment obert per a la redacc

projecte bàsic i executiu d’obres d’adequació i modernització del mercat municipal
24 Autoritzant el canvi de nom dels drets funeraris 
24 Concessió d’una llicència d’obres menors 
24 Concessió d’una llicència d’obres a TELEFÒNICA DE ESPAÑA 
25 Donar de baixa una partida del pressupost d’ingressos de l’any 2004 
25 Baixa del padró d’habitants 
25 Disposar l’execució subsidiària per part dels serveis municipals 



25 Designant a Neus Farré com a tècnica del Consorci de Normalització Lingüístic
formar part de titular del Tribunal per valorar el concurs d’una plaça de tècnic mig

25 Designant a Isaac Morist Tirado com a tècnic de Recursos Humans per formar pa
titular del Tribunal per valorar el concurs d’una plaça de tècnic mig de presidència

25 Designant a Joaquim Colominas Coll i Teresa Pou Busquest com a tècnics de
formar part de titular del Tribunal per valorar el concurs d’una plaça de tècnic mig

25 Concedint drets funeraris 
26 Autoritzant a CUP per que puguin instal·lar una paradeta a la Plaça de la Vila   
26 Baixa al padró d’habitants  
26 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats el mes d’octubre de 2006 en el C

Municipal d’Espressió 
26 Concessió de gratificacions del mes d’octubre 
26 Concessió d’una llicència d’entrada de vehicles 
26 Concessió d’una llicència d’entrada de vehicles 
26 Concessió d’una llicència d’entrada de vehicles 
26 Concessió complement de productivitat del mes d’octubre 
26 Aprovant la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos per a la provisió 

plaça de tècnic mig 
27 Baixa al padró d’habitants 
27 Baixa al padró d’habitants 
27 Baixa al padró d’habitants 
27 Contractació d’una Auxiliar administrativa 
27 Contractació d’un tècnic mig 
27 Contractació d’un peó 
30 Baixa al padró d’habitants 
30 Baixa al padró d’habitants 
30 Baixa al padró d’habitants 
30 Aprovant la certificació corresponent a l’execució de les obres d’urbanització del 

Anselm Clavé 
30 Aprovant la certificació corresponent a l’execució de les obres d’urbanització del 

Major de Dalt 
30 Aprovant la certificació corresponent a l’execució de les obres d’instal·lació sola

complex esportiu municipal del sector del Pla de Palau 
30 Aprovant la certificació corresponent a l’execució de les obres d’instal·lació sola

complex esportiu municipal del Pla de palau 
30 Aprovar la devolució corresponent al Curs de balls de saló 
30 Atorgant una subvenció a la Junta de Compensació de la urbanització Can Coll 
30 Retorn de dipòsit urbanístic  
30 Aprovant relació de factures 
30 Aprovant definitivament el projecte de reparcel·lació de la UASU-42 
30 Donant de baixa de la taxa d’escombraries a M. Dolores Dolz Calvete 
30 Donant de baixa de la taxa d’escombraries a Joan Manel Garrido Gárcia 
30 Estimant recurs presentat per CONSTRUCCIONES POPSA SIGLO XXI, SA 
30 Autoritzant a Construcciones Mayoso, SL reserva de via pública 
30 Autoritzant pròrroga de reserva de via pública 
31 Contractació d’un tècnic mig 
31 Altes al padró d’habitants 
31 Altes i baixes en el domicilis 



31 Concessió llicència de primera ocupació al carrer Creu Roja, núm. 8 
31 Concessió llicència de primera ocupació al carrer Creu Roja, núm. 10 
31 Concessió llicència de primera ocupació al carrer Creu Roja, núm. 12 
 
 
LLISTAT DE RESOLUCIONS DICTADES PEL SR. JOSEP MARIA PASQUAL I ARENAS, 
PRIMER TINENT D’ALCALDE, DURANT EL MES DE  SETEMBRE. 
 
Dia Descripció 
15 Caducitat de la sol·licitud de Grup Supeco Maxor, SL d’instal·lació d’un supermerca

parcel·la, núm. 1 del sector Cementiri. 
 
 
LLISTA DE RESOLUCIONS DE SEGURETAT CIUTADANA DEL MES DE SETEMBRE 
DE 2006 
 
4 Revocació actes administratius Sr. Francesc Xavier Noe Jubanteny 
4 Revocació actes administratius Sr. Joan Cros Vilar 
6 Resolució lot 605 
29 Estimar Resolució Albert Ardevol Casanovas 
 
LLISTA DE RESOLUCIONS DE SEGURETAT CIUTADANA DEL MES D’OCTUBRE DE 
2006 
 
2 Estimar Resolució Sra. Gemma Vila Ubeda 
5 Resolució sancionadora lot 606 
9 Estimar Resolució Sr. Adolfo Perez Fuentes 
9 Desestimar Resolució Sra. Ana Belen Perez Alonso 
9 Desestimar Resolució Sr. AndresTorado Garcia 
9 Desestimar Resolució Sra. AnnaPuig Pascual 
9 Estimar Resolució Sra. M. Carmen Rubio Ortiz 
9 Desestimar Resolució Sra. M. Clara Clanchet Genis 
9 Desestimar Resolució Sr. Claudi Gomez Mares 
9 Desestimar Resolució Sra. Cristina Millan de Prado 
9 Desestimar Resolució Sr. Dani Mola Hortelano 
9 Desestimar Resolució Sr. David Guinart Platero 
9 Desestimar Resolució Sr. David Sabates Guardiola 
9 Estimar Resolució Sra. Dolors Valls Salvador 
9 Desestimar Resolució Sr. Emilio Illa More 
9 Desestimar Resolució Sr. Francisco Ametller Fortuny 
9 Desestimar Resolució Sr. Francisco Delgado Gonzalez 
9 Desestimar Resolució Sra. Gabriela Amoroso Bauhoffer 
9 Desestimar Resolució Sra. Helene I.C. Fonville 
9 Estimar Resolució Sr. Jesús Porrero Chaves 
9 Desestimar Resolució Sr. Jose Paredes Ubeda 
9 Desestimar Resolució Sr. Josep Pascual Atencia 
9 Desestimar Resolució Sr. Josep Salvaña Mato 
9 Desestimar Resolució Sr. Juan Menacho Bordegaray 
9 Desestimar Resolució Sr. Julio Garcia Zomeño 



9 Desestimar Resolució Sr. Lluis Clos Alonso 
9 Desestimar Resolució Sr. Manuel Garcia Delgado 
9 Desestimar Resolució Sra. Nuria Varela Prado 
9 Desestimar Resolució Sr. Salvador Bosch Cornella 
9 Desestimar Resolució Sra. Silvia Gala Maroto 
9 Desestimar Resolució Sra. Sonia Bernat Garcia 
20 Desestimar Resolució Sr. Andres Montes Fernández 
20 Desestimar Resolució Sr. Daniel Freijo Justo 
20 Desestimar Resolució Sr. Francisco Alvarez Villarrubia 
20 Desestimar Resolució Sr. Francisco Jiménez Toro 
20 Desestimar Resolució Sr. Jose Maria Oliveras Fernández 
20 Desestimar Resolució Sr. Jose Pinilla Piñar 
20 Desestimar Resolució Sr. Josep Fito Anfrons 
20 Desestimar Resolució Sr. Josep M. Armengol Rocaspana 
20 Desestimar Resolució Sr. Josep Ramon Lorente Rodriguez 
20 Desestimar Resolució Sra. M. Assumpcio Sabe Colom 
20 Desestimar Resolució Sra. M. Pilar Soler Mateu 
20 Desestimar Resolució Sra. Maria Rosa Giro Torrent 
20 Desestimar Resolució Sra. Meritxell Sust Vela 
20 Desestimar Resolució Sr. Oriol Puig Magriña 
20 Desestimar Resolució Sr. Xavier Puerto Soms 
27 Desestimar Resolució Sra. Begoña Fernández Beltrán 
27 Estimar Resolució Sr. Carles Costa Fajin 
27 Desestimar Resolució Sra. Diana Lucia correa Gallo 
27 Estimar Resolució empresa Ford España s.l. 
27 Desestimar Resolució Sr. Francesc Gavilan Sanz 
27 Estimar Resolució empresa Instaladora Rueda S.L. 
27 Estimar Resolució Sra. Irene Castells Peña 
27 Desestimar Resolució Sr. Javi Cogolludo Goig 
27 Estimar Resolució Sr. Jordi Garcia Gutierrez 
27 Desestimar Resolució Sr. Jose Antonio Vilar Rey 
27 Desestimar Resolució Sr. Josep Bataller Puigvert 
27 Estimar Resolució Sra. Maria Assumpta Oliver Orra 
27 Desestimar Resolució Sra.Maria Iglesias Rodríguez 
27 Desestimar Resolució Sr. Miguel Casas Gurgui 
27 Estimar Resolució empresa Mimpor 2004 S.L. 
27 Desestimar Resolució Sr. Mohamed Echabbabi Exp. 0600002731 
27 Desestimar Resolució Sr. Mohamed Echabbabi Exp. 0600002902 
27 Estimar Resolució empresa Rentacar Santa Ponsa S.A. 
 
 
10. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL 
REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS DE SETEMBRE I OCTUBRE 
D’ENGUANY. 
 
Durant els mesos de setembre i octubre de 2006, i per raons de màxima urgència, 
l’Alcaldia ha procedit a la contractació del personal que es descriu a continuació:  
 



Setembre 2006 
 
- Una auxiliar administrativa de suport al Consell de poble de la Batllòria. 
- Un tècnic en economia per a l’elaboració de padrons fiscals i liquidació de tasques. 
- Una administrativa per al seguiment dels projectes del Pla educatiu d’entorn i del Pla 
jove de Sant Celoni. 
- Un peó per substituir la baixa temporal del treballador Joan Bruguera Pesaferrer. 
- Tres professors per al Centre de formació d’adults Baix Montseny. 
- Una administrativa per al servei de dinamització Espai jove de la Batllòria. 
- Un peó per a la neteja i condicionament d’espais esportius alternatius. 
- Dos informadors per al Parc natural del Montnegre i el Corredor. 
- Un peó per realitzar el manteniment de parcs i jardins públics. 
- Un oficial de primera per a obres de manteniment a la via pública. 
- Una monitora de gimnàstica per a les activitats esportives dirigides a gent gran. 
- Una tutora per al programa formatiu del Pla de transició al treball. 
- Una auxiliar administrativa per substituir la reducció de jornada per maternitat de la 
treballadora Neus Lechón Vargas. 
- Un tècnic per realitzar el servei d’agent d’ocupació i desenvolupament local. 
 
Octubre 2006 

 
- Una treballadora social per a serveis d’atenció a la diversitat. 
- Un administratiu per a tasques de disseny gràfic i maquetacions. 
- Una administrativa per realitzar el programa Qualitat en l’atenció ciutadana. 
- Una auxiliar administrativa per al seguiment i control dels expedients de concessió de 
subvencions. 
- Una auxiliar administrativa de suport en tasques relacionades amb la prevenció de 
riscos. 
- Una auxiliar administrativa per a l’Àrea municipal d’Espai Públic. 
- Un tècnic mig per coordinar els mitjans de comunicació municipals. 
- Un peó per al manteniment de parcs i jardins públics. 
- Un tècnic mig per a tasques de sostenibilitat i ciutadania.  
 
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 
les contractacions temporals del següent personal, efectuades durant els mesos de 
setembre i octubre de 2006, i la Corporació se’n dóna per assabentada: 
 
Setembre 2006 
 
Montserrat Calabuig Burguete Auxiliar administrativa 
Daniel Jorge Navarro Gual Tècnic mig 
Montserrat Guitart Sala Administrativa 
Helena Becerra Ortega Peó 
Marta Palomé Planas Professora 
Anna Gonzalvo Sánchez Professora 
Marcel Fontanillas Puigdefàbregas Professor 
Yris Juncadella Blasco Administrativa 
José Manuel Sanz Jiménez Peó 
Eduard Miralpeix Camps Informador 



Salvador Colomines Carrión Informador 
Almany Jangana Tunkara Peó 
Francisco Castro Saborido Oficial de primera 
Dolors Reberté Ferran Monitora de gimnàstica 
Eva Maria Blanch Pavón Tècnic mig 
Eva Martínez Riera Auxiliar administrativa 
Jordi Bartrolí Almera Tècnic mig 
 
Octubre 2006 
 
Esperança Roca Font Treballadora social 
Josep Puigtió Ruiz Administratiu 
Carme Granados Jordán Administrativa 
Marta Bruguera Molas Auxiliar administrativa 
Anna Germà Gelonch Auxiliar administrativa 
M. Àngels Pasquina Carmona Auxiliar administrativa 
Teresa Pou Busquet Tècnic mig 
Xavier Sadarangani Millet Peó 
Inés Balaguer Nadal Tècnic mig 
 
11. PRECS I PREGUNTES. 
 
La regidora Sra. Josefa Lechuga formula la següent pregunta: 
 
La pregunta és pel Sr. alcalde: La setmana passada tinc entès que el Sr. alcalde va tenir 
una entrevista amb un grup de propietaris del Montnegre que li feien una proposta perquè 
s’estudiessin la ubicació del pont del riu Tordera i que ells demanaven que tinguessin en 
consideració la seva proposta perquè es fes a la Ferreria, la meva pregunta era si 
pensaven que es reconsideraria, si es tornaria a parlar i si el Sr. Segarra li ha preguntat 
quins propietaris eren perquè en un ple no fa gaire va parlar d’uns propietaris etc.. 
 
Contesta el Sr. alcalde i diu: No fa gaires dies em van venir a veure tres propietaris de  
finques del Montnegre, però no venien pel pont, ells venien per l’interès que tenen i que 
comparteixoen què es conservin en bon estat els vials paral·lels de l’autopista, o els 
carrers que estan a la zona de servitud de l’autopista que són de terra i que l’autopista 
des de fa anys i panys no acostuma a conservar-los i amb això ja s’han fet unes gestions 
amb Acesa per veure qui ho arranja, ells estaven, com deia, molt preocupats pel tema 
dels vials i dels túnels que hi ha quan es passa per sota l’autopista i pel que fa al pont es 
va fer algun comentari en el sentit que estudiéssim alguna altra alternativa i jo els vaig 
comentar que de moment s’estava treballant amb el projecte i que en el projecte la 
enginyeria que ho està dissenyant veuria el lloc més idoni o donaria potser més d’una 
proposta dels llocs on es podia fer el pont. 
 
Intervé el Sr. Josep Capote i diu: Aquesta enginyeria el que farà és la ubicació que vam 
dir al començament que va sortir d’un debat que vàrem tenir en una reunió al Consell de 
Poble a la que vaig anar jo, en Ramon i en Josep Maria, vam dir que històricament estava 
allà, que era un pont molt més pensat per a les persones que per als vehicles, que no 
obstant passaria fins i tot un camió, que seria d’una sola direcció i el que vam dir també 
és que aquesta enginyeria després diguessin si aquest punt era el més ideal, si després 
diuen que i ha un lloc que són 50 o 100 metres més avall, que ho diguin i ho justifiquin, ja 



que al final serà l’enginyeria qui dirà el lloc més adequat. Jo particularment espero que no 
sigui allà on era i així ho vaig manifestar públicament i em reafirmo, però que sigui 
l’empresa d’enginyeria la que digui on ha d’anar. Cal dir que no hi ha cap pressió per part 
dels propietaris, almenys a mi no m’ho han manifestat. Si que potser una vegada una 
persona em va preguntar pel pont igual que segurament que ve gent a parlar amb el Sr. 
alcalde d’altres temes i aprofitem per fer algun suggeriment en relació a aquest tema. En 
principi, la ubicació és la que es va dir inicialment excepte que l’enginyeria digui que allò 
no pot ser, cal esperar que diuen ells, que ara ja falta poc i si és allà no deixarà de ser 
una anècdota el fet que han vingut uns propietaris i han parlat amb l’alcalde, si és 100 
metres més enllà o és a les Ferreries, ja ho veurem. 
 
Intervé novament la Sra. Josefa Lechuga i diu: Jo només ho deia perquè nosaltres teníem 
clar que anava allà i que l’altre dia quan va venir l’enginyeria i ho va estar explicant al 
Consell de Poble, vam entendre que les proves geològiques que havien fet etc. que 
anaven allà, està clar que al dir ara que no està ben decidit on anirà, ens quedem en el 
dubte. 
 
Intervé el Sr. Ramon Segarra i diu: Per al·lusions, ja que has sigut tan amable de 
recordar-m’ho, si que et vaig preguntar en nom de quins propietaris parlaves però bé ja 
m’ho contestaràs, el que si està clar, és que voldria fer una explicació respecte que en el 
seu dia quan vam estar en Josep, en Josep M. i tu com a presidenta juntament amb tot el 
Consell de Poble, els tècnics com ens ho van explicar, per cert, un dels enginyers de 
camins era danès i l’altre portuguès, van explicar com i de quina manera construirien el 
pont, que seria amb un pivot al centre per una qüestió de les avingudes, l’altra qüestió 
que van explicar era sobre els càlculs que s’havien fet en relació a avingudes d’aigua de 
500 anys, l’altra era l’arcada, l’alçada que havien de fer. Lògicament quan ells van dir que 
el farien allà era per una qüestió que en el cas de l’avinguda de 500 anys que van 
calcular, ha de quedar un metre més de llum, a les Ferreries, tècnicament no es donen 
aquestes condicions, ells van exposar com i de quina manera, allí hi havia hagut un pont i 
és sobre on treballaran ells i crec que com a presidenta vas estar escoltant tota 
l’explicació tècnica i vam poder fer totes les preguntes perquè fins i tot van explicar com 
seria, d’acer, d’aquests que es rovella i que no necessiti manteniment etc., van fer una 
explicació exhaustiva, per tant m’estranya que a aquests propietaris no els hagis explicat 
aquesta qüestió tècnica i per tant m’agradaria saber en nom de quins propietaris parles. 
 
Contesta la Sra. Josefa Lechuga dient: T’agraeixo l’explicació que en el seu moment jo 
també vaig escoltar i a la que vaig estar molt atenta també a les diapositives que ens van 
passar i tot i crec que tota aquesta explicació te la podies haver estalviat. Si aquests 
propietaris m’haguessin vingut a veure a mi, a preguntar-me que em semblava etc. jo els 
ho hagués explicat, el que passa és que no em van venir a veure a mi. A mi només em 
van venir un dia a dir que els semblava i els vaig dir que els ho defensaria fins on pogués i 
en comptes de venir a veure’m a mi, van anar a veure el Sr. alcalde i per això jo li 
preguntava al Sr. alcalde això simplement. Pel que fa als noms dels propietaris, no tinc 
perquè dir-te els noms, si vol, que te’ls digui el Sr. alcalde ja que el van venir a veure a 
ell, com que em preguntaves propietaris de que, doncs propietaris d’algunes masies i del 
Montnegre. Simplement, pel que fa a la reunió del pont l’altre dia, va anar perfectament, 
estava totalment al cas. 
 
Intervé novament el Sr. alcalde i diu: No per entrar en polèmica, però jo ho he dit molt 
clar, els propietaris que em van venir a veure no ho van fer pel pont de la Batllòria, van 



venir pels camins d’accés dels vorals de l’autopista i després va sortir a la conversa del 
pont a més a més, per això com s’ha comentat aquí, el pont s’ha fixat en un lloc però això 
no vol dir que es pugui moure amunt o avall si al final l’estudi d’enginyeria després diuen 
que ho han reestudiat i que ho veuen més ben emplaçat, però no voldria donar més 
polèmica en un tema que normalment és una pregunta, una resposta i aquí s’ha acabat. 
Els propietaris van venir a veure’m per un tema d’arranjament de camins i estem buscant 
la solució perquè com a mínim es faci de tant en tant i d’una manera continuada, ja que 
ells no recorden que s’hagi fet mai per part d’Autopistes des del moment en que es va fer 
l’autopista i per tant intentem buscar la solució per tal que es faci d’una manera regular 
que anirà bé per la connexió amb aquestes masies. 
 
El senyor alcalde fa una darrera intervenció i diu: Segurament abans de Nadal no hi haurà 
cap més Ple i per tant aprofito per desitjar a tots els regidors i regidores, a la gent que 
ens acompanya en aquesta Sala de Plens i als ciutadans que ens escolten un Bon Nadal i 
un Bon Any, gràcies. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, aixeca la sessió, essent les 22:00 hores del 
vespre, i s'estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe. 
 
 
      L’alcalde         El secretari 
 


	1. Aprovar inicialment el projecte d’establiment 
	3. Donar audiència per igual termini a tot aquel�
	4. Determinar que, en cas que no es presenti cap 
	5. Habilitar el senyor alcalde o persona en qui d
	Descripció
	Autoritzant l’ús de la Pl. de l’Església a la CU
	Aprovant definitivament el projecte d’obres de su
	Notificant el tràmit d’audiència en un expedient
	Aprovant definitivament el projecte d’urbanitzaci
	Autoritzant el canvi de nom de drets funeraris a F. Sibina
	Autoritzant el canvi de nom de drets funeraris a J. Sibina
	Notificant el tràmit d’audiència en un expedient
	Autoritzant el canvi de titularitat de drets fune
	Autoritzant el canvi de titularitat de drets funeraris a R. Romero
	Declarant caducitat d’inscripcions del padró d’h�
	Atorgant una subvenció per enllumenat públic a l
	Aprovant una relació de factures
	Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
	Aprovant una liquidació del cànon de SOREA
	Aprovant una despesa per als treballs d’adequaci�
	Aprovant una despesa per àpats del personal de l�
	Aprovant una despesa per a la contractació del l�
	Aprovant una despesa per a la contractació de su�
	Aprovant una despesa per contractar una orquestra
	Aprovant una despesa per al subministrament i mun
	Acceptant la justificació per a una subvenció al
	Aprovant una despesa per al subministrament de material per a la Festa Major
	Aprovant una despesa per a la contractació d’una�
	Acusant rebuda d’una sentència del TSJC expedien�
	Aprovant un projecte a desenvolupar per l’AODL
	Declarant un vehicle com a residu sòlid industri�
	Aprovant liquidacions de taxa per tancament de carrers
	Aprovant liquidacions de taxa per tancament de carrers
	Baixa padró d’habitants
	Facilitant a la Comunitat de Propietaris del carr
	Autorització a Enher
	Concessió de drets funeraris a D. Enriquez
	Concessió de llicència de primera ocupació a J.�
	Requerint a l’empresa CISSA l’arranjament de filt
	Aprovant una relació de crèdits incobrables
	Aprovant una relació de crèdits incobrables
	Adjudicant el contracte de redacció del text ref�
	Concessió d’autorització a F. Sànchez per a la �
	Anul·lant una liquidació
	Alta per omissió al padró d’habitants
	Aprovnat un projecte per a la restauració d’una �
	Autoritzant que es faciliti als representats de l�
	Aprovant liquidació per taxa d’ocupació de via p
	Aprovant despesa de nòmines del mes d’agost
	Alta padró d’habitants
	Alta padró d’habitants
	Autoritzant allargar l’horari de tancament al bar
	Aprovant certificació 1 per obres de la 2ª plant
	Aprovant certificació 1 per obres de rehabilitac�
	Aprovant certificació 4 i última per obres d’urb
	Aprovant la certificació núm. 9 de la urbanitzac
	Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció p�
	Autorització a Enher
	Autorització a Enher
	Autorització a Enher
	Autorització a Enher
	Aprovant pressupost estimatiu de la Festa Major
	Autorització de llicència de gual a J. Montasell
	Autorització de llicència de gual a J. Rodrígue�
	Aprovant declaració de relació de valors tramesa
	Aprovant la concessió d’una subvenció a la UBIC
	Aprovant una despesa
	Delegant al regidor J.M.Bueno per celebrar un casament
	Acceptant els fangs generats en una fosa sèptica�
	Facilitant al Sr. Antoni Amella còpia del projec�
	Alta per omissió al padró d’habitants
	Contractació d’un auxiliar administrativa per re�
	Contractació d’un tècnic mig per a l’àrea d’Eco�
	Contractació d’una administrativa per realitzar �
	Declarant aprovada definitivament la constitució�
	Prenent coneixement informe d’Intervenció relati�
	Autoritzant la Policia a retirar un vehicle de la
	Autorització a Gas Natural
	Autorització a Gas Natural
	Acceptant la renúncia de Mercadona a l’expedient�
	Autoritzant el canvi de titularitat i adequació �
	Concessió de llicència d’obres menors a Tàrrega�
	Autoritzant la Policia a retirar un vehicle de la
	Aprovant tres projectes per demanar subvencions p
	Aprovant una despesa per al reasfaltat del carrer Ramis
	Baixa del padró d’habitants
	Baixa del padró d’habitants
	Contractació d’un peó per realitzar la substituc
	Contractació de dues professores per a l’Escola �
	Aprovant una despesa per a la contractació d’un �
	Autoritzant la venda directa de la parcel·la sob�
	Concessió de llicència d’obres a Ya.com
	Alta padró d’habitants
	Delegant a la regidora Lourdes Donado per celebrar un casament
	Concessió llicència d’ocupació a M. Prat
	Aprovant una despesa per a l’adquisició de diver�
	Baixa padró d’habitants
	Contractació d’una administrativa per a la dinam�
	Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
	Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
	Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris
	Desestimant sol·licitud de subvenció per IBI
	Concessió de subvencions per IBI
	Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
	Revocant una baixa del padró d’habitants
	Declarant caducitat definitiva de la inscripció �
	Autoritzant l’associació de veïns del Carrer Maj
	Autoritzant la venda directa d’una parcel·la sob�
	Atorgant un número de registre al Club Atletisme�
	Retornant a l’import d’un dipòsit urbanístic i d
	Concessió d’un pròrroga a una llicència d’obres�
	Alta per omissió al padró d’habitants
	Baixa padró d’habitants
	Aprovant definitivament els estatuts i bases d’ac
	Desestimant reclamació de R. Patrimonial de M. S�
	Retornant dipòsit urbanístic per obres a M. I. F
	Prenent coneixement informe d’Intervenció d’ingr�
	Baixa padró d’habitants
	Baixa padró d’habitants
	Prenent coneixement informe Intervenció ingresso�
	Autorització a Enher
	Autorització a Enher
	Concessió llicència d’obres menors a E. Pont
	Alta per omissió al padró d’habitants
	Alta padró d’habitants
	Contractació d’un peó per a la neteja i condicio
	Contractació d’un professor per a l’escola d’adu�
	Contractació de dos informadors per al Parc Mont�
	Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
	Acceptant una documentació presentada per un sub�
	Acceptant una documentació presentada per un sub�
	Aprovant una despesa per una assegurança del veh�
	Aprovant una despesa per una assegurança del veh�
	Alta per omissió al padró d’habitants
	Adjudicant a Interoad SL un contracte de senyalit
	Autoritzant la reserva d’una plaça d’aparcament �
	Correcció d’un error en una llicència d’obres me
	Incoació d’expedient de R. Patrimonial
	Prenent coneixement informe Intervenció gestió e
	Aprovant una despesa per instal·lació d’una esco
	Aprovant una despesa per a la reparació d’un veh�
	Retornant dipòsit urbanístic i de runes a A. Mir
	Autoritzant al Grup Municipal de CIU la utilitzac
	Aprovant certificació 1 d’INELINSA d’obres d’enl�
	Aprovant certificació 1 i última per obres a la 
	Aprovant certificació 1 per obres de l’escola Pu�
	Aprovant certificació 1 per obres del carrer Jau�
	Contractació d’un peó per al manteniment de parc
	Autorització a Enher
	Autorització a Enher
	Denegant concessió de bonificació taxa d’escombr
	Aprovant bonificació taxa escombraries a diferen�
	Concessió de gratificacions a diferent personal
	Concessió llicència d’entrada de vehicles a C. A
	Concessió llicència d’entrada de vehicles a R. F
	Denegant sol·licitud de plaça d’aparcament a J. 
	Concessió complement de productivitat a diferent�
	Aprovant factura gestió depuradora del mes d’ago�
	Acordant la liquidació de taxa d’ocupació de via
	Aprovant contractes de publicitat de radio
	Estimant un recurs presentat per M. Borrell de li
	Aprovant una despesa per a la confecció del treb�
	Aprovant una despesa pels treballs de desbrossat 
	Aprovant el retorn de dipòsit urbanístic a R. Sa
	Alta per omissió al padró d’habitants
	Aprovant la relació d’alumnes matriculats el cur�
	Contractació d’un oficial primera per al manteni�
	Autoritzant el canvi de titularitat de drets fune
	Autoritzant el canvi de titularitat de drets fune
	Autoritzant el canvi de titularitat de drets fune
	Autorització d’instal·lació de gual a W. Bonjor�
	Suspenent l’expedient de sol·licitud d’instal·la
	Concessió llicència primera ocupació a A. A. Ba�
	Cessament director de Presidència i nomenament c�
	Incoació d’expedient de R. Patrimonial d’A. Espi�
	Incoació d’expedient de R. Patrimonial de M. Àlv
	Aprovant la proposta de distribució de costos de�
	Aprovant la despesa de manteniment de la mitjana 
	Aprovant la despesa de manteniment de la mitjana 
	Autorització a Enher
	Autorització a Enher
	Autorització a Enher
	Autorització a Enher
	Aprovació prèvia del projecte de Paintball Natur
	Adjudicació del contracte d’obres d’urbanització
	Concessió d’ajornament i fraccionament de liquid�
	Autorització de reserva de via pública a P. Ispa
	Aprovant una despesa per a la celebració del din�
	Aprovant el retorn de dipòsit urbanístic i dipò�
	Alta per omissió al padró d’habitants
	Alta padró d’habitants
	Aprovant una despesa per contractar el mantenimen
	Contractació d’una monitora de gimnàstica
	Contractació d’una tècnic mig per al Pla de Tran
	Contractació d’una auxiliar administrativa pe a �
	Contractació d’un tècnic mig per a l’AODL
	Aprovant la descripció d’unes finques del carrer�
	Aprovant na factura de Gráficas Arco per a la im�
	Aprovant una relació de factures
	Anul·lant una liquidació de R. Astacio i aprovan
	Canvis de domicili
	Descripció
	Concessió de drets funeraris
	Baixa del padró d’habitants
	Concessió de llicència d’obres a Gas Natural, SD
	Concessió de llicència d’obres a Gas Natural, SD
	Concessió de llicència d’obres a Gas Natural, SD
	Procedint a la incoació d’un expedient
	Aprovant despeses de la nòmina del més de setemb
	Aprovant despesa d’una factura de CEDIA, SL
	Concessió d’autorització de taules i cadires
	Aprovant despesa per al subministrament i la inst
	Aprovant factura emesa per Ribas Fitosanitaris, SL
	Autoritzant al grup municipal PSC per a la utilit
	Concessió d’una bestreta
	Autoritzant canvi de nom de drets funeraris
	Aprovant l’expedient per a la conclusió d’un neg�
	Concessió d’una llicència d’obres a Gas Natural,
	Concessió d’una llicència d’obres a Gas Natural,
	Aprovant definitivament el Pla especial d’actuaci
	Aprovant despesa d’assegurança de l’automòbil pe
	Aprovant despesa d’assegurança d’automòbil pel v
	Aprovant despesa pel subministrament de quaranta llinternes
	Aprovant despesa d’autocar en motiu de la Trobada
	Alta al padró d’habitants
	Concessió d’una bestreta
	Baixa al padró d’habitants
	Aprovant certificació corresponent a l’execució 
	Aprovant certificació corresponent a l’execució 
	Denegar la concessió de bonificació de la taxa p
	Aprovar la concessió de la bonificació de la tax
	Donar de baixa del pendent de cobrament procedent
	Facilitar a Miquel Sánchez les copies sol·licita
	Atorgant les subvencions per l’Àrea de Comunitat
	Adjudicar el contracte de subministrament d’un ve
	Revocar la baixa en el padró d’habitants
	Aprovar la relació de liquidacions de la taxa pe�
	Contractació d’una treballadora Social
	Contractació d’un administratiu
	Autoritzant canvi de nom de drets funeraris
	Delegar al regidor José Manuel Bueno la competèn
	Concessió d’una pròrroga d’un mes d’una llicènc�
	Aprovant liquidació de la taxa per reserva de la�
	Aprovar definitivament el projecte d’establiment 
	Concessió de retorn de dipòsit de runes
	Alta en el padró d’habitants
	Baixa en el padró d’habitants
	Autoritzant canvi de nom de drets funeraris
	Autoritzant canvi de nom de drets funeraris
	Aprovant el Pla de seguretat i salut de les obres
	Aprovant liquidació definitiva dels costos de l’�
	Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers
	Aprovant despesa consistent en la reparació del �
	Baixa al padró d’habitants
	Baixa al padró d’habitants
	Deixar sense efecte la concessió dels drets fune�
	Retorn de dipòsit urbanístic i dipòsit de runes
	Concessió d’una llicència d’obres menors
	Aprovant l’expedient de contractació per l’adjud�
	Aprovant relació de factures
	Facilitar copies de l’expedient OM-90/98 construc
	Estimat petició de responsabilitat patrimonial
	Considerar que s’han acomplert els requisits de l
	Acceptant documentació de la Societat Ocellaire �
	Aprovant la subvenció a Cor de Maria
	Atorgant subvenció a Creu Roja
	Atorgant subvenció a Trup de Nassos
	Estimar el recurs presentat per Emili Bosch Pére�
	Estimar recurs presentat per Carme Catarineu Montplet
	Donar de baixa de cobrament en via executiva el r
	Aprovant despesa pels treballs de control de la p
	Aprovant despesa pel subministrament de plaques d
	Aprovant despesa referent als treballs de senyali
	Aprovant despesa per la contractació dels trebal�
	Aprovar despesa de l’armari rack del servidor inf
	Concessió de llicència de primera ocupació
	Baixa al padró d’habitants
	Autoritzant la instal·lació del “ CIRC RALUY”
	Concessió de llicència d’obres a Gas Natural. SG
	Concessió de llicència d’obres a Gas Natural, SD
	Concessió de llicència d’obres a Gas Natural, SD
	Concessió de llicència d’obres a Gas Natural, SD
	Concessió de llicència d’obres a Gas Natural, SD
	Concessió de llicència d’obres a Gas Natural, SD
	Concessió de llicència de primera ocupació
	Aprovant despesa de diversos elements de senyalit
	Nomenament d’alcalde accidental
	Denegant la sol·licitud de càrrega i descàrrega
	Contractació d’una administrativa
	Autoritzant el canvi de nom de drets funeraris
	Autoritzant el canvi de nom de drets funeraris
	Autoritzant el canvi de nom de drets funeraris
	Delegant al regidor José Manuel Bueno per la cel�
	Aprovant despesa per realitzar els treballs de se
	Concessió d’una llicència d’obres a Gas Natural,
	Concessió d’una llicència d’obres a Gas Natural,
	Concessió d’una llicència d’obres a Gas Natural,
	Nomenament com a caporal de la Policia Local a Rafael Coto Barrios
	Notificant tràmit d’audiència de responsabilitat
	Autoritzant llicència municipal per al transport�
	Aprovant la despesa pels treballs d’impressió de�
	Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
	Alta al padró d’habitants
	Baixa al padró d’habitants
	Concessió de drets funeraris
	Aprovant despesa referent als treballs de pintura
	Aprovant despesa referent als treballs de pintura
	Retorn de dipòsit urbaníctic
	Baixa al padró d’habitants
	Aprovant la devolució del dipòsit efectuat pels 
	Concessió d’una llicència d’obres menors
	Concessió d’una llicència d’obres menors
	Adquisició d’una porció de terreny de la finca s
	Aprovant l’expedient de contractació per a la re�
	Incoant expedient de responsabilitat patrimonial
	Declarant vehicle com a residu sòlid urbà
	Aprovant la concessió d’una subvenció a ADF-FORE
	Donar de baixa la taxa d’escombraries a CERTINORM
	Donar de baixa la taxa d’escombraries a Inversion
	Aprovant liquidacions de la taxa d’ocupació de t�
	Aprovant contractes pels comerciants de la Unió �
	Donant de baixa la liquidació de taxa per recoll�
	Aprovant la baixa del cobrament en via executiva de Construccions Jocalm, SL
	Baixa del padró d’habitants
	Designant a Neus Ferrer com a tècnic del Consorc�
	Designant a Neus Ferrer com a tècnic del Consorc�
	Designant a Neus Ferrer com a tècnic del Consorc�
	Designant a Neus Ferrer com a tècnic del Consorc�
	Designant a Neus Ferrer com a tècnic del Consorc�
	Designant a Neus Ferrer com a tècnic del Consorc�
	Designant a Isaac Morist Tirado  com a tècnic de�
	Designant a Mercè Mesa Torres com a tècnic del R
	Designant a Mercè Mesa Torres com a tècnic de Re
	Designant a Isaac Morist Tirado  com a tècnic de�
	Designant a Mercè Mesa Torres com a tècnic de Re
	Designant a Isaac Morist Tirado coma tècnic de R�
	Designar a Pilar Puig Ribó i Anna Puig Soler com�
	Designar a Dolors Horta Garriga i Esther Vives L�
	Designar a Esther Prat Ibern i Rafael Coto Gil co
	Designar a Joaquim Colominas Coll i Soledad Iñig�
	Designar a Dolors Horta Garriga i Esther Vives L�
	Designant a Francesc Xavier Guerrero i Sergi Boro
	Aprovant expedient de contractació de serveis pe�
	Requerint als propietaris de la finca del carrer 
	Declarant un vehicle com residu sòlid urbà
	Aprovant despesa per la contractació del lloguer�
	Alta al padró d’habitants
	Prendre coneixement de l’informe emès per l’Inte�
	Incoant expedient de protecció de la legalitat u�
	Concessió d’una llicència d’obres menors
	Concessió d’una llicència de primera ocupació d�
	Concessió d’una llicència de primera ocupació
	Aprovant l’expedient per a la conclusió d’un neg�
	Prendre coneixement de l’informe emès per l’Inte�
	Aprovant la llista provisional d’aspirants admeso
	Aprovant la llista provisional d’aspirants admeso
	Aprovant la llista provisional d’aspirants admeso
	Aprovant la llista provisional d’aspirants admeso
	Aprovant la llista provisional d’aspirants admeso
	Aprovant inicialment el projecte tècnic de la UA�
	Alta en el padró d’habitants
	Acceptar la sol·licitud de senyalització l’aparc
	Baixa al padró d’habitants
	Contractació d’una Auxiliar administrativa
	Prendre coneixement de l’informe emès per l’Inte�
	Concedint llicencia municipal per estesa de líni�
	Concessió llicència d’obres a Gas natural, SDG
	Aprovant llista provisional d’aspirants admesos i
	Concessió de llicencia d’obres a TELEFONICA DE E�
	Generar de crèdits a la partida de l’estat de de�
	Arxivant expedient en nom de Joan Manel Garrido G
	Aprovant la despesa per la contractació d’una as�
	Aprovant la despesa per la contractació d’una as�
	Acceptant de la Junta de compensació Boscos del �
	Contractació d’una Auxiliar administrativa
	Retornant dipòsit urbanístic a Gerard Pie Valls
	Concessió de llicència de primera ocupació
	Concessió de llicència de primera ocupació
	Concessió de llicència de primera ocupació
	Aprovant el Plec de clàusules administrativas pa�
	Declarant vehicle com a residu sòlid
	Estimant recurs presentat per Javier Serrano Gonz
	Donant de baixa l’autorització de venda atorgada�
	Donant de baixa l’autorització de venda atorgada�
	Aprovant despesa referent a la contractació del �
	Aprovant despesa per tal de contractar la realitz
	Aprovant despesa per a la realització d’un estud�
	Aprovant la despesa per l’elaboració i drets de �
	Aprovant despesa pel subministrament i la instal�
	Considerant que s’han acomplert els requisits est
	Aprovant la despesa referent als treballs de repa
	Autoritzant la Joventut Nacionalista de Catalunya
	Declarant deserta la licitació a través del proc
	Autoritzant el canvi de nom dels drets funeraris
	Concessió d’una llicència d’obres menors
	Concessió d’una llicència d’obres a TELEFÒNICA �
	Donar de baixa una partida del pressupost d’ingre
	Baixa del padró d’habitants
	Disposar l’execució subsidiària per part dels se
	Designant a Neus Farré com a tècnica del Consorc
	Designant a Isaac Morist Tirado com a tècnic de �
	Designant a Joaquim Colominas Coll i Teresa Pou B
	Concedint drets funeraris
	Autoritzant a CUP per que puguin instal·lar una �
	Baixa al padró d’habitants
	Aprovar les quotes dels alumnes matriculats el me
	Concessió de gratificacions del mes d’octubre
	Concessió d’una llicència d’entrada de vehicles
	Concessió d’una llicència d’entrada de vehicles
	Concessió d’una llicència d’entrada de vehicles
	Concessió complement de productivitat del mes d’�
	Aprovant la llista provisional d’aspirants admeso
	Baixa al padró d’habitants
	Baixa al padró d’habitants
	Baixa al padró d’habitants
	Contractació d’una Auxiliar administrativa
	Contractació d’un tècnic mig
	Contractació d’un peó
	Baixa al padró d’habitants
	Baixa al padró d’habitants
	Baixa al padró d’habitants
	Aprovant la certificació corresponent a l’execuc�
	Aprovant la certificació corresponent a l’execuc�
	Aprovant la certificació corresponent a l’execuc�
	Aprovant la certificació corresponent a l’execuc�
	Aprovar la devolució corresponent al Curs de bal�
	Atorgant una subvenció a la Junta de Compensació
	Retorn de dipòsit urbanístic
	Aprovant relació de factures
	Aprovant definitivament el projecte de reparcel·�
	Donant de baixa de la taxa d’escombraries a M. Do
	Donant de baixa de la taxa d’escombraries a Joan 
	Estimant recurs presentat per CONSTRUCCIONES POPSA SIGLO XXI, SA
	Autoritzant a Construcciones Mayoso, SL reserva d
	Autoritzant pròrroga de reserva de via pública
	Contractació d’un tècnic mig
	Altes al padró d’habitants
	Altes i baixes en el domicilis
	Concessió llicència de primera ocupació al carr�
	Concessió llicència de primera ocupació al carr�
	Concessió llicència de primera ocupació al carr�
	Descripció
	Caducitat de la sol·licitud de Grup Supeco Maxor�
	
	LLISTA DE RESOLUCIONS DE SEGURETAT CIUTADANA DEL MES DE SETEMBRE DE 2006
	LLISTA DE RESOLUCIONS DE SEGURETAT CIUTADANA DEL 
	
	
	
	Setembre 2006







