
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 

DEL DIA 2 DE MAIG DE 2007 
 

 
 
 
Sant Celoni, 2 de maig de 2007   
 
Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 22:05 hores del 
vespre, en primera convocatòria i sota la presidència de l’alcalde Joan Castaño 
Augé, a l'objecte de portar a terme una sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament, les 
regidores M. Lourdes Donado Riera i Josefa Lechuga Garcia, els regidors Jordi 
Arenas Vilà, Josep Capote Martín, Francesc Garcia Mundet, Raül Casado Jiménez, 
Josep M. Bueno Martínez, Miquel Vega Vega, Emili Bosch Oliveras, Francesc 
Deulofeu Fontanillas, Carles Mas Lloveras, Jordi Cuminal Roquet, Miquel Negre 
Sánchez, Josep Alsina Lloreda, Ramon Segarra Montesó i Josep M. Pasqual Arenas, 
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 Sr. alcalde ofereix la paraula al públic assistent per si 
algú vol comentar alguna qüestió relacionada o no amb l’ordre del dia d’avui.  
 
Pren la paraula la Sra. Montserrat Vinyets Pagès per exposar que en data 12 d’abril 
de 2007 la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Sant Celoni, en atenció al dret de 
petició que preveu el Reglament orgànic municipal, va presentar una moció a 
l’Ajuntament de Sant Celoni per tal d’exigir la llibertat immediata de la jove Núria 
Pòrtulas. La moció diu textualment així: 
  
<< El dia 7 de febrer Núria Pòrtulas, de 26 anys, educadora social i veïna de Sarrià 
de Ter, és detinguda pels Mossos d’esquadra a conseqüència de les investigacions 
dutes a terme per aquest cos policial. Coincidint amb la seva detenció, s’escorcolla 
el domicili dels seus pares i la casa ocupada en la que viu. Els mossos d’esquadra la 
detenen per la seva presumpta pertinença a banda armada. Durant la imputació 
que els mossos fan a la Núria, se li aplica la legislació especial prevista per l’Estat 
espanyol en matèria de terrorisme, legislació que per la seva cruesa, ja suposa una 
pena per si mateixa i que ha estat objecte de reiterades denúncies per ser 
disconforme amb la legislació internacional en matèria de drets humans. 
 
Així, la Núria és traslladada a l’Audiència Nacional per, posteriorment i després de 
declarar davant del jutge instructor del cas, ser empresonada al centre penitenciari 
de Soto del Real. La Núria no només ha de patir el fet de ser jutjada per un tribunal 
especial, sinó també estar sotmesa a un estricte règim d’incomunicació, no poder 
designar un advocat de la seva confiança des del primer moment de la seva 
detenció i ser sotmesa a les severes condicions de reclusió dels presos qualificats 
en el denominat fitxer d’interns d’especial seguiment i, en definitiva, un sistema 
que permet que puguin esdevenir-se maltractaments.  
 
Després del desconcert inicial, motivat per la detenció d’una persona fortament 
arrelada, es van coneixent els motius que fan que encara avui continuï privada de  
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llibertat: l’existència d’una llibreta amb anotacions d’unes determinades adreces 
d’organismes oficials i la seva participació en la campanya de suport de Sr. Joan 
Sorroche, veí de Sarrià de Ter, reclamat per la justícia italiana per la seva 
presumpta participació en grups anarquistes.  
 
A la vista dels elements tinguts en compte per la detenció de la Núria i la seva 
presó provisional amb l’aplicació de la normativa prevista en matèria de terrorisme, 
com són el tenir un a llibreta i formar part d’una campanya de suport per evitar 
l’extradició d’un company, queda palesa la voluntat final de criminalitzar qualsevol 
moviment de dissidència, equiparant el pensar diferent amb ser imputat de 
pertinença a banda armada.  
 
Donat que el dret a expressar lliurement les idees i el dret a la llibertat són drets 
inalienables i que no poden ser vulnerats gratuïtament, les unitats policials i 
judicials tenen l’obligació de ser extremadament diligents en el desenvolupament 
de les seves funcions, obligació que ha estat incomplerta de forma flagrant i que 
comporta causar danys irreparables.  
 
Per això l’Ajuntament de Sant Celoni exigeix la immediata llibertat de Núria 
Pòrtulas, es suma a les campanyes en favor de la seva llibertat i demana que 
s’aclareixin les possibles responsabilitats per la seva privació de llibertat. >> 
 
Se’ns ha informat –diu la Sra. Vinyets- que els diferents grups polítics presents, 
han consensuat una moció a la qual, des de la CUP, ens adherim,si bé hi trobem a 
faltar l’exigència d’una immediata llibertat de Núria Pòrtulas perquè no hi ha base 
material que faci que pugui estar encara en presó preventiva. També hi trobem a 
faltar l’exigència de responsabilitats per aquests tres mesos de privació de llibertat, 
amb tots els perjudicis que això comporta en una persona. Malgrat aquestes 
mancances, però, la CUP s’adhereix a la moció consensuada per tots els grups 
polítics municipals. 
  
El Sr. alcalde agraeix la intervenció de la Sra. Vinyets i diu que, quan s’arribi al 
punt de l’ordre del dia referit a aquesta moció, es llegirà la part dispositiva, és a 
dir, els acords que es plantegen per part dels grups municipals de l’Ajuntament de 
Sant Celoni. 
 
A continuació es procedeix a tractar els punts continguts a l’ordre del dia. 
 
 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
DEL PLE MUNICIPAL. 
 
El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular alguna 
observació a les actes dels Plens de les sessions de 22 de febrer i 22 de març, 
l’esborrany de les quals s'ha distribuït per correu electrònic a tots els regidors. En 
no formular-se cap objecció, per unanimitat, s'acorda l’aprovació de les referides 
actes. 
 
 

 
 
 
 

2 



 
2. SORTEIG DE LES PERSONES QUE HAN DE FORMAR PART DE LES MESES 
ELECTORALS EN LES PROPERES ELECCIONS MUNICIPALS DE 27 DE MAIG 
DE 2007. 
 
 
 
Per Reial Decret 444/2007, de 2 d’abril, del President del Govern de l’Estat 
(publicat al Butlletí Oficial de l’Estat número 80 de 3 d’abril de 2007), han estat 
convocades Eleccions Municipals que s’hauran de celebrar el proper dia 27 d’abril 
d’enguany. 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 26.4 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 
de juny, del règim electoral general, els Ajuntaments han de procedir entre els dies 
28 d’abril i 2 de maig de 2007 al sorteig de les persones que formaran part de les 
meses electorals encarregades de recollir els vots emesos pels electors i escrutar el 
contingut de les urnes un cop conclosa la votació.  
 
Els membres de les meses electorals i els seus suplents han de ser triats d’entre 
totes els persones incloses al cens electoral, que compleixin els requisits mínims 
establerts per l’article 26.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general, és a dir, els que siguin majors de 18 anys i menors de 65 anys, 
que sàpiguen llegir i escriure per a ser triats com a vocals, i que estiguin en 
possessió del títol de batxiller per a ser triats com a presidents.   
 
De conformitat amb l’anterior, és procedent que el Ple de la corporació efectuï el 
sorteig de les persones que seran membres de les meses electorals, tant els 
titulars com els seus suplents. 
 
Per tot això, a proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Efectuar el sorteig de les persones que el proper 27 de maig de 2007 seran 
membres de les meses electorals, tant els titulars com els seus suplents, d’entre 
les persones que estiguin inscrites al cens electoral i que reuneixin els requisits 
establerts a l’article 26.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general. 
 
2. Notificar els resultats del sorteig als interessats dins els propers 3 dies naturals, 
per al seu coneixement, als efectes escaients i amb expressió dels recursos a què 
tinguin dret.  
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
Adoptats aquests acords es procedeix a efectuar el sorteig públic de manera 
automàtica, a través del programa informàtic ELECTOR, dissenyat per l’empresa 
SPAI Gestió de Serveis Integrals i Sistemes d’Informació SL, per a facilitar les 
tasques del procés electoral. 
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Prèviament en el programa s’han introduït les dades del cens electoral, facilitades 
per l’Institut Nacional d’Estadística, tancat a dia 1 de març de 2007, que inclou tots 
els moviments esdevinguts al Padró municipal d’habitants fins al dia 31 de gener 
de 2007 i comunicats per l’Ajuntament. 
  
De la llista del cens electoral s’han exclòs del sorteig tots aquells treballadors de 
l’Ajuntament que actuaran com a representants de l’Administració en el procés 
electoral, tots els agents de la Policia Local que prestaran servei el dia de les 
eleccions, així com les persones que formen part d’una llista electoral. 
  
Abans d’iniciar el sorteig s’introdueixen els requisits imprescindibles que han 
d’acomplir les persones seleccionades per a ser nomenats vocals i/o presidents: 
tenir entre 18 i 65 anys, i un nivell mínim d’estudis de graduat escolar (o 
equivalent) per als vocals, i de batxillerat o FP de 2n grau (o una titulació 
equivalent o superior) per als presidents. 
 
Introduïts aquests paràmetres, es procedeix a efectuar el sorteig d’acord amb les 
instruccions del programa ELECTOR, de manera que la designació dels càrrecs de 
presidents i vocals i dels seus suplents, que han de formar part de les meses 
electorals a constituir el proper diumenge 27 de maig d’enguany, recau en les 
persones que a continuació s’expressen: 
 
 
DISTRICTE 1, SECCIÓ 1, MESA A 
 
President Domènech Grau, Salvador 
1r vocal Castro Castella, Eva 
2n vocal Boix Valls, Joaquim 
President 1r suplent Bofarull Madirolas, Joan 
President 2n suplent Garcia Torres, Jorge 
1r vocal 1r suplent Farias Contreras, Osvaldo Segundo 
1r vocal 2n suplent Irizar Sologaistoa, Maria Salomé 
2n vocal 1r suplent Cortés Grases, Esther 
2n vocal 2n suplent Garcia Merchan, Daniel 
 
 
DISTRICTE 1, SECCIÓ 1, MESA B 
 
President Rebollo Galobardes, Josep 
1r vocal Mascorda Carrera, Sílvia  
2n vocal Mayneris Planas, Jordi 
President 1r suplent Llopis Teixidó, Roberto 
President 2n suplent Riera Vila, Margarita 
1r vocal 1r suplent Pagès Canaleta, Dolors 
1r vocal 2n suplent Rodríguez Hernández, Nereida 
2n vocal 1r suplent Parera Sallent, Lluís 
2n vocal 2n suplent Roher Martori, Josep 
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DISTRICTE 1, SECCIÓ 2, MESA A 
 
President Curia Clark, Esteban 
1r vocal Camps Antolínez, Montserrat 
2n vocal Auladell Rovira, Maria Elena 
President 1r suplent Cabrera Deulofeu, Glòria 
President 2n suplent Auladell Maynou, Maria del Puig 
1r vocal 1r suplent Díaz Téllez, Soraya 
1r vocal 2n suplent Amela Huemes, Francesc 
2n vocal 1r suplent Casas Arumi, Roser 
2n vocal 2n suplent Escachs Marqués, Maria Mercedes 
 
 
DISTRICTE 1, SECCIÓ 2, MESA B 
 
President Muntasell Campdepadrós, Joaquim 
1r vocal Martínez Monso, Tomàs 
2n vocal Guiu José, Ester 
President 1r suplent Moles Avariento, Eudald 
President 2n suplent Masdeu Vila, Enric 
1r vocal 1r suplent Navarta Cabrera, Pilar 
1r vocal 2n suplent Hurtado Sánchez, Olga 
2n vocal 1r suplent Martínez Mialdon, Maria 
2n vocal 2n suplent Navarro Lara, Purificación 
 
 
DISTRICTE 1, SECCIÓ 2, MESA C 
 
President Solé Gresa, Anna Maria 
1r vocal Roura Artigas, Carme 
2n vocal Polls Sibina, Maria Carmen 
President 1r suplent Rodríguez Belmonte, Jordi 
President 2n suplent Pou Casadevall, M. Rosa 
1r vocal 1r suplent València Segura, Antònia 
1r vocal 2n suplent Pineda Domingo, Joan 
2n vocal 1r suplent Ruiz Garcia, Eduardo 
2n vocal 2n suplent Vela Ramírez, Lídia 
 
 
DISTRICTE 1, SECCIÓ 3, MESA A 
 
President Expósito Garcia, Maria Asunción  
1r vocal Del Amo Rico, Sílvia 
2n vocal Barba Cortada, Jordi 
President 1r suplent Asensio Hortelano, Maria Elena 
President 2n suplent De Ferrater Ragué, Luis 
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1r vocal 1r suplent Cano Noguera, Montserrat 
1r vocal 2n suplent Duset Panareda, Mercè 
2n vocal 1r suplent Coello Sáez, Laura 
2n vocal 2n suplent Fernández Jiménez, Francisca 
 
 
DISTRICTE 1r, SECCIÓ 3, MESA B 
 
President Queralt Huguet, Maria Eva 
1r vocal Santana Sánchez, Maria Concepció 
2n vocal Martín Trujillo, Francisco Javier 
President 1r suplent López Manchón, Francisca 
President 2n suplent Ramírez Sánchez, Marco Antonio 
1r vocal 1r suplent Villacrosa Villaret, Glòria 
1r vocal 2n suplent Mateos Movilla, Francisco Javier 
2n vocal 1r suplent Muñoz González, Cristina 
2n vocal 2n suplent Perza Peiris, Jorge 
 
 
DISTRICTE 1, SECCIÓ 4, MESA A 
 
President Flores Cantallops, Montserrat 
1r vocal Herrera Sánchez, Antònia 
2n vocal Espinosa Pujolràs, Angelina 
President 1r suplent Canadell Olivé, Jaume 
President 2n suplent Jarque Claver, Jesús 
1r vocal 1r suplent Garcia Torregrosa, Angel 
1r vocal 2n suplent Fuentes Moreno, Antoni 
2n vocal 1r suplent Clopés Reales, Maria Montserrat 
2n vocal 2n suplent Canaleta Masgrau, Rosa Maria 
 
 
DISTRICTE 1, SECCIÓ 4, MESA B 
 
President Rodríguez Anta, Cristina 
1r vocal Monrabà Sarrablo, Francesc 
2n vocal Parra Purrà, Jaime 
President 1r suplent Villar Bautista, Javier 
President 2n suplent Piñera Querol, Anna Maria 
1r vocal 1r suplent López Alonso, Montserrat 
1r vocal 2n suplent Sabola Mateos, Patrícia 
2n vocal 1r suplent Martín Ruiz, Mercedes 
2n vocal 2n suplent Triadó Cornellà, Teresa 
 
 
DISTRICTE 1, SECCIÓ 5, MESA A 
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President Garcia Fernández, Jonatan 
1r vocal Avila Ariza, Araceli 
2n vocal Auledas Soler, Pere 
President 1r suplent Escudero López, Juan 
President 2n suplent Boix Deumal, Mireia 
1r vocal 1r suplent Cerrato Tomàs, Francisco 
1r vocal 2n suplent Gallego Hernández, Jéssica 
2n vocal 1r suplent Cebrián Majoral, Teresa 
2n vocal 2n suplent Gallego Blanco, Angel 
 
 
DISTRICTE 1, SECCIÓ 5, MESA B 
 
President Saldaña Garcia-Talavera, Francisca 
1r vocal Vico Fernández, Francisco 
2n vocal Magem Rovira, Maria Pilar 
President 1r suplent Navarrete Vega, Inmaculada 
President 2n suplent De Zabala Hartwig, Ignacio Maria 
1r vocal 1r suplent Marmolejo Roldán, Francisco 
1r vocal 2n suplent Muñoz Haro, Carlos 
2n vocal 1r suplent Morón Fuster, Eva Maria 
2n vocal 2n suplent Pons Santotomàs, Eva 
 
 
DISTRICTE 1, SECCIÓ 6, MESA A 
 
President Bravo Llurba, José 
1r vocal Figarolas Heredia, Carme 
2n vocal Benítez Vázquez, Ignacio Javier 
President 1r suplent Dote Vera, Sònia 
President 2n suplent Gimferrer Campmajó, Joan Manel 
1r vocal 1r suplent Herranz Hernández, Fernando 
1r vocal 2n suplent Bravo Amor, M. Isabel 
2n vocal 1r suplent Ferrer Illa, José Antonio 
2n vocal 2n suplent Herraiz Perdigones, Maria 
 
 
DISTRICTE 1, SECCIÓ 6, MESA B 
 
President Migoya Hernández, Daniel 
1r vocal Navio Lunaro, Antonio 
2n vocal Masagué Vila, Josep 
President 1r suplent Oms Oller, Rosa Maria 
President 2n suplent Prieto Cruz, M. Araceli 
1r vocal 1r suplent Rivera Ponce, Domingo 
1r vocal 2n suplent Vallicrosa Novell, Mercè 
2n vocal 1r suplent Peula Arias, Dolores,  
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2n vocal 2n suplent Sánchez Cobos, Montserrat 
 
 
DISTRICTE 1, SECCIÓ 7, MESA A 
 
President Blanco Pulido, Fernando José 
1r vocal Bofill Batlle, Maria 
2n vocal Camps Durbau, Enric 
President 1r suplent Cladellas Bachs, Jaime 
President 2n suplent Estupiña Rodríguez, José Antonio 
1r vocal 1r suplent Garcia Haro, Maria Jesús 
1r vocal 2n suplent Benito Rodríguez, José Antonio 
2n vocal 1r suplent Gómez Depoorter, Ilse 
2n vocal 2n suplent Calderón Pizarro, Francisco José 
 
 
DISTRICTE 1, SECCIÓ 7, MESA B 
 
President Moreno Muñoz, Raquel 
1r vocal Tierno Almena, Antonio José 
2n vocal Molina Morillo, Sonia 
President 1r suplent Pérez Oller, Miquel 
President 2n suplent Ruiz León, Francisco 
1r vocal 1r suplent Moreno Jiménez, Agustín 
1r vocal 2n suplent Ruiz Gil, Míriam 
2n vocal 1r suplent Romera Aroca, Damaris 
2n vocal 2n suplent Mancho Martínez, Olivia 
 
 
DISTRICTE 1, SECCIÓ 8, MESA A 
 
President Arnao Villanueva, Santiago Felipe 
1r vocal Casadevall Funollet, Josep 
2n vocal Calvera Bruballa, Carme 
President 1r suplent Avellaneda Cirera, Sonia 
President 2n suplent Boccio Serrano, Maravillas 
1r vocal 1r suplent Iglesias Clapés, Sergi 
1r vocal 2n suplent Clos Pujolràs, Pere 
2n vocal 1r suplent Gratacòs Molet, Carme 
2n vocal 2n suplent Carbonell Ferrer, Pedro 
 
 
DISTRICTE 1, SECCIÓ 8, MESA B 
 
President Vila Mateu, Jordi 
1r vocal Lemos Baiges, Rosa Maria 
2n vocal Muñoz Casellas, Maria Asunción 
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President 1r suplent Valverde Benito, Maria Isabel 
President 2n suplent Torner Ribas, Roger 
1r vocal 1r suplent Pons Maeso, Marc 
1r vocal 2n suplent Utset Ros, Maria Alexandra 
2n vocal 1r suplent Salavedra Serra, Francesc 
2n vocal 2n suplent Masegosa Jiménez, Maria Luisa 
 
 
DISTRICTE 2, SECCIÓ 1, MESA A 
 
President Rivera Rodríguez, Julio 
1r vocal Cortés Montero, Maria Carmen 
2n vocal Colomer Cruells, Martín Juan 
President 1r suplent Mena Le Pape, Alejandro 
President 2n suplent Giol Planas, Maria 
1r vocal 1r suplent Lozano Calabria, Maria del Carmen 
1r vocal 2n suplent Polo Gómez, Francisco Javier 
2n vocal 1r suplent López Heredia, Joaquina 
2n vocal 2n suplent Pimàs Rodulfo, Carme 
 
 
DISTRICTE 2, SECCIÓ 1, MESA B 
 
President Rodrigo del Moral, Francisca 
1r vocal Muntasell Aucejo, Dolors 
2n vocal Costa Muñoz, Anna 
President 1r suplent Ninou Serra, Martín 
President 2n suplent Giner Martínez, Eduardo 
1r vocal 1r suplent Vila Morales, Angel 
1r vocal 2n suplent Garcia Cabot, Carlos 
2n vocal 1r suplent Millet Lajusticia, Isabel 
2n vocal 2n suplent Torres Ripoll, Cora 
 
 
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ DE SUPORT A ACCIÓ CULTURAL 
DEL PAÍS VALENCIÀ. 
 
El Sr. alcalde aclareix que es tracta d’una moció presentada inicialment pel grup 
municipal d’ERC, a petició d’Acció Cultural del País Valencià (que es va fer a tots els 
ajuntaments), per tal de donar suport al fet d’evitar la desconnexió de les 
emissions de TV3 en terres valencianes. 
 
El Sr. alcalde pregunta si tothom té la moció al davant per procedir a la lectura dels 
acords, que tot seguit passa a llegir en veu alta el Sr. Josep Alsina. 
 
Un cop feta la lectura dels acords, que es transcriuen més endavant, el Sr. alcalde 
intervé de nou per puntualitzar que hi ha negociacions i contactes entre la 
Generalitat Valenciana i la Catalana per fer un conveni, per tal que es puguin rebre 
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alternativament ambdues televisions i evitar que es produeixi aquesta desconnexió. 
Hi ha hagut manifestacions a València en contra de coartar aquesta llibertat 
d’informació que fins ara havia existit. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que: 
 
La Generalitat Valenciana ha incoat un expedient sancionador contra Acció Cultural 
del País Valencià (ACPV) per emetre els programes de TV3 a les nostres 
comarques, i aquesta entitat s’enfronta a una ordre administrativa de cessament 
de les emissions i a una sanció econòmica de fins a un milió d’euros.  
 
Davant del fet que cada dia tenim accés a més televisions en llengües, continguts i 
orientacions polítiques més i més diverses, la resposta d’un govern no pot ser mai 
la censura d’un canal en particular, sinó precisament garantir l’accés dels ciutadans 
a la més àmplia oferta, com a expressió de pluralitat informativa i de llibertat 
d’expressió. Són els ciutadans els que han de poder elegir què volen veure i què 
no, sense imposicions polítiques de cap tipus. 
 
Davant aquesta situació, a proposta de la Comissió informativa de Serveis 
Personals, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:  
 
1. Considerar que la tasca realitzada per Acció Cultural del País Valencià, fent 
possible la recepció de la TV3 a les terres valencianes, mereix un reconeixement de 
les institucions, en tant que ha contribuït de forma decisiva a la pluralitat 
informativa.  
 
2. Per aquesta raó, les administracions públiques competents han de legalitzar 
aquestes emissions i permetre la recepció dels programes de TV3 a les nostres 
comarques, de conformitat amb el que preveu la Carta Europea de Llengües 
Regionals o Minoritàries subscrita per l’Estat espanyol. 
 
3. Instar la Generalitat Valenciana, en defensa de la llibertat d’expressió i 
comunicació i en defensa de la nostra llengua, a arxivar de forma immediata i 
sense imposició de cap sanció econòmica o de qualsevol altra mena, l’expedient 
sancionador obert contra Acció Cultural del País Valencià. 
 
 
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ DE SUPORT A LA NÚRIA 
PÒRTULAS I LA SEVA FAMÍLIA. 
 
El Sr. alcalde aclareix d’entrada que aquest punt tracta de la moció que abans ha 
esmentat la Sra. Vinyets, el text de la qual s’ha refós i es presenta ara per part de 
tots els grups municipals. Aquesta mateixa moció ja ha estat aprovada pel grups 
representats a l’Ajuntament de Girona (ICV, ERC, CiU i PSC). 
 
Després d’aquesta intervenció i atès que: 
 
El passat 7 de febrer la Núria Pòrtulas, veïna de Sarrià de Ter i amb un fort vincle 
envers l’associacionisme juvenil de la ciutat de Girona, va ser detinguda al barri del 
Pont Major de Girona pel cos dels Mossos d’Esquadra, acusada presumptament de 
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pertinença a banda armada i tinença d’explosius. Aquell mateix matí la policia va 
escorcollar la casa de la família Pòrtulas a Sarrià de Ter.   
 
La Núria va ser traslladada a Barcelona, a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de 
Sants-Zona Franca, on va ser interrogada i posada a disposició de l’Audiència 
Nacional, aplicant-li la Llei antiterrorista.  
   
El dijous 8 de febrer va ser traslladada a Madrid, on el divendres 9 de febrer va 
declarar davant el jutge de l’Audiència Nacional, Santiago Pedraz, qui va decretar-li 
presó provisional imputant-li el delicte de col·laboració o pertinença a organització 
terrorista, sense estar acusada de tinença d’explosius, a l’espera de practicar més 
diligències per acabar la investigació i revisar l'ordre d’empresonament. A més va 
decretar el secret de sumari.    
 
Fins el diumenge 11 de febrer, cinc dies després de la seva detenció, als familiars 
de la Núria Pòrtulas no els va ser possible visitar-la.    
 
El dilluns 12 de febrer l’advocat de Núria Pòrtulas va presentar un recurs contra la 
decisió de presó dictada pel jutge Santiago Pedraz.    
 
A partir de la seva detenció hi ha hagut un moviment ciutadà a Sarrià de Ter, 
Girona i altres poblacions, de suport a l’alliberament de la Núria i a l’aclariment de 
la seva detenció i de suport a la família. 
 
Per tot això, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, per 
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:    
 
1. Expressar la nostra preocupació per la situació generada, especialment per la 
situació d’aïllament en què ha viscut la Núria Pòrtulas els primers dies de la seva 
detenció. 
 
2. Expressar el suport de l’Ajuntament de Sant Celoni a la Núria Pòrtulas, als seus 
pares i germà i a la seva família.    
 
3. Demanar el respecte per presumpció d’innocència, la finalització de la situació de 
presó preventiva en el termini més breu possible que permeti l’estat de les accions 
judicials i la clarificació justa del cas de manera definitiva. 
 
4. Fer arribar aquesta moció al Ministeri de Justícia, al Ministeri d’Interior, a la 
Fiscalia General de l’Estat, a l’Audiència Nacional, a la Conselleria d’Interior, a la 
família Pòrtulas Oliveras i a l’advocat de la Núria Pòrtulas.    
 
 
5. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE 
L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA INTERVENCIÓ INTEGRAL DE 
L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS. 
 
Intervé el Sr. Capote i explica que aquest punt ja es va comentar a les Comissions 
Informatives. Els annexos 2 i 3 (sobretot al 3) són competència exclusiva municipal 
i parlen de les activitats de bars, petits tallers i comerços petits. A l’annex 2 
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(competència del Consell Comarcal) s’hi va fer una ampliació d’un any i nosaltres 
també creiem oportú de fer-la, perquè la gent no hagi de fer un projecte nou. El 
nou termini per adequar-se a la LIIAA (Legislació Integral d’Ambient) és el 31 de 
desembre del 2008. 
 
Després d’aquesta intervenció i atès que: 
 
L’Ordenança reguladora de la intervenció integral de l’administració municipal de 
les activitats i instal·lacions va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en 
sessió del dia 20 de setembre de 1999, restant aprovada definitivament el dia 2 de 
desembre de 1999. 
 
El termini previst a la D.T.1.3 de l’Ordenança municipal per a l’adequació de les 
activitats subjectes a llicència municipal d’activitats classificades incloses a l’annex 
III era el mateix que el previst per a les activitats de l’annex II i la Llei 4/2004, de 
1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de les activitats d’incidència 
ambiental al que estableix la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral 
de l’administració ambiental, va ajornar el termini d’adequació per a les activitats 
classificades a l’annex II  fins a 1 de gener de 2007. Per resolució de l’Alcaldia de 
16 de març de 2006 i previ els tràmits pertinents es va declarar aprovada 
definitivament la modificació del calendari d’adequació de les activitats de l’annex 
III també fins a 1 de gener de 2007. 
 
L’article 21 de la Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi 
ambient modifica l’article 2b) de la Llei 4/2004, d’adequació de les activitats 
d’incidència ambiental, establint que el procés d’adequació per a les activitats de 
l’annex 2.2 ha de finalitzar abans de l’1 de gener de 2008. 
  
Aquesta modificació prorroga novament, fins a l’1 de gener de 2008, el procés 
d’adequació a la Llei 3/1998, de les activitats classificades a l’annex II.2, el que fa 
replantejar una ampliació del termini d’adequació també per a les activitats incloses 
a l’annex III . 
 
D’acord amb el cens d’activitats del municipi elaborat per la Diputació de Barcelona 
es constata que en aquest municipi hi ha un total de 333 activitats subjectes a 
llicència municipal d’activitats classificades segons l’Ordenança municipal i incloses 
a l’annex III. 
 
D’aquest total, i en base al mateix cens, a dia d’avui un total de 206 activitats no 
s’han adaptat encara a la Llei d’intervenció integral de l’administració ambiental. 
 
Atès el volum considerable d’activitats sotmeses a l’annex III que actualment 
resten pendents d’adequar-se a la LIIAA, s’estima la necessitat d’ampliar novament 
el termini per a l’adequació a la LIIA de les activitats sotmeses a l’annex III fins a 
l’1 de gener de 2009, de forma assimilada de com ho ha fet la legislació 
autonòmica per a les activitats de l’annex II.2, per tal de facilitar el procés 
d’adequació a la Llei d’intervenció integral. 
 
Un cop transcorregut el termini assenyalat, les activitats que no s’hagin adequat 
dins del termini a la LIIAA, només podran sol·licitar la llicència municipal pel 
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procediment general previst, d’acord amb allò establert a la Llei 3/1998, de 27 de 
febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, el Reglament de 
desplegament de la llei i l’Ordenança reguladora de la intervenció integral de 
l’administració municipal en les activitats i instal·lacions 
 
Aquesta nova modificació puntual de l’Ordenança reguladora de la intervenció 
integral de l’administració municipal de les activitats i instal·lacions té l’objectiu de 
determinar un nou termini per a l’adequació a la LIIAA de les activitats sotmeses a 
l’annex III. 
 
Cal, doncs, modificar el redactat de l’apartat 3 de la disposició transitòria primera 
de l’Ordenança municipal, en el sentit d’atorgar un nou termini d’adequació. 
  
Atès allò disposat a l’article 25.2 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, a l’article 66.3 f) 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya i a l’article 59 del Decret 179/1995, relatiu 
a competències dels ens locals en matèria de medi ambient. 
 
Atès allò disposat a l’article 41 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció 
integral de l’administració ambiental. 
 
Atès allò regulat a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, a l’article 162.2 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de 
règim local de Catalunya i als articles 60, 63 i 65 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya, relatius al procediment d’aprovació. 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat, el 
Ple municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar inicialment la modificació de l’apartat 3 de la D.T.1ª de l’Ordenança 
municipal reguladora de la intervenció integral de l’administració municipal de les 
activitats i instal·lacions en el sentit que les activitats autoritzades per l’Ajuntament 
abans de l’entrada en vigor de la LIIAA, que la present ordenança subjecta a 
llicència municipal d’activitats classificades, podran sol·licitar l’adequació de 
l’activitat fins a l’1 de gener de 2009.                                                                                                
 
2. Sotmetre aquest acord a informació pública mitjançant un anunci que s’ha de 
publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis 
de la Corporació pel termini de trenta dies, per a la formulació de reclamacions i 
al·legacions i en cas que no hi hagi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial 
esdevindrà definitiu. 
 
 
6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DELEGACIÓ DE LES POTESTATS 
RECAPTATÒRIES DE SANCIONS DE TRÀNSIT EN LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, AIXÍ COM DEL SEU CONVENI REGULADOR. 
 
Intervé el Sr. alcalde i explica que es tracta de posar al dia el què ja estava delegat 
a la Diputació de Barcelona, especialment, després de les modificacions de la Llei 
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de trànsit, en referència a les sancions que comporten una reducció de punts. És 
important que hi hagi un organisme que pugui canalitzar aquest procés i obtenir les 
dades directament de trànsit i és normal que ho faci la Diputació de Barcelona, com 
a administració de segon grau i de suport als ajuntaments. 
 
Després d’aquesta intervenció i atès que: 
 
La complexitat del procediment recaptatori de les multes imposades per accions u 
omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a 
motor i seguretat viària, justifica la realització d’actuacions per una Administració 
supramunicipal que pugui instrumentar un procés eficaç i comú per a la generalitat 
de municipis. 
 
D’altra banda, els articles 7.4 i 8.4 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
estableixen expressament que una entitat local que gestiona per delegació recursos 
de dret públic municipals pugui exercir les facultats delegades en tot el seu àmbit 
territorial. 
 
Aquesta modificació legal comporta una major efectivitat de la recaptació realitzada 
per la Diputació, doncs les actuacions executives poden abastar els béns i drets 
situats dins la província. 
 
La Diputació de Barcelona ha creat l'Organisme de Gestió Tributària amb la finalitat 
de portar a terme la gestió i recaptació dels ingressos de dret públic de les 
Corporacions Locals que ho sol·licitin. 
 
Considerant convenient per als interessos de la Corporació delegar en la Diputació 
de Barcelona les facultats de recaptació de les sancions imposades per infracció de 
la Llei de seguretat viària i atès allò establert a l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local i 88 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, 
municipal i de règim local de Catalunya, a proposta de la Comissió informativa de 
Serveis Comunitaris, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Delegar en la Diputació de Barcelona, per a la seva realització a través de l'Ens 
instrumental constituït a aquest efecte i denominat Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona, a l'empara del que es preveu en els articles 7.1 del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 27 i 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases del règim local, i 13 de la Llei 30/1992 de  règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, les 
competències municipals, relatives a la gestió i recaptació de multes de circulació, 
que es relacionen a continuació: 
 
- Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades 
facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles. 
- Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació 
dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària, acordats 
per l’òrgan municipal competent. 
- Notificar les sancions imposades per l'alcalde o òrgan municipal competent. 
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- Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les 
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes 
previstos en l’article 82 del RDL 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el text 
articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. 
- Dictar provisions de constrenyiment.  
- Recaptar en període voluntari i executiu les multes.  
- Liquidar interessos de demora. 
- Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.  
- Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
- Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés 
recaptatori.  
- Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar 
fallits els obligats al pagament.  
- Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació de 
les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió 
Tributària, donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas 
de resultar aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o 
tramitació. 
- Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les 
previsions de l’article 8.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per RDL 2/2004, de data 5 de març. 
 
2. Aprovar la minuta de conveni annexa, a subscriure entre l'Ajuntament i la 
Diputació de Barcelona i facultar l'alcalde per a la seva signatura, un cop ens sigui 
remès per Diputació de Barcelona. 
 
 
7. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE SUSPENSIÓ DE TRAMITACIONS 
I LLICÈNCIES DE L’ARTICLE 71.1 DE LA LLEI D’URBANISME, ARREL DE LA 
REDACCIÓ DEL PROJECTE “MILLORA LOCAL. ENLLAÇ C-35, PK 57,7. TRAM: 
SANT CELONI.” 
 
El Sr. Capote explica que en aquest punt es proposa de suspendre tots els 
possibles permisos que hi ha sobre llicències d’obres i de tot tipus, perquè s’ha 
d’habilitar en aquest espai una nova infraestructura que abarcarà tota la zona dels 
bombers i el vial de Manhusa-Givaudan. Hi ha diversos terrenys que queden 
afectats, els quals estan relacionats amb la corresponent zona d’afectació i la seva 
ubicació.Es tracta de fer una nova rotonda de connexió amb la nova part del pla del 
cementiri (zona “Salicart”) i l’accés al parc de bombers, a la zona del Montnegre i 
als vials del pla del nord-est. 
 
Pren la paraula el Sr. Deulofeu per expressar que troben lògica la demanda que es 
fa des de la Direcció de carreteres en aquest sentit i, per això, el seu vot serà 
favorable. També esmenta que la carta que el Sr. Follia dirigeix a l’Ajuntament fa 
referència a la segona fase, en la que es preveu el desdoblament de la C-35, i parla 
d’un suport informàtic al respecte. El grup de CiU voldria que s’aclarís de quina 
manera es farà el desdoblament, si serà una autovia a nivell o anirà parcialment 
soterrada i en quina situació està el projecte.    
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El Sr. alcalde respon que esbrinarà si ha arribat aquest suport informàtic. El que 
s’està dissenyant és la planificació de tota la comarcal C-35 i aquest és un 
compromís que va prendre el conseller de política territorial, el Sr. Joaquim Nadal.  
La primera part, la sortida de l’autopista i la connexió amb la carretera de 
Vallgorguina i la C-35, ja funciona. L’altra part és el projecte, ja adjudicat, de la 
sortida de Sant Celoni. Hi ha un altre projecte, que s’aprovarà durant aquest mes 
de maig per part del director general de carreteres, que és la rotonda de les Torres 
amb la zona del Molí de les Planes i l’enllaç, definitiu i segur, entre la sortida i 
l’entrada de Sant Celoni (Salicart) i la connexió amb tota la zona de bombers, 
Montnegre i polígon industrial cementiri.  
 
Amb això es solucionarà d’una manera molt interessant tota la part de dèficits que 
hi havia d’inversió a la comarcal. També s’està estudiant a la Batllòria la possibilitat 
d’eliminar la variant que hi havia dibuixada al costat de la Tordera. Això resoldrà 
una bona part dels problemes de trànsit i embussos. Amb aquesta planificació i 
d’acord amb les reunions que hi ha hagut amb els tècnics, es preveu deixar espai 
suficient per si es produeix el desdoblament de la comarcal, però de moment no hi 
ha res més. Al desdoblar la comarcal caldria fer altres accions, com és un segon 
pont sobre el Pertegàs (que ara només n’hi ha un), perquè no hi hauria prou espai 
amb el pont que tenim actualment. És per aquest motiu que es fa la reserva 
d’espai on no es pugui edificar i que comprèn 4 parcel·les en 4 punts concrets. 
El projecte constructiu ja està encarregat per part de la Direcció General de 
Carreteres. 
 
Per acabar la seva intervenció el Sr. alcalde li repeteix al Sr. Deulofeu que en el cas 
d’existir el suport informàtic del projecte ja es passarà degudament.  
 
Pren la paraula el Sr. Capote per reiterar que efectivament si l’esmentat suport 
està a l’Àrea d’entorn en passaran una còpia. 
 
Intervé novament el Sr. Deulofeu per preguntar com està previst que es faci el 
desdoblament i si se n’ha parlat a les reunions que hi ha hagut a l’Ajuntament. 
 
El Sr. alcalde contesta que encara no se n’ha parlat del desdoblament. Anys enrere 
la Generalitat va fer, teòricament, una reserva de sòl, però ara s’ha comprovat que 
és millor disposar-ne de més. A la rotonda de les Torres, on ja es preveu deixar 
espai pel desdoblament, la carretera va lleument rebaixada.   
 
Intervé finalment el Sr. Deulofeu per manifestar el posicionament favorable del seu 
grup. 
 
Després d’aquestes intervencions i, 
 
Vist que la Direcció General de Carreteres depenent de la Generalitat de Catalunya, 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, ha tramès un escrit a aquest 
Ajuntament on es constata que es troba en fase de redacció el projecte constructiu 
“Millora local. Enllaç de la carretera C-35, pk 57,7. Tram: Sant Celoni.” 
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En l’escrit tramès al Director General de Carreteres sol·licita que s’acordi una 
suspensió de llicències en els terrenys afectats per la solució proposada fins i tant 
aquesta no sigui aprovada definitivament. 
 
L’expressat projecte proposa la solució corresponent al nus viari situat en l’accés de 
Llevant del municipi, el qual resol la millora dels accessos a la carretera C-35 
mitjançant un nus en raqueta amb dues rotondes, una a cada costat de l’eix viari. 
Per a l’enllaç de la carretera vella de Gualba es planteja una rotonda en superfície  
que articuli els desplaçaments d’incorporació al carril lateral de la C35 direcció 
Barcelona, com la sortida per la carretera vella de Gualba i la incorporació des del 
vial paral·lel. En el cas de la rotonda situada a la carretera del Montnegre, es tracta 
d’un enllaç elevat en raqueta que articula l’accés a les urbanitzacions de la 
carretera del Montnegre i el sector industrial situat en la mateixa, en direcció Sud-
oest l’accés al Parc de Bombers de Sant Celoni i el sector de les Vernedes i en 
direcció Nord-oest l’accés a Sant Celoni mitjançant un ramal de doble direcció que 
passa per sobre la C-35, enllaçant mitjançant l’accés al vial paral·lel amb la rotonda 
en superfície de la carretera vella de Gualba. 
 
La construcció de les expressades infraestructures suposa una solució tant a l’accés 
de Llevant de Sant Celoni com per a la mobilitat dels sectors industrials situats a 
ambdós costats de la carretera C-35.  
 
Cal evitar qualsevol actuació que, fonamentada en el règim vigent, sigui 
incompatible amb les determinacions del nou projecte constructiu, avui en fase de 
redacció. 
 
Pels motius exposats esdevé necessari estudiar de nou aquelles previsions que fa el 
Pla general d’ordenació de Sant Celoni, aprovat definitivament per la Comissió 
d’urbanisme de Barcelona en sessió de 18 de juny de 1997, referents als àmbits 
afectats, amb la finalitat d’adaptar-les al projecte constructiu que la Direcció 
General de Carreteres està redactant, per tal d’evitar que la seva execució i 
consolidació suposi impediments a la viabilitat de nous plantejaments i futures 
determinacions. 
 
L’àmbit d’afectació del projecte és el format per les següents parcel·les: 
 
1.Finca cadastral 9063204DG5196S 
Es delimita d’acord amb la geometria grafiada en el plànol 2 de l’expedient de 
suspensió de llicències 
2.Finca cadastral 9063205DG5196S 
3.Finca cadastral 9262008DG5196S 
4.Finca cadastral 9566705DG5196S 
 
Segons l’article 71.1 del Decret Legislatiu 1/2005, els òrgans competents per a 
l’aprovació inicial de les figures del planejament urbanístic poden acordar, amb la 
finalitat d’estudiar-ne la formació o reforma, de suspendre la tramitació dels plans 
urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, 
com també de suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, 
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació 
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o ampliació d’activitats i usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial. 
 
Segons l’article 72 del Decret Legislatiu 1/2005, els efectes de la suspensió de 
tramitacions i llicències per a àmbits determinats no poden durar més d’un any, o 
de dos en cas d’acumulació de la suspensió potestativa amb la suspensió 
preceptiva. 
 
Segons el mateix precepte, un cop exhaurits els efectes de l’acord de suspensió, no 
se’n pot acordar cap de nou, pel mateix àmbit i per a idèntica finalitat, fins que no 
han transcorregut tres anys des de la data d’exhauriment d’efectes. 
 
Els acords de suspensió de tramitacions i de llicències s’han de publicar al Butlletí 
Oficial corresponent, i s’han de referir a àmbits identificats gràficament, a escala 
adequada i amb detall i claredat suficient. 
 
Obra a l’expedient la referida documentació gràfica, la qual restarà a disposició del 
públic a les dependències municipals, concretament a l’Àrea d’Entorn d’aquest 
Ajuntament (c/ Bruc, núm. 26 de Sant Celoni). 
 
El present acord té per objecte la suspensió de la tramitació de plans urbanístics, 
de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, de l’atorgament de llicències de 
parcel·lació de terrenys, d’edificació, de reforma, rehabilitació o enderrocament de 
construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets, i de totes 
aquelles altres autoritzacions que puguin posar en risc la correcta aplicació i 
execució del projecte constructiu una vegada aprovat definitivament. 
 
La competència per adoptar l’acord correspon al Ple de l’Ajuntament d’acord amb 
l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local i l’article 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vist els informes obrants a l’expedient, a proposta de la Comissió informativa de 
Serveis Comunitaris, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Suspendre potestativament la tramitació de plans urbanístics derivats i de 
projectes de gestió urbanística i d’urbanització, de l’atorgament de llicències de 
parcel·lació de terrenys, d’edificació, de reforma, rehabilitació o enderrocament de 
construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets, i de totes 
aquelles altres autoritzacions que es sol·licitin o s’haguessin sol·licitat, dins l’àmbit 
delimitat en el plànol que obra a l’expedient, d’acord amb el que disposa l’article 
71.1 del Decret Legislatiu 1/2005, per un termini màxim d’un any a comptar des de 
la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Aquesta suspensió té per objecte evitar qualsevol actuació que, fonamentada en el 
règim vigent, sigui incompatible amb les determinacions del nou projecte 
constructiu, avui en fase de redacció. 
  
2. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província. 
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8. RESOLUCIÓ, SI S’ESCAU, DELS RECURSOS DE REPOSICIÓ INTERPOSATS 
CONTRA L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 
DE L’AJUNTAMENT. 
 
Intervé el Sr. Segarra i explica que aquest punt és per donar informació referent al 
recurs de reposició i a la seva aprovació definitiva. Hi ha hagut 4 al·legacions 
presentades: una pel director d’espai públic, una altra pel coordinador d’esports, 
l’altra per part d’un sergent de la policia i la darrera per un tècnic de l’àrea d’espai 
públic.  
 
S’ha acordat no acceptar els recursos, no obstant, en el cas de l’al.legació 
presentada pel director d’espai públic, s’accepta el punt que fa referència a la llei 
del funcionariat, per la qual un director no pot tenir el mateix complement de 
destinació que un supervisat. Conseqüentment s’augmenta un punt (passa de 20 a 
21) que també s’aplica a la resta de directors de cultura i comunitat. L’acord que es 
va prendre el 15 de març en comissió de valoració és de 5 vots a favor de no 
acceptar-ho i una abstenció. 
 
Intervé el Sr. Mas per deixar constància de l’abstenció del grup de CiU respecte 
aquest tema, perquè la resolució per aprovar els recursos de reposició només ha 
estat validada per tres membres del comitè de personal d’empresa (l’altra meitat 
havia dimitit fa uns mesos), fet que desvirtua la proposta. No hi ha hagut 
unanimitat en el propi equip de govern a l’hora de fer una votació sobre aquests 
recursos i malgrat que s’hagi acceptat una esmena parcial, amb la qual CiU està 
d’acord, hi ha coses que no compartim, fet que motiva l’abstenció. 
 
Pren novament la paraula el Sr. Segarra per aclarir que el comitè de valoració el 
composen (així està marcat en els estatuts) tres polítics i tres representants del 
comitè. Per tant, estava perfectament representada la part social. Hi ha hagut una 
abstenció d’un polític, però per coherència amb l’abstenció que havia fet amb 
anterioritat. 
 
Pren la paraula el Sr. Pasqual per dir que tal i com consta a l’acta, el grup 
municipal d’ICV es va abstenir i per coherència, al portar-ho al Ple, segueix el 
mateix criteri d’abstenció. 
 
Intervé el Sr. alcalde per destacar que és important que en un ajuntament existeixi 
un òrgan de negociació i una relació de llocs de treball, això és una eina que va 
variant. Tots els treballadors tenen el dret de revisar si el seu lloc de treball està o 
no ben valorat i l’equip de govern té molt clar que això s’ha d’anar retocant.  
 
Després d’aquestes intervencions i atès que: 
 
En relació als recursos de reposició presentats per diversos treballadors cal dir que 
la proposta que aquí es presenta és el reflex de l‘acta de la reunió entre 
l’Ajuntament i els representants del treballadors de data 15 de març de 2007. 
 
1. Jordi Viader Anfrons en relació al lloc de treball de director de l’Àrea d’Espai 
Públic, la qual  es desestima parcialment per considerar que la valoració ja reflexa 
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el contingut del lloc de treball en relació a la titulació exigible a les necessitats del 
mateix. Amb una diplomatura universitària es garanteix els coneixements bàsics 
per cobrir el lloc de treball en qüestió. A més cal recordar que és a l’Ajuntament a 
qui correspon la capacitat d’autoorganitzar-se en l’estructura que consideri més 
adient pel desenvolupament de les seves funcions, d’acord amb l’autonomia local 
en matèria d’organització segons es contempla als articles 20.2 i 32.2 de la Llei de 
bases de règim local. L’Ajuntament ha estructurat determinats llocs de treball de 
tipus directiu sota una  jerarquia molt clara i el lloc de treball de director d’Espai 
Públic s’insereix dins d’aquesta realitat organitzativa. S’han establert grups de 
directors en relació a la plaça ocupada per seu titular i en funció de les tasques i 
atribucions inherents als mateixos. Per aquest motiu el lloc de treball de director 
reflexa en els diversos aspectes valorats la realitat organitzativa i de necessitats 
d’una estructura de la mida de l’Ajuntament de Sant Celoni. En aquest lloc de 
treball, a més de factors genèrics, s’han valorat especialment els factors de 
comandament i direcció. Els factors valorats per la comissió de valoració han estat 
els següents: 
 
Competència :   
Tècnica:  Formació bàsica  
   Formació comp.  
 Gerencial     
 Interacció humana    
 
Solució de problemes:  
 Marc de referència    
 Complexitat dels problemes  
 
Responsabilitat 
 Llibertat per actuar    
 Magnitud     
 Impacte 
     
A més, cal dir que aquest lloc reflexa la plaça existent a la plantilla del municipi de 
tècnic mig. I en aquest sentit, cal recordar que la relació de llocs de treball està 
íntimament unida a la plantilla, tant a l’estructural com a la pressupostària, i per 
aquest motiu la relació de llocs de treball reflexa, com no pot ser d’altra manera, la 
realitat administrativa que es plasma en l’acte administratiu de creació de una 
plaça a la plantilla de la corporació (per aquest motiu el factor A1.1 queda 
confirmat amb un lloc de treball de diplomat universitari) 
 
De les tasques explicades i de la comparació del lloc de treball es considera que el 
factor A3 està valorat de manera igual que la resta de directors similars i fins i tot 
que el coordinador de directors, per la qual cosa no pot prosperar una valoració 
superior en aquest aspecte. La valoració feta es considera perfectament adequada 
a l’escalonat de llocs de treball existents a la Corporació.  Sense que hi hagi cap 
diferenciació amb la resta d’equip directiu. 
 
Aquest dos elements queden reflectits en les funcions pròpies del lloc de treball. 
 
C.1. Objectiu fonamental del lloc o missió 
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(Només a omplir en cas de que es tracti d’un lloc singular) 
 
Responsabilitzar-se de la direcció, gestió, control intern i organització tècnica i 
administrativa de l’Àrea d’Espai Públic, per assolir la consecució dels objectius fixats 
per la corporació per a l’àmbit en qüestió i en consonància amb el projecte i 
objectius generals de l’organització. 
 
C.2. Funcions bàsiques 
 
Dissenyar i planificar les línies d’actuació i objectius concrets del seu àmbit 
d’actuació, d’acord amb les orientacions, els plans, els programes i els objectius 
polítics establerts. 
 
Dirigir i gestionar els recursos humans, econòmics i materials del seu àmbit, per tal 
d'assegurar-ne l’assoliment dels objectius. 
 
Assignar recursos, orientar i supervisar la planificació i el disseny d’actuacions en 
l’àmbit d’actuació, dins del marc de les directrius i orientacions polítiques 
transmeses. 
 
Analitzar i avaluar els resultats i impactes derivats de l’actuació de l’àmbit. 
 
Assessorar la corporació sobre temes propis de l’àmbit, amb el suport dels 
comandaments intermedis i els tècnics especialistes. 
 
Fer el control i seguiment de l'estat d'execució del pressupost assignat a l’àmbit. 
 
Preparar informes tècnics sobre el funcionament de l'àrea i les actuacions 
realitzades i elaborar les propostes necessàries per  millorar-ne la gestió. 
 
Participar en la direcció col·legiada de l’aparell tècnic i administratiu de l’entitat. 
 
Complementar les tasques tècniques del Tècnic Mitjà d’Espai Públic en 
determinades matèries i d’acord amb les necessitats existents. 
 
I, en general, totes aquelles tasques de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 
 
En relació al punt referent al complement de destí cal dir que s’ha d’acceptar 
aquesta al·legació ja que el lloc de director d’espai públic assumeix tasques de 
comandament que d’acord amb allò establert a l’article 167.1 del Decret 214/90 
implica tenir un complement de destinació superior al del seus subordinats. Per 
aquest motiu s’ha de considerar que el lloc de treball de director d’espai públic ha 
de tenir com a mínim un nivell 21. Encara que el conjunt de la valoració inicial en 
quant al valor dels punts Hay no pot marcar cap diferència econòmica global ja que 
la retribució final s’estableix de manera conjunta en funció del número total de 
puntuació en el sistema Hay. 
 
En relació a l’últim argument presentat al recurs cal dir que és la valoració de llocs 
de treball la que estableix el preu econòmic que ha de tenir el mateix, sense que 
sigui a l’inversa. És des del moment de la valoració quant es pot retribuir 
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econòmicament aquest lloc sense que es pugui, d’entrada, establir uns altres 
efectes temporals diferents dels de la valoració. Malgrat això el Ple va acordar 
donar una retroactivitat d’un any. Però en el moment del nomenament inicial no es 
va establir un valor econòmic pel seu lloc, llavors només pot ser arrel de l’aprovació 
del Ple que aquest tingui efectes econòmics. Tot això de conformitat amb allò 
establert a l’article 4.4 del Reial Decret 861/1986, que estableix el règim de les 
retribucions dels funcionaris de l’administració local i a l’article 170 de Decret 
241/1990  que aprova el Reglament del personal al servei de les corporacions 
locals. A més, cal recordar que en el moment que es va realitzar el nomenament es 
va incorporar un complement per un valor mensual de 334,10 € que va compensar 
aquestes tasques fins que el Ple concretes el salari definitiu. 
 
 
2. Lluís García Gonzalo en relació al lloc de treball de coordinador d’instal·lacions 
esportives, el qual es desestima pels fonaments jurídics següents:  
 
En primer lloc cal dir que les funcions inherents al lloc de treball de coordinador 
d’instal·lacions esportives es troben concretades al manual de funcions del mateix 
que reflecteix amb exactitud les tasques a desenvolupar. Aquestes són:  
 
Programar, planificar i coordinar les activitats esportives de cada temporada. 
 
Supervisar el desenvolupament de les diverses activitats realitzades. 
 
Elaborar informes tècnics per la Direcció de l’àrea, així com realitzar el control de 
les compres de material i dels estocs existents per a les activitats, les entitats i les 
instal·lacions esportives. 
 
Realitzar la prospecció de noves necessitats socials en matèria d’educació i activitat 
física al municipi i crear el servei d’activitat física adreçat als usuaris potencials que 
vulguin gaudir de les seves prestacions. 
 
Planificar i programar els horaris d’utilització de les instal·lacions esportives 
municipals. 
 
Gestionar directament les instal·lacions esportives municipals (camp municipal 
d’esports, pavelló municipal, pista municipal d’atletisme, camp de futbol de Can 
Sans i camp de futbol de La Batllòria). 
 
Coordinar i controlar els recursos humans adscrits a l’àmbit d’esports, d’acord amb 
els criteris de la Direcció de l’Àrea. 
 
Supervisar i controlar els aspectes relacionats amb la gestió d’equipaments en els 
casos de canvis, reformes, reorganitzacions d’espais i construcció de nous 
equipaments. 
 
Integrar i participar en les comissions de seguiment de la gestió de nous 
equipaments. 
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Planificar i supervisar, des de la seva vessant tècnica, les obres que es realitzin a 
les instal·lacions esportives. 
 
Assessorar i donar suport tècnic en l'àmbit del foment de la pràctica esportiva i la 
gestió d'instal·lacions esportives al municipi. 
 
Organitzar les tasques de manteniment i vigilància de les instal·lacions esportives 
municipals. 
 
Donar suport a les entitats esportives del municipi demanant subvencions, prestant 
suport tècnic i facilitant-les-hi la utilització de les instal·lacions esportives. 
 
Coordinar i preparar tota l’activitat esportiva de l’àmbit d’esports. 
 
Elaborar tècnicament la documentació adjuntada a les sol·licituds de subvencions 
formulades a altres administracions i presentar les mateixes (Diputació de 
Barcelona, Generalitat de Catalunya, etc.). 
 
I amb caràcter general en el seu àmbit de treball: 
 
- Tenir cura del procés del tractament de la informació de la documentació al seu 
càrrec, des de la recepció fins a la tramesa del producte final, tant en suport 
informàtic com en paper. 
 
- Elaborar gràfics, estadístiques, indicadors i informes que permetin el seguiment i 
explotació de les activitats pròpies de la seva especialitat. 
 
- Assessorar i donar suport tècnic en matèria de la seva competència, tant a nivell 
intern (propi de l’àrea i de les regidories corresponents), com a nivell extern 
(entitats locals i altres institucions i organismes). 
 
- Mantenir els contactes necessaris amb tercers (empreses, entitats locals i altres 
institucions i organismes), per dur a terme les seves tasques, així com participar en 
aquelles comissions per a les que sigui assignat. 
 
I, en general, totes aquelles tasques de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 
 
D’aquesta  manera  queda perfectament clar quines són les tasques pròpies del lloc 
sense que quedi en cap moment dubtes sobre allò que s’ha de realitzar, altra 
plantejament només podria comportar un mal funcionament de les tasques pròpies 
de l’àrea. 
 
Igualment es desestima el punt referent a la titulació ja que es considera que amb 
una diplomatura universitària es garanteix els coneixements bàsics per cobrir el lloc 
de treball en qüestió i ha de ser el lloc de treball el que determini la titulació 
necessària i no al contrari. A més cal recordar que és a l’Ajuntament a qui 
correspon la capacitat d’autoorganitzar-se en l’estructura que consideri més adient 
pel desenvolupament de les seves funcions, d’acord amb l’autonomia local en 
matèria d’organització segons es contempla als articles 20.2 i 32.2 de la llei de 
bases de règim local. A més cal dir que aquest lloc reflexa la plaça existent  a la 
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plantilla del municipi de tècnic mig. A més cal dir que aquest lloc reflexa la plaça 
existent  a la plantilla del municipi de tècnic mig. I en aquest sentit  cal recordar 
que la relació de llocs de treball està íntimament unida a la plantilla, tant a 
l’estructural com a la pressupostària, i per aquest motiu la relació de llocs de treball 
reflexa, com no pot ser d’altra manera, la realitat administrativa que es plasma en 
l’acte administratiu de creació de una plaça a la plantilla de la corporació. El recurs 
de reposició torna a confondre el lloc de treball amb la plaça administrativa. En 
aquest sentit només es valora el lloc de treball sense entrar a valorar altres 
qüestions com és el requisit previ d’existència o no d’una plaça administrativa. Una 
relació de llocs de treball no estableix un lloc de tècnic superior al contrari valorar 
un de ja existent com és l’actual de coordinador d’esports amb una plaça de nivell 
B. 
 
En relació a les valoracions de diferents aspectes cal dir que els mateixos es van 
establir d’acord amb el lloc de treball i d’acord amb el CUP i reflexen els criteris del 
lloc de treball i no el de la plaça tal i com fa el recurs de reposició presentat. El 
recurs de reposició planteja de manera clara igualment una al·legació sobre el 
sistema de puntuació dient que no compren el resultat del mateix. En aquest sentit 
cal recordar que el sistema està normalitzat i estandaritzat  com medi per valorar 
llocs de treball. Cada factor té un pes (per tothom igual) que és allò que es valora i 
fins i tot el mateix recorrent reconeix que se li valora la responsabilitat de manera 
superior a un tècnic superior. En aquest punt cal dir que es torna a barrejar 
categoria o plaça amb lloc de treball. 
 
  
3. Jordi Jubany Fontanillas en relació al lloc de treball de tècnic d’espai públic la 
al·legació del qual es desestima ja que es considera que amb una diplomatura 
universitària es garanteix els coneixements bàsics per cobrir el lloc de treball en 
qüestió. A més cal recordar la resta d’ aspectes relatius a les tasques a 
desenvolupar  es troben recollits en la fitxa del lloc de treball. El manual de 
funciona reflexa amb exactitud els diferents matisos que comporta el lloc de treball 
de tècnic d’espai públic, que abraça un ventall en diversos camps d’actuació. El lloc 
de treball en qüestió està emmarcat dins de l’estructura organitzativa decidida per 
l’equip de govern en relació al llocs de tècnic mig.  En la resta de elements al·legats 
cal dir que les mateixes fan referència a un lloc de treball amb comandament sobre 
una unitat orgànica de la corporació circumstància que no es dona en el present 
supòsit. A més cal recordar que és a l’Ajuntament a que correspon la capacitat 
d’autoorganitzar-se en l’estructura que consideri més adient pel desenvolupament 
de les seves funcions, d’acord amb l’autonomia local en matèria d’organització 
segons es contempla als articles 20.2 i 32.2 de la Llei de bases de règim local. A 
més cal dir que aquest lloc reflexa la plaça existent  a la plantilla del municipi de 
tècnic mig. A més cal dir que aquest lloc reflexa la plaça existent  a la plantilla del 
municipi de tècnic mig. I en aquest sentit  cal recordar que la relació de llocs de 
treball està íntimament unida a la plantilla, tant a l’estructural com a la 
pressupostària, i per aquest motiu la relació de llocs de treball reflexa, com no pot 
ser d’altra manera, la realitat administrativa que es plasma en l’acte administratiu 
de creació de una plaça a la plantilla de la corporació. 
 
En la resta d’al·legacions cal dir que els motius presentats pel recurrents 
transformaria el lloc de treball en un lloc amb una puntuació superior a la del seu 
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director. Circumstància que estaria fora de la lògica de qualsevol valoració. 
Valorant en concret el conjunt de factors cal dir el següent: 
 
El factor A1.1 ja ha esta comentat anteriorment.  
En el factor A2 s’ha realitzat la mateixa valoració que en la resta de llocs 
equivalents, per la qual cosa no pot prosperar una valoració superior. En el factor 
A.3 té la mateixa puntuació que el director de l’àrea. El factor B1 te la mateixa 
puntuació que en la resta de tècnics de puntuació similar. El problema que es pot 
apreciar en el recurs és que no ens un trobem davant d’un lloc de treball de 
comandament tal i com es pot despendre del recurs presentat sinó al contrari 
davant d’un lloc de treball base. 
 
 
4. Manel Morales Carrasco en relació al lloc de sergent de l’àrea de Seguretat 
Ciutadana el recurs de del qual es desestima ja que en els dos llocs de treball de 
sergent existents a la corporació es respecta la igualtat el sou base i el complement 
de destí. L’única diferència s’estableix en el complement específic que marca 
diferencies en el lloc de treball que efectivament es realitza. Un com a estructura 
de l’organització i l’altra com a lloc de lliure designació assumint en concret el 
segon lloc jeràrquic de l’àrea de seguretat ciutadana. En aquest sentit es important 
remarcar que el complement de destí és el mateix en el dos casos respectant 
d’aquesta manera el principi de responsabilitat. El lloc de treball estructural de 
sergent es el que resta establert  com a bàsic i que ha suposat un augment 
mensual de 550,70 € mensuals. A més en la present valoració s’ha valorat el lloc 
de sergent suposant un millora de puntuació Hay passant de 463 punts a 488 
punts, amb el corresponent augment econòmic que comporta. El sistema que s’ha 
fet servir es basa en el criteri de l’objectivitat segons el barem de valoració Hay. En 
aquest sistema s’han valorat els aspectes següents: 
 
Competència :   
Tècnica Formació bàsica  
  Formació comp.  
 Gerencial     
 Interacció humana    
 
Solució de problemes:  
 Marc de referència    
 Complexitat dels problemes  
 
Responsabilitat 
 Llibertat per actuar    
 Magnitud     
 Impacte 
 
Penalitat 
 
Cal dir que d’aquesta manera es valora el lloc de treball de sergent respectant les 
funcions i atribucions que son pròpies de la seva categoria tal i com reflectia al 
manual de funcions en relació al lloc de treball: 
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Dirigir i controlar els recursos humans, tècnics i materials que li siguin assignats als 
diversos serveis, d’acord amb les directrius fixades pel Cap de la Policia Local. 
 
Controlar les incidències que es produeixen durant la prestació del servei en les 
matèries assignades, elaborant els informes corresponents per tal de comunicar les 
novetats al Cap de la Policia Local. 
 
Proposar al Cap de la Policia Local les modificacions en l’orientació i les directrius 
que calguin per a una millor prestació del servei. 
 
En relació a l’àmbit de via pública: 
 
-Gestió de trànsit i senyalització: 
 
Elaborar projectes de mobilitat urbana, circulació i senyalització. 
 
Elaborar informes sobre els serveis públics de viatgers i les diferents modalitats de 
transport (itineraris, horaris, parades, etc.) 
 
Realitzar inventaris de senyalització vertical i circumstancial i comunicar les 
anomalies i els desperfectes a l’Àrea d’Espai Públic. 
 
Preparar comandes de senyalització vertical i coordinar-se amb l’Àrea d’Espai Públic 
en l’execució dels treballs de senyalització. 
 
Efectuar l’inventari de marques viàries i controlar-ne el seu estat de conservació. 
 
Planificar i preparar la contractació del subministrament i de l’aplicació de la pintura 
de la senyalització horitzontal del municipi i controlar-ne la seva execució. 
 
Assumir la coordinació de la senyalització de les obres promogudes per 
l’ajuntament. 
 
Elaborar estadístiques sobre els accidents de circulació i propostes orientades a la 
disminució de l’accidentabilitat. 
 
Preparar la tramitació de compres de materials i equipaments necessaris per a la 
prestació dels serveis que tingui assignats. 
 
Coordinar els treballs de senyalització vertical i horitzontal al municipi, quan sigui 
necessari. 
 
Gestió de reserves de via pública, obres i ocupacions: 
 
Elaborar informes sobre sol·licituds de guals i reserves de via pública (per a 
particulars o empreses (obres, càrrega, descàrrega, persones amb mobilitat 
reduïda, terrasses, etc.) 
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Controlar la senyalització de les reserves de via pública i coordinar l’elaboració del 
llistat mensual d’actes d’ocupació, així com l’emissió d’informes de finalització 
d’ocupacions de la via pública. 
 
Planificar la vigilància d’obres i ocupacions i actualitzar els llistats d’ocupacions 
vigents conegudes. 
 
Controlar els impresos de les actes d’inspecció d’obres i ocupacions de la via 
pública. 
 
També correspon a aquest lloc de treball la realització de les funcions definides a 
l’article 11 de la Llei de les Policies Locals de Catalunya de 26 de juny de 1991, que 
són les següents: 
 
Protegir les autoritats de les corporacions locals i vigilar i custodiar els edificis, les 
instal·lacions i les dependències d'aquestes corporacions. 
 
Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d’acord amb el que 
estableixen les normes de circulació. 
 
Instruir atestats per accidents de circulació esdevinguts dins el nucli urbà, en el 
qual cas han de comunicar les actuacions dutes a terme a les forces o els cossos de 
seguretat competents. 
 
Exercir de policia administrativa, a fi d’assegurar el compliment dels reglaments, de 
les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes 
municipals, d'acord amb la normativa vigent. 
 
Exercir de policia judicial (d'acord amb els principis de cooperació mútua i de 
col·laboració recíproca amb la resta de forces i cossos de seguretat). 
 
Dur a terme diligències de prevenció i actuacions destinades a evitar la comissió 
d'actes delictuosos, en el qual cas han de comunicar les actuacions dutes a terme a 
les forces o els cossos de seguretat competents. 
 
Col·laborar amb les Forces o Cossos de seguretat de l'Estat i amb la Policia 
Autonòmica en la protecció de les manifestacions i en el manteniment de l’ordre en 
grans concentracions humanes quan siguin requerides a fer-ho. 
 
Cooperar en la resolució dels conflictes privats quan siguin requerides a fer-ho. 
 
Prestar auxili en accidents, catàstrofes i calamitats públiques, participant, d’acord 
amb el que disposen les lleis, en l’execució dels plans de protecció civil. 
 
Qualsevol altra funció de policia i de seguretat que, d’acord amb la legislació 
vigent, els sigui encomanada. 
 
Tramitar compres d’equipaments, materials i accessoris. 
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Altres funcions que per disposicions de l'Alcaldia o normativa vigent li siguin 
atribuïdes. 
 
I, en general, totes aquelles tasques de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 
 
Difícilment es pot considerar que hi ha discriminació de qualsevol tipus quan la 
valoració ha significat un augment econòmic important (cal recordar que el valor 
punt Hay es un 19,7% mes alt en els llocs base). A més es respecta 
escrupolosament  les tasques pròpies de l’escala intermitja. 
 
Per tot això, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per  9 
vots a favor dels regidors presents dels grups municipals del PSC i ERC, i cinc 
abstencions dels regidors presents del grup municipal de CiU (el Sr. Deulofeu es va 
absentar per la potencial concurrència d’una causa d’incompatibilitat amb un dels 
interessats de l’expedient), i del regidor del grup municipal de ICV, el Ple municipal 
ACORDA: 
 
1. Desestimar les al·legacions presentades pels treballadors següents: Jordi Viader 
Anfrons, Lluís García Gonzalo, Jordi Jubany Fontanillas i Manel Morales Carrasco.  
 
2. Estimar parcialment l’al·legació presentada per Jordi Viader Anfrons i modificar 
el lloc de treball de director d’espai públic a complement de destí 21 i deixar el 
complement específic tal i com queda reflectit a l’annex 2 amb data d’efectes de 
l’aprovació definitiva del Ple. Arrel d’això modificar d’ofici el complement de destí a 
21 dels llocs de treball de director de Cultura i de director de Comunitat, així com el 
complement específic resultant, tot amb data d’efectes de l’aprovació definitiva de 
la valoració, és a dir, 29.06.06. 
 
3. Aprovar les següents modificacions en la relació de llocs de treball: 
 
 
DENOMINACIÓ  

 
GRUP PROVISIÓ JORNADA CD CE mensual 

2007 

 
CE anual 
2007 

Director Àrea  
Cultura 

B 
LL. D. 

F 21 2278,30 27339,6 

Director Àrea Espai 
Públic 

B 
LL. D. 

F 21 2278,30 27339,6 

Director Àrea 
Comunitat 

B 
LL. D. 

F 21 2278,30 27339,6 

 
 
9. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PRIMERA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
DEL PRESSUPOST DE 2007. 
 
Intervé el Sr. Garcia per explicar que es porta al Ple la modificació de crèdit del 
pressupost prorrogat de l’any 2006. Aquesta modificació puja 510.000 €, dels quals 
191.000 € es destinen a despesa corrent i 318.000 € a fer inversió. Tot això es 
finança amb el romanent de tresoreria i un petit romanent que va quedar d’un 
préstec. Cal destacar en aquesta modificació el tancament de la pista esportiva 
Baix Montseny, el suport d’obres al camp d’esports, les diverses contractacions de 
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festes majors, alguna exposició, la construcció d’una pista de petanca a la Batllòria, 
l’adequació d’un nou espai per a la festa major, una aportació de capital a la 
Fundació Baix Montseny, millores al camp d’esports i inversions per restaurar la 
Torre de la Força i adequació de l’espai de l’entorn.  
 
Pren la paraula el Sr. Mas per puntualitzar que aquesta és la primera modificació de 
crèdit d’un pressupost, el del 2007, que encara no s’ha aprovat definitivament. Es 
podria haver variat l’ordre del dia per aprovar primer definitivament el pressupost i 
posteriorment fer-ne les modificacions. Encara no hem aprovat el pressupost i ja 
l’estem modificant. 
 
De tota manera, hi ha un punt, que no ha esmentat el regidor, molt determinant i 
és que es doten 45.000 euros a l’exposició “Sant Celoni tots sentits”, per poder 
pagar una despesa de publicitat electoral, tal i com ja en vam parlar en un Ple 
extraordinari. Per tant, més enllà de la valoració que ja vam fer en el Ple 
extraordinari, tenir una despesa electoralista de 45.000 euros, existint altres 
prioritats a Sant Celoni en matèria de serveis, està  fora de lloc. Aquesta 
modificació de crèdit es fa, en primer lloc, abans de que s’aprovi definitivament el 
pressupost i, en segon lloc, a dues setmanes de les eleccions municipals. Per tant, 
el posicionament de vot de CIU, especialment pels 45.000 euros de l’exposició 
“Sant Celoni. Tots sentits” que considerem que és una despesa que hauria de 
pagar l’equip de govern, serà negatiu. No compartim que hi hagi aquesta 
modificació de crèdit en aquest moment. 
 
Intervé el Sr. Garcia per fer un petit aclariment respecte al fet d’alterar l’ordre de 
l’aprovació del pressupost i la seva modificació. Ja que el pressupost encara no el 
tenim aprovat, la modificació es fa sobre el pressupost de l’any passat. 
Normalment quan s’entra en un nou any, el 2007 en aquest cas, es prorroga el 
pressupost de l’any anterior (2006) al corrent (2007).  
 
Pren la paraula el Sr. alcalde tot dient que, respecte al fet d’explicar la feina feta en 
els 4 anys de legislatura, no només ho fa l’Ajuntament de Sant Celoni (tot i que 
això no ha de servir d’excusa per poder-ho fer); també ho fan altres ajuntaments, 
com el de Montmeló, que presentava una revista especial dels 4 anys de govern o 
l’Ajuntament de les Franqueses (de CIU), que va fer un DVD amb una explicació 
del que s’havia fet en aquest municipi, així com molts altres municipis de la nostra 
comarca.  
 
La modificació de crèdit es produeix per diferents raons i una d’elles podria ser 
aquesta. Cal deixar molt clar, però, que aquesta modificació de crèdit és d’un 
import petit gràcies a tenir un romanent de tresoreria de l’any 2006. Ens ha 
permès fer coses com donar suport al grup de teatre Rebrot (perquè tinguin local), 
el tancament de la pista poliesportiva del Baix Montseny, millores en el camp 
d’esports, la construcció (com s’ha comentat) de la pista de petanca de la Batllòria, 
fer un estudi geotècnic i un estudi d’inundabilitat del terreny on s’ubicarà el nou 
Institut. També s’ha posat un monitor de suport, per un tema de dificultats d’algun 
alumne, en el CEIP Montnegre de la Batllòria, s’amplia el capital com Ajuntament 
(com fan altres ajuntaments de la comarca) a la fundació Acció Baix Montseny 
d’integració laboral a persones amb disminució, es dota de material esportiu al 
CEIP Montnegre, equipament al centre municipal d’expressió (escola de música) 
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per valor de 17.000 €. També cal esmentar l’increment de patrimoni i l’adequació 
del mateix; fa pocs mesos es va comprar una propietat al carrer de les Valls on hi 
ha part d’una Torre i de l’antiga muralla de Sant Celoni i s’inverteixen 205.000 
euros per adequar-la i rehabilitar-la. 
 
La majoria d’aquests diners provenen del romanent de tresoreria de l’any 2006, 
com a resultat d’una bona gestió econòmica i només hi ha 80.000 € d’un préstec 
del 2006. És a dir, l’Ajuntament, amb aquests 510.000 € i sense més 
endeutament, pot fer tot un seguit de coses que són bones per a les entitats i per 
al patrimoni del municipi. És per aquest motiu que ho portem al Ple i creiem que 
s’ha de tirar endavant. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas i diu que s’ha parlat d’un conjunt de petites partides molt 
beneficioses per les entitats i per tot el municipi, però s’hauria d’haver preguntat a 
les entitats si preferien que aquests 45.000 € es repartissin proporcionalment a 
cadascuna d’elles, per tal que poguessin desenvolupar les seves activitats, o bé ja 
els estava bé la inversió en una revista electoralista d’accions virtuals. Hem de 
recordar que en el darrer Ple extraordinari es va dir que de les 55 actuacions 
només la meitat estaven fetes.  
 
De totes maneres, aquesta modificació de crèdit s’exposarà al públic per un termini 
de 15 dies, perquè tothom la pugui revisar i valorar. Es podien haver fet moltes 
més coses amb aquests 45.000 € del “Sant Celoni. Tot sentits”. També és possible 
presentar al·legacions perquè canviïn les prioritats d’aquesta modificació de crèdit i 
sigui realment per ajudar a les entitats a tirar endavant nous serveis a Sant Celoni. 
El posicionament de vot serà, per tant, NO. 
 
Intervé el Sr. Capote explicant que aquest tema, que ja s’ha repetit diverses 
vegades, és prou important. Aquesta modificació també té en compte temes 
importants per la Batllòria i donat el cas que el grup de CiU té la presidència del 
Consell, semblaria políticament incoherent votar en contra d’allò que es demana 
mitjançant el Consell de poble. 
 
Pren la paraula la Sra. Lechuga, per al·lusions, queixant-se de que darrerament el 
Sr. Capote sempre li diu què ha de votar. No hi ha cap acta on consti que les coses 
que avui s’aproven en aquesta modificació de crèdit les hagi demanat el Consell. 
Ho pot haver demanat gent del poble o bé alguna entitat, però el Consell no ha 
demanat cap modificació de crèdit. La Sra. Lechuga acaba la seva intervenció 
demanant al Sr. Capote que li permeti votar el què a ella li sembli oportú. 
 
El Sr. Capote pregunta a la Sra. Lechuga si les obres que s’han fet al Col·legi de la 
Batllòria i les pistes de petanca han estat o no sol·licitades pel Consell de poble. 
 
Respon la Sra. Lechuga que efectivament no les ha demanat el Consell. És l’escola 
que ha sol·licitat unes millores necessàries i al Consell li ha semblat bé.  
 
El Sr. alcalde adverteix que no s’estableix diàleg, abans que el Sr. Capote contesti 
a la intervenció de la Sra. Lechuga. 
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Intervé una vegada més la Sra. Lechuga per aclarir que les pistes de petanca les 
van sol.licitar els avis i al Consell també li va semblar bé. Pel què fa al seu vot, el 
Sr. Mas ja l’ha manifestat. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas dient que amb els diners gastats o malgastats en els 
projectes virtuals de “Sant Celoni. Tots sentits” es podien haver construït tres 
pistes de petanca a la Batllòria o es podien haver fet altres coses. 
 
El Sr. alcalde diu que no sap com interpretar l’argumentació del Sr. Mas. Quan es 
va parlar de l’explicació a la ciutadania del què s’havia fet i de les coses que 
estaven en projecte i es tiraven endavant en el municipi, jo li vaig dir que això 
també ho acostumava a fer, per exemple, el nostre govern de la Generalitat. Quan 
ho feia l’anterior govern de CiU jo no ho criticava, perquè entenia que això era una 
manera de tenir informat al ciutadà.  
 
Suposo que ara li pertoca fer de crític amb una modificació de crèdit totalment 
raonable. Es tracta d’una explicació al ciutadà, tal i com ho fa el govern de la 
Generalitat i els governs dels municipis de la nostra comarca; el ciutadà ja valorarà 
si aquests projectes estan fets o no.  
 
Les modificacions de crèdit són per coses totalment lògiques, raonables i molt 
importants. Cal destacar l’adequació del barri de la Força, com a nou patrimoni 
municipal, així com els estudis corresponents dels terrenys on s’ubicarà el nou IES. 
Hi ha una voluntat per part de la Generalitat, tant pel què fa l’IES com pel què fa a 
d’altres equipaments, d’invertir diners amb temes tant importants com són 
l’educació i la salut. D’aquí a pocs dies cedirem els terrenys per fer el projecte 
constructiu del nou IES i aquest és un dels temes importants que s’inclou en 
aquesta modificació de crèdit. També destaquem l’escola de música, com a mostra 
de bon funcionament, no només a nivell de donar servei a Sant Celoni, sinó a 
d’altres pobles del voltant (hi ha un conveni signat amb ajuntaments d’altres 
municipis per tal de fer-ho possible). 
 
Després d’aquestes intervencions i, 
 
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació d’una modificació de crèdit dins el 
pressupost prorrogat per a 2007 per un import de 510.062,55 €, finançat amb el 
romanent de tresoreria procedent de la liquidació del pressupost de 2006, així com 
amb canvi de finalitat de recursos procedent d’un préstec signat l’any 2006. 
 
Vista la memòria de l'Alcaldia i els informes a l’efecte emesos per l'interventor 
accidental. 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 11 vots a favor 
de la Sra. Donado i els Srs. Castaño, Arenas, Capote, Bueno, Vega, García, Casado, 
Alsina, Segarra i Pasqual i 5 en contra de la Sra. Lechuga i els Srs. Bosch, 
Deulofeu, Mas i Negre, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit mitjançant concessió de 
crèdit extraordinari i suplement de crèdit número 1/2007, al següent tenor: 
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SUPLEMENT DE CRÈDIT DESPESA CORRENT  
   
Descripció  Partida Assignació 
Tancament metàl·lic pista Baix Montseny 05.433B0.212 8.212,80
Conveni grup de teatre Rebrot (lloguer local) 07.451M0.489 3.480,00
Porta mediateca CEIP La Tordera  07.422H0.212 2.700,00
Suports d’obra vestidors camp d’esports  07.452G0.212 5.974,00
Millores camp d’esports (despesa corrent) 07.452G0.212 7.000,00
Festa Major (contractacions diverses)  07.454G0.22706 30.000,00
Subvencions esports 07.452B0.489 1.000,00
Arranjament ferms i voreres  05.511B0.210 2.680,00
Exposició Sant Celoni Tots Sentits 06.463H0.22706 45.000,00
Total suplement de crèdit despesa corrent  106.046,80
   
Finançament:   
   
Partida 870.01 Romanent de Tresoreria per finançar suplements de crèdit 106.046,80 

   
CRÈDIT EXTRAORDINARI DESPESA CORRENT   
   
Descripció Partida Assignació 
Construcció d’una pista de petanca a la Batllòria  02.452A0.210 17.690,00
Subministrament de cendrers per a la via pública 05.434A0.22109 3.648,20
Professor extern informàtica del CFA 04.314B0.22706 3.735,00 
Lloguer de vestidors provisionals camp esports 07.452G0.203 9.000,00 
Estudi geotècnic IES Baix Montseny 07.422A0.22706 4.334,07 
Estudi inundabilitat IES Baix Montseny  07.422A0.22706 11.000,00 
Monitor de suport alumne CEIP Montnegre 02.422A0.22706 3.600,00 
Adequació nou espai Festa Major 07.454G0.22709 20.000,00 
Material esportiu CEIP Montnegre 02.422A0.22109 2.137,42
Aportació capital a Fundació Acció Baix Montseny 06,111A0,482 10.375,42 
Total crèdit extraordinari despesa corrent  85.520,11
   
Finançament:   
   
Partida 870.00 Romanent de Tresoreria per finançar crèdits
extraordinaris 

85.520,11 

   
SUPLEMENT DE CRÈDIT DESPESA D'INVERSIÓ  
   
Descripció Partida Assignació
Ordinador per Presidència  06.463Z0.626 816,64
Ordinador per l’educadora de carrer  04.313Z0.626 1.200,00 
Màquines de soldar pel taller PTT 07.422Z0.623 76,89
Tancament porta metàl·lica entrada Ateneu 07.425Z0.62207 7.000,00
Teatre Ateneu (humitats i parquet) 07.425Z0.62207 20.000,00 
Equipament Centre municipal d’expressió 07,425Z0,623 16.952,76 
Total suplement de crèdit despesa d’inversió  46.046,29 
   
Finançament   
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Partida 870.00 Romanent de Tresoreria per finançar suplements de crèdit 46.046,29 

   
CREDIT EXTRAORDINARI DESPESA D'INVERSIÓ  
   
Descripció Partida Assignació
Ordinador per Serveis Econòmics  00.611Z0.626 816,64 
Mobiliari per la policia (cadires i nou mobiliari) 08.222A0.625 4.000,00 
Mobiliari per Serveis Econòmics 00.611Z0.625 1.500,00 
Millores camp esports (inversions) 07.452Z0.63214 61.000,00 
Obra torre de la Força i adequació de l’entorn 07.451Z0.62225 205.132,71 
Total crèdit extraordinari despesa d’inversió  272.449,35 
   
Finançament   
   
Partida 870.00 Romanent de Tresoreria per finançar suplements de crèdit 192.206,57 

Partida 917.01 Préstec 80.242,78 
 
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. 
 
 
10. DONAR COMPTE AL PLE MUNICIPAL DE L’INFORME D’ESCENARIS DE 
PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI. 
 
Intervé el Sr. Garcia i explica que l’Ajuntament de Sant Celoni va demanar a la 
Diputació que fes una mena d’escenari de previsió pressupostària que abarqués 
fins l’any 2009, partint de l’evolució feta el 2003-2005. La conclusió de l’informe 
que va presentar la Diputació amb data 15 de febrer, mostrava que l’evolució tant 
d’ingressos com de control de despesa era bastant equilibrada i factible. Aquest 
document ens diu que per mantenir la mateixa planificació d’un nou endeutament i 
una despesa d’ingressos controlats hem de seguir uns criteris: controlar sobretot el 
capítol 1 d’augment de personal, les despeses dels capítols 2 i 3, establir mesures 
de control previ, mantenir l’augment de nivell de cobertura d’acord al servei i 
mantenir també el nivell de subvencions corrents. Amb aquests criteris, la 
Diputació fa tres possibles propostes d’on podem arribar per mantenir l’equilibri 
pels propers exercicis, sense que suposi una ruptura econòmica per a l’Ajuntament. 
Aquest document, amb previsions en base al 2003-2005 fins el 2008, està a 
disposició de tothom que el vulgui consultar. 
 
El Sr. alcalde puntualitza que el fet de donar compte d’aquest informe és una 
continuació del què fa pocs dies que es presentava amb l’auditoria del 2005. Cada 
2-3-4 anys es fa una auditoria, per voluntat política, així com escenaris de previsió 
d’ingressos, despeses municipals i de serveis. Tal com deia el regidor, l’informe ens 
diu que hi ha una bona evolució de l’estalvi brut, del qual en resulta un estalvi net 
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positiu. Cal tenir cura de l’increment de serveis, perquè alguns d’ells generen 
dèficit, com pot ser la neteja viària o l’escola de música, i no es poden compensar 
mitjançant el cobrament de taxes, tal com es fa amb la recollida d’escombraries. 
En aquest cas, cal anar retocant les taxes que es paguen per aquest serveis, per tal 
que el dèficit sigui més assumible. És bo que dotem de més serveis a la vila de 
Sant Celoni i que tinguem aquests escenaris de previsió que ens avisen d’alguna 
incertesa.  
 
Després d’aquestes intervencions, el regidor d’Economia dóna compte al Ple 
municipal de l’Informe d’Escenaris de Previsions Pressupostàries elaborat per la 
Diputació de Barcelona a petició de l’Ajuntament de Sant Celoni, i rebut en data 19 
de d’abril de 2007, i la Corporació se’n dóna per assabentada. 
 
 
11. RESOLUCIÓ, SI S’ESCAU, DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A 
L’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ PER AL 2007 
I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL MATEIX. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas per deixar constància a l’acta del Ple que el grup 
municipal de CiU va presentar un seguit d’al·legacions, algunes destinades a 
millorar els serveis mínims que s’exigeixen als ajuntaments, com és el tema del 
clavegueram, la recollida de residus o la reforma del mercat municipal, que són 
serveis obligatoris. Proposàvem incorporar una sèrie d’inversions que creiem 
necessàries i prioritàries pels propers anys i que no estaven incloses en els 
pressupostos. Podem esmentar, per exemple, la construcció d’una residència per a 
la gent gran o la oficina d’informació turística, entre totes les que hem presentat.  
 
Presentàvem a l’equip de govern la proposta d’incrementar amb 30.000 € el XEC 
servei per a l’atenció domiciliària de les persones amb dependència. També 
presentàvem un conjunt d’al·legacions per a la millora de la gestió del pressupost i 
del dia a dia, que és una de les mancances que detectava l’informe del que hem 
donat compte anteriorment. La Diputació recomanava millorar la gestió implantant 
un sistema de comptabilitat de costos i un sistema d’indicadors d’eficiència, per tal 
de conèixer els costos dels serveis i anar mesurant quina és la qualitat d’aquests 
serveis que es donen a Sant Celoni. Aquestes són algunes de les esmenes que hem 
presentat i que no s’acceptaran. No cal continuar explicant més coses, perquè en 
un mes que hi ha hagut (aquestes esmenes eren un oferiment, com vam dir en 
l’altre ple, d’aprovació inicial dels pressupostos), no se’ns ha ofert de parlar 
d’aquestes al·legacions i s’ha perdut una oportunitat de millorar en diversos sentits 
els pressupostos de l’any 2007.  Algun d’aquests sentits el recomana la mateixa 
Diputació. Queda, doncs, constància a l’acta i a l’expedient que es van presentar 
les al·legacions oportunes. 
 
Intervé el Sr. Garcia per explicar, en referència a les al·legacions esmentades pel 
Sr. Mas, que el fet d’aprovar una inversió a 4 anys és potestatiu, no és obligatori. 
De tota manera, hem fet que la Diputació ens fes l’estudi de la previsió del 2006-
2009 i com s’ha vist entre el 2003-2005 ens ha anat força bé. La Diputació ens diu 
que s’ha de controlar la gestió pels propers anys, però també diu que entre el 2003 
i el 2005 la gestió ha estat correcta.  
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El Sr. Garcia aclareix que les al·legacions no es desestimen perquè no siguin 
correctes, sinó per una qüestió tècnica, perquè no tenen cabuda a la llei d’hisendes 
locals. És a dir, el procediment d’entrar-les no ha estat correcte. La llei reguladora 
d’hisendes locals específicament diu que interposar al·legacions i reclamacions al 
pressupost es pot fer per tres causes: 
 
- Per no haver ajustat la seva valoració i aprovació als tràmits establerts. 
- Per ometre el crèdit necessari per al compliment dels tràmits establerts. 
- Per manifesta insuficiència d’ingressos. 
 
És a dir, o per no tenir previsió d’ingressos per a la despesa o per no tenir previst 
com pagarem els crèdits. És per aquest motiu que es desestimen les al·legacions, 
pel procediment d’entrega. 
 
Intervé, novament, el Sr. Mas per reiterar que en tot cas s’ha perdut la oportunitat 
de millorar els pressupostos i puntualitza que les al·legacions són correctes i es 
podien haver estimat. És voluntat de l’equip de govern estimar-les o desestimar-
les, malgrat la justificació que es fa en referència al què diu la llei d’hisendes locals 
(que coneixem perfectament). La majoria d’aquestes al·legacions fan referència a 
serveis obligatoris o de competència municipal i podrien ser, per tant, susceptibles 
d’entrar al què diu la llei d’hisendes locals com a possibles al·legacions acceptables.  
 
Fent una referència directa al què diu l’estudi de la Diputació, es parla d’un equilibri 
pressupostari que s’ha aconseguit en base a un gran creixement dels tributs a les 
famílies, concretament un 22’6%, i al bon comportament de l’impost de 
construccions. És a dir, l’increment dels impostos a les famílies i el fet d’haver-hi 
hagut uns anys de molta construcció ha permès mantenir l’equilibri pressupostari.  
 
També ens diu que cal mantenir el nivell de subvencions, és a dir, s’ha de millorar 
la gestió, perquè hi ha poc marge per a noves inversions i serveis. També hi ha la 
opció, que aquest equip de govern ha practicat sovint, de vendre patrimoni per tal 
d’anar equilibrant el pressupost.  
 
Aquestes al·legacions estan a disposició de tothom que les vulgui consultar. 
Nosaltres creiem que hi ha altres alternatives a malbaratar els diners fent  
propaganda electoralista pagada pels ciutadans. Nosaltres proposàvem incloure 
més serveis en el pressupost del 2007, però l’equip de govern ha decidit no fer-ho.  
 
Estem a tres setmanes de les eleccions i no em voldria allargar més per no semblar 
electoralista, tot i que hauria dit el mateix al principi de la legislatura. Cadascú pot 
valorar si aquest equip de govern ha fet el millor que podia fer. El grup municipal 
de Ci no està, doncs, a favor de que es deneguin aquestes al·legacions que podrien 
haver millorat el pressupost del 2007. 
 
Pren la paraula el Sr. alcalde dient que la gent que escolta podria estar tenint la 
percepció de que el pressupost del 2007 no té contingut. El pressupost del 2007 ja 
es va portar al Ple, amb temps i forma, i era llavors quan calia discutir, fer 
plantejaments sobre despeses i ingressos, inversions, etc. Ara, a nivell tècnic, les 
al·legacions que ha presentat el grup de CIU estan fora de lloc i no es poden 
acceptar. És quan es discuteix el pressupost que hi ha d’haver una feina del govern 
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i una feina de l’oposició. A vegades s’ha fet, fins i tot, un pressupost alternatiu i és 
llavors quan el debat és ric.  
 
El Sr. Mas, any rere any (han estat 4 anys), ha fet al·legacions a les ordenances i al 
pressupost, amb l’endarreriment que suposa el fet de no fer-ho en el moment de 
discussió i haver-ho de tornar a presentar al Ple. En matèria política, els temes cal 
presentar-los quan toca. És a dir, la discussió sobre el pressupost s’ha de fer quan 
aquest s’aprova inicialment. No hi ha hagut cap al·legació per part de cap entitat ni 
de cap veí de Sant Celoni, perquè aquest pressupost farà possible adquirir terrenys 
pel nou hospital, adequar el casal de la gent gran, fer l’escola bressol, rehabilitar 
Sant Llorenç de Vilardell. També s’han venut alguns terrenys per adquirir patrimoni 
per a Sant Celoni i la Batllòria. Aquest pressupost farà possible tirar endavant el 
pavelló triple amb el rocòdrom, l’aparcament subterrani (som dels pocs 
ajuntaments que posa diners per tirar endavant un aparcament subterrani), la 
urbanització del turó, la connexió definitiva de les aigües brutes del Pallerola amb 
la EDARC (que no ho estaven) i també el vial paral·lel que ja està en la fase 
d’adjudicació (pressupost 2006-2007). És a dir, són inversions importantíssimes pel 
nostre municipi que tiraran endavant amb el pressupost del 2007.  
 
Nosaltres ens hem posat en contacte amb la Generalitat per fer possible la 
construcció del nou institut i de l’hospital, així com l’adequació del Pallerola i del 
Puigdollers. Es parlava d’una oficina d’informació turística i ara estem acabant el 
Pla Director Turístic. Potser aquest servei es podria donar a l’OAC.   
 
Fa pocs dies visitàvem una residència geriàtrica a Llinars. L’ajuntament ha cedit 
uns terrenys i tenen problemes per cobrir les places (hi ha places vacants). Les 
coses cal estudiar-les i saber si la Generalitat concertarà places d’una residència 
geriàtrica, perquè tothom hi pugui accedir, no només les persones que poden 
pagar. Hem de ser agosarats però realistes i tenir les coses signades (el nou 
hospital està signat per una consellera i hi ha la voluntat de fer-lo).  
 
El pressupost del 2007 és un bon pressupost, perquè tirarem endavant projectes 
reclamats des de fa temps o que hem vist necessaris, tant a nivell de planificació 
d’esports, com a nivell educatiu o a nivell urbanístic. Pel què fa l’aparcament 
subterrani, per exemple, hi ha estudis d’anys anteriors que el feien inviable, però 
l’Ajuntament fa l’esforç de posar la seva contribució durant dos anys per poder-ho 
fer possible. Segurament en el proper Ple ja es portarà el plec de condicions per 
tirar endavant aquest aparcament, a més de les altres inversions que ja tenim 
previstes, algunes de l’Ajuntament, altres de la Generalitat i algunes amb l’ajuda 
de la Diputació i també de persones i entitats.  
 
Intervé el Sr. Mas dient que també cal tenir memòria històrica, perquè les coses 
que no es fan s’obliden ràpidament i només es recorden les que s’han fet. Heu 
oblidat que durant un any l’Ajuntament va estar pràcticament aturat per fer un nou 
organigrama, on es proposava fer una organització en què l’oposició i l’equip de 
govern tinguessin canals de comunicació, per tal de debatre aspectes que 
milloressin la gestió i la implantació de nous serveis. Es van crear unes ponències 
en l’àmbit dels pressupostos i les ordenances, una ponència d’estratègia econòmica 
per als propers anys i que només s’ha reunit una vegada.  
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Nosaltres vam pensar que quan l’equip de govern tingués el primer esborrany per 
presentar les ordenances i els pressupostos ens avisarien per poder-ne parlar i 
millorar l’esborrany inicial, però durant els 4 anys de legislatura no ha estat així. 
Aquest ha estat un dels primers debats que hem tingut. A totes les ordenances i 
pressupostos, s’ha dit reiteradament que no se’ns ha avisat per col·laborar amb els 
pressupostos. No discutim que això és una potestat que té l’equip de govern, però 
també és una potestat de tots els ciutadans, dels quals actuem com a portaveus, 
presentar aquestes al·legacions. Hem aconseguit, al·legant a les ordenances i als 
pressupostos, incrementar les subvencions a les famílies nombroses sobre l’Impost 
de Bens Immobles, fer una bonificació a la taxa d’escombraries pel foment del 
reciclatge de diversos elements i també hem permès que s’establissin bonificacions 
ambientals per les plaques solars. També hem aconseguit altres bonificacions a les 
ordenances, fent-les una mica més socials. Vosaltres mateixos ho heu reconegut 
en els Plens i ens sorprèn que ara es digui que no hem estat col·laboradors.  
 
Nosaltres actuem com a portaveus dels ciutadans de Sant Celoni, presentant 
aquestes al·legacions a l’Ajuntament amb un format més tècnic. Entenem que és 
potestat d’aquest grup municipal i de qualsevol ciutadà fer al·legacions amb temps 
i forma, tal i com les hem fet nosaltres, però no és culpa nostra que es trigui tant 
temps (fa un mes que es van presentar) per poder-les aprovar. En qualsevol cas 
quedarà constància, en els expedients i a les actes del Ple, de les moltes coses que 
s’han fet gràcies al nostre grup municipal. 
 
El Sr. alcalde diu que, respecte de l’organigrama, com qualsevol eina té un temps 
de rodatge, però en cap moment l’Ajuntament va quedar aturat, contràriament al 
què s’ha afirmat. Els ciutadans van tenir resposta a totes les demandes i problemes 
i van continuar funcionant tots els serveis. Segurament la regularitat de les 
ponències no ha estat la desitjada, perquè és una fase a reestudiar, però a vegades 
l’assistència tampoc ha estat l’esperada per part de tots els grups municipals.  
 
Com ja he dit abans, en referència al tema de les ordenances i dels pressupostos, 
hi ha un lapsus de temps per poder-ne parlar i la prova ha estat que hem 
consensuat modificacions, sempre i quan hi hagi hagut suficient temps per 
dialogar. Tots sabem el temps i la dedicació que tenim o que podem tenir. 
 
Pren la paraula el Sr. Capote per aclarir que de memòria històrica en tenim tots.  
L’any 1987 el grup de CIU va poder accedir a l’alcaldia, mitjançant un pacte, i va 
dir que faria una piscina coberta, un pavelló, un pont i un pas subterrani a la 
Batllòria, però d’això no s’ha fet res. Ha calgut esperar al pressupost del 2006. Ara 
farem aquest pas subterrani i el pont, la piscina coberta de moment no. 
 
Intervé el Sr. Deulofeu dient que s’ha parlat de memòria històrica de l’any 1987, 
però el Sr. Castaño és alcalde des del 1989. 
 
El senyor alcalde puntualitza que és alcalde des del 18 de desembre del 1989. 
 
El Sr. Deulofeu reitera, en resposta als comentaris que s’han fet, que des de l’any 
89 que governa el PSC. 
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Intervé, novament, el Sr. alcalde, per explicar que va prendre possessió del càrrec 
sense ser cap de llista, perquè es va trencar un pacte que hi havia entre el PP i CiU. 
En aquell moment l’Alcaldia s’havia aconseguit per un vot d’un regidor de la 
Batllòria i hi havia ja un document signat, que és al què feia referència el regidor. 
Jo no vaig signar cap document de compromís l’any 1989. Per mi el càrrec polític 
és un càrrec electe, però no s’ha d’aconseguir un vot que et pot donar l’alcaldia 
fent promeses que no es poden complir. 
 
Pren la paraula el Sr. Deulofeu per dir que amb dos anys (del 87 al 89) difícilment 
es podrien complir certes promeses i caldria haver vist què s’hauria pogut fer al 
llarg d’aquests anys. Les mancances són evidents i un bon gran grapat d’elles 
estan a la llista dels pressupostos actuals. S’ha citat una residència, l’aparcament 
(que l’has anomenat 5 vegades), propostes diverses, promeses no complertes. No 
cal anar a l’any 87, podem anar als darrers 4 anys d’aquesta legislatura. Podem 
agafar els programes electorals i veurem que en el vostre les diferents promeses 
no s’han complert. Per tant, no cal anar tant endarrere. 
 
Intervé el Sr. Capote fent la observació de que no és lògic que l’any 1987 es fes la 
promesa d’una piscina coberta a la Batllòria, quan a Sant Celoni tampoc n’hi havia 
cap. Això es va prometre només per aconseguir l’alcaldia.   
 
Pren, de nou, la paraula el Sr. Deulofeu per repetir que si mirem el programa 
electoral, que va presentar el partit socialista a Sant Celoni fa 4 anys (i també 
d’altres de més anteriors), s’hi feien promeses d’una residència, per posar un 
exemple, amb uns serveis necessaris per a la població que no s’han complert. 
 
Intervé el Sr. Capote per explicar que va ser necessari asfaltar prop de 43 carrers, 
després dels 10 anys de gestió de CIU. 
 
Pren la paraula el Sr. alcalde, per concloure aquesta ronda d’intervencions, 
explicant que, tal i com ja va dir a la presentació del catàleg “Sant Celoni. Tots 
sentits”, tots els governs hereten projectes inacabats o només planificats de 
l’anterior. En el programa electoral de les anteriors eleccions molts hi vam incloure 
la residència, però una residència no es fa així com res. Avui mateix el Sr. Mas 
proposava a les al.legacions posar diners per una residència, però primer cal saber 
on es farà, qui la farà i si existeix un pacte amb la Generalitat per poder concertar 
places. 
 
Tots posàvem també, en el programa electoral de fa 4 anys, l’ampliació de 
l’hospital, perquè l’anterior govern de la Generalitat, en aquell moment, deia que 
només era possible ampliar l’actual hospital. Hem aconseguit donar-li la volta i que 
hi hagi el compromís de fer un nou hospital, alliberant l’actual per a d’altres 
funcions, com podria ser una nova residència. És important per a Sant Celoni una 
inversió d’aquest calat, amb els serveis que això representa. Passa el mateix amb 
l’institut, que mai s’havia plantejat la construcció d’un edifici nou, sinó que es 
proposava de rehabilitar l’actual, amb les conseqüents molèsties que això podria 
ocasionar als alumnes. Ara hi ha el compromís de fer un nou institut, sense 
necessitat d’aturar el funcionament de l’actual, que s’enderrocarà quan estigui fet 
el nou edifici. L’espai alliberat, destinat a ús educatiu, servirà per fer una nova 
escola. 
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Cal ser assenyat, perquè a vegades els terminis no són els que voldries, sobretot 
per temes de subvencions. Per exemple, la subvenció per a l’escola bressol s’ha 
triplicat (el Govern de la Generalitat ha multiplicat per molt l’ajuda als ajuntaments 
per a la construcció d’escoles bressol). Això fa possible que algunes de les coses 
que tots teníem en els programes es puguin començar aquest 2007, perquè s’han 
aprovat i s’han finançat amb una bona part. Les subvencions que en els darrers 4 
anys ha rebut l’Ajuntament de Sant Celoni s’han multiplicat força. 
 
Després d’aquestes intervencions i, 
 
Vistes les al·legacions presentades pel senyor Carles Mas Lloveras, en 
representació del grup municipal de CiU, a l'acord d'aprovació inicial del 
pressupost de la Corporació corresponent a l'any 2007. 
 
L’article 170.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que únicament 
podran interposar-se reclamacions contra el pressupost: 
 
a) Per no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits establerts al 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
b) Per ometre el crèdit necessari per al compliment d’obligacions exigibles a 
l’entitat local en virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim. 
c) Per ser de manifesta insuficiència els ingressos amb relació a les despeses 
pressupostades o bé d’aquestes respecte a les necessitats per a les que estigui 
previst. 

Vist l'informe emès a l'efecte per l'interventor accidental de l'Ajuntament, i atès 
que:  

 
1r. L’al·legació consistent en incrementar en 30.000 € la dotació econòmica 
destinada a la prestació del servei de suport a la gent gran i persones amb 
dependència sociosanitària amb el sistema de xec-servei no es troba inclosa en cap 
dels supòsits determinats a l'article 170.2 del RD 2/2004, havent-se dotat de crèdit 
suficient en el projecte de pressupost per a 2007 per complir amb els objectius 
fixats per l'equip de govern. 
 
2n. L'article 66 del Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, determina que el 
municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves 
competències, pot promoure tota mena d'activitats i prestar tots els serveis públics 
que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat de 
veïns. Les competències pròpies venen definides en els apartats 2 i 3 del referit 
article 66, però sense que en ell es determini l'obligació legal de l'Ajuntament de 
prestar els serveis concrets que es defineixen a l'al·legació del grup de CiU: 
construcció d'una residència per a la gent gran, oficina d'atenció turística, partida 
per l'ampliació del servei de bus urbà a la Batllòria i a les urbanitzacions, partida 
per redactar el projecte i inici de les obres d'asfaltat de la Carretera Nova de la 
Batllòria, alberg de Joventut i Passeig per la ribera del Pertegàs. 
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Pel qual motiu les inversions anteriorment detallades no es poden considerar 
d’obligacions exigibles a l'Ajuntament, no trobant-se incloses en conseqüència en 
cap dels supòsits determinats a l'article 170.2 del RD 2/2004. 
 
3r. Les al·legacions que fan referència a clavegueres, recollida de residus i reforma 
del mercat municipal es troben incloses a les determinacions de l'article 26.1 de la 
Llei 7/85, de 2 d'abril, de bases de règim local. Ara bé, el referit article 26.1 no 
determina, però, el grau de prestació del servei ni determina una obligació jurídica 
exigible pels particulars per tal que el municipi realitzi una actuació concreta. Pel 
qual motiu, les peticions que fan referència a clavegueres, recollida de residus i 
reforma del mercat municipal, per tractar-se d'actuacions puntuals que no 
acrediten que el municipi incompleixi les prescripcions del l'article 26.1 de la Llei de 
bases de règim local, i no es troben incloses en cap dels supòsits determinats a 
l'article 170.2 del RD 2/2004. 
 
4t. Respecte a l'al·legació referida a la incorporació al pressupost del programa 
d'inversions i finançament a quatre anys i elaborar un pla financer complementari 
al pla d'inversions, l’article 116.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 estableix que 
els plans i programes d’inversió que, per un termini de quatre anys, podran 
formular els municipis i altres entitats locals d’àmbit supramunicipal, és un 
document annex al pressupost de caràcter potestatiu i, en conseqüència, 
d’incorporació no obligatòria a l’expedient. A l’expedient d’aprovació del pressupost 
hi consta tota la documentació de caràcter obligatori, la qual ve definida a l’article 
168.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, i entre la que qual figura l’annex 
d’inversions a realitzar a l’exercici. 
 
5è. La darrera al·legació fa referència a la modificació de les bases d'execució del 
pressupost de la Corporació per a 2006. En aquest sentit, l'article 165.1 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004 estableix que el pressupost haurà d’incloure les bases 
d'execució. A l'expedient d'aprovació del pressupost s'inclouen les bases d'execució 
del pressupost, pel qual motiu l'al·legació presentada per incloure modificacions a 
les bases d'execució no es troba inclosa en cap dels supòsits determinats a l'article 
170.2 del RDL 2/2004, més quan la proposta de bases que figura a l'expedient es 
considera suficient per facilitar la gestió pressupostària i el control financer a la 
referida gestió. 
 
Vistes les anteriors consideracions, a proposta de la Comissió informativa de 
Serveis Comunitaris, per 11 vots a favor dels regidors de l’equip de govern (PSC, 
ERC i ICV) i 5 vots en contra dels regidors del grup municipal de CiU, el Ple 
municipal ACORDA: 
 
1. Desestimar les al·legacions presentades pel senyor Carles Mas Lloveras, en 
representació del grup municipal de Convergència i Unió, demanant que es 
modifiqui el pressupost inicialment aprovat per a 2007 en el sentit d'incrementar 
en 30.000 € la dotació al "xec servei", incorporar el crèdit necessari per complir 
amb els serveis mínims exigibles en quan a clavegueres, recollida de residus i 
reforma del mercat municipal, incorporar una sèrie d'inversions per atendre les 
competències pròpies legalment atribuïdes a l'Ajuntament, incorporar al pressupost 
el programa d'inversions i finançament a quatre anys i elaborar un pla financer 
complementari al pla d'inversions i modificar les bases d'execució del pressupost, 
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concretament en el capítol V (organització, control i fiscalització) i en el capítol II 
(gestió pressupostària). 
 
2.  Aprovar definitivament el projecte del pressupost general per a l'exercici de 
2007, les seves bases d'execució i la plantilla orgànica i quadre de llocs de treball 
d'aquesta Corporació, que amb la seva aprovació resten elevats a pressupost, 
conforme han estat redactats i que resumits donen el següent resultat: 
 

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI 

(Article 166.1.c Reial Decret Legislatiu 2/2004) 
 
 

PRESSUPOST  ECONÒMIC DE DESPESES 
 
 RESUM PER CAPÍTOLS 
    
   I Despeses de personal              6.386.303,18 
 II  Despeses en béns corrents i serveis              5.991.746,76 
 III  Despeses financeres                                      432.390,25 
   IV   Transferències corrents                                 591.532,60 
  VI  Inversions reals                                         8.845.917,00 
 IX  Passius financers                                             618.155,63 
                                                                                        ------------- 
          TOTAL PRESSUPOST PREVENTIU                             22.866.045,42 
       ============================================== 
 
                             

PRESSUPOST ECONÒMIC D'INGRESSOS 
 
 RESUM PER CAPÍTOLS 
 
    I  Impostos directes                                         6.566.022,42 
  II  Impostos indirectes                                        850.000,00 
  III     Taxes i altres ingressos                                  4.894.214,00 
   IV   Transferències corrents                                  3.080.384,00 
   V  Ingressos patrimonials                                       283.350,00 
   VI  Alienació d'inversions reals                             5.499.740,00 
 VII  Transferències de capital                                1.077.788,20 
 IX   Passius financers                                              614.546,80 
                                                                                        ------------- 
          TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU             22.866.045,42               
================================================ 
 
 
PLANTILLA ORGÀNICA I QUADRE DE LLOCS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI 
 
 
PLACES OCUPADES PER FUNCIONARIS DE CARRERA 
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a) FUNCIONARIS DE CARRERA AMB HABILITACIÓ NACIONAL 
 
Cos nacional 
 
1. Secretari   A 30 José Luis González Leal               
2. Interventor   A 30 vacant 
  
b) FUNCIONARIS DE CARRERA SENSE HABILITACIÓ NACIONAL 
 
Escala d’administració general 
 
Sub-escala A) Tècnics superiors 
 
3. Tècnic jurídic  A 26 vacant 
 
Sub-escala B) Tècnics gestió  
 
4. Tècnic grau mitjà  B 20 Anna Puig 
5. Tècnic grau mitjà  B 20 Teresa Pou 
6. Tècnic grau mitjà  B 20 Francisca Garcia 
7. Tècnic grau mitjà  B 20 Boni Sande 
8. Tècnic grau mitjà  B 20 vacant 
9. Tècnic grau mitjà  B 20 vacant 
10 Tècnic grau mitjà  B 20 vacant 
11 Tècnic grau mitjà  B 20 vacant 
 
Sub-escala C) Administratius 
 
 12. Administratiu  C 16 Neus Lechón 
 13. Administratiu  C 16 Maria Àngels Garcia 
 14. Administratiu  C 16 Roser Renau 
 15. Administratiu  C 16 Vacant 
 16. Administratiu  C 16 Mercè Mesa 
 17. Administratiu   C 16 Rosa Maria Roma 
 18. Administratiu  C 16 Vanessa Cañada (int.) 
 19. Administratiu  C 16 Mercè Riera 
 20. Administratiu  C 16 Maria José Navarro 
 21. Administratiu  C 16 Vacant 
 22. Administratiu  C 16 Vacant 
 
Sub-escala D) Auxiliars 
 
23. Auxiliar adm.  D 12 Margaret Ripoll 
24. Auxiliar adm.  D 12 Marta Prat 
25. Auxiliar adm.  D 12 Montserrat Mesa   
26. Auxiliar adm.  D 12 Margarida Gener 
27. Auxiliar adm.  D 12 Ana Maria Hernández 
28. Auxiliar adm.  D 12 Glòria Massagué 
29. Auxiliar adm.  D 12 Yolanda Garcia 
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30. Auxiliar adm.  D 12 Marta Prat 
31. Auxiliar adm.  D 12 Vacant 
32. Auxiliar adm.  D 12 Vacant 
33. Auxiliar adm.  D 12 Vacant 
34. Auxiliar adm.  D 12 Vacant 
35. Auxiliar adm.  D 12 Vacant 
 
Escala d’Administració especial 
 
Sub-escala A) Tècnics 
 
a) Tècnics superiors 
 
36. Advocat S. Tècnics A 26 Pilar Puig 
37. Economista  A 30 Joan Muntal 
38. Tècnic RRHH   A 26 Isaac Morist 
39. Arquitecte   A 26 Vacant  
 
b) Tècnics mitjans 
 
40. Tècnic grau mitjà  B 20 Carme Puchol 
41. Tècnic grau mitjà  B 20 Roser Puig 
42. Assistenta social  B 20 Dolors Horta 
43. Assistenta social  B 20 Eva Ribot 
44. Tècnic grau mitjà  B 20 Elisenda Ramírez 
45. Enginyer tècnic  B 20 José Américo Blanco 
46. Assistenta social  B 20 Vacant 
 
Sub-escala B) Serveis especials 
 
Classe a) Policia local 
 
47. Sots Inspector  C 20 Francesc Xavier Fernández 
48. Sergent   C 18 Manuel Morales 
49. Sergent   C 18 Sergi Boronat 
50. Caporal   D 16 Primitivo Giménez 
51. Caporal   D 16 Santiago Fradera 
52. Caporal   D 16 Josep Francesc Guasch 
53. Caporal   D 16 Jordi Capote 
54. Caporal   D 16 José Luis Roca 
55. Caporal   D 16 Rafael Coto 
56. Policia   D 12 Cristobal Fernández 
57. Policia   D 12 Sebastià Marmolejo 
58. Policia   D 12 José Cárdenas 
59. Policia   D 12 Antonio Forés 
60. Policia   D 12 Narcís Acedo 
61. Policia   D 12 Jordi López 
62. Policia   D 12 Francisco Pérez 
63. Policia   D 12 Marcel Fradera 
64. Policia   D 12 Leticia Hernández 
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65. Policia   D 12 Ricardo Castro 
66. Policia   D 12 Cristóbal Navarro 
67. Policia   D 12 Xavier Bornes  
68. Policia   D 12 Angel Garcia  
69. Policia   D 12 J. M. Grimas  
70. Policia   D 12 P. Mañas  
71. Policia   D 12 A. Morón 
 
TOTAL: 71 llocs de treball reservats a funcionaris de carrera 
 
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIX 
 
  1. Joan Pujals  B 20 Tècnic grau mitjà 
  2. Joan Urrútia  D 12 Oficial 1a electricista 
  3. Andreu Gómez  D 12 Auxiliar administratiu 
  4. Alejandro Delgado  E 10 Vigilant zona blava 
  5. Sandra March  D 12 Auxiliar administratiu 
  6. Albert Ardèvol  E 10 Agutzil 
  7. Vicenç Argemí  E 10 Peó jardiner 
  8. Juan Ramos  E 10 Peó obres 
  9. Joan Muntaner  E 10 Peó ajudant lampista 
10. Antoni Tortosa  E 10 Peó esports 
11. Argimiro Ferrero  E 10 Peó esports 
12. Fulgencio Peña  E 10 Peó esports 
13. José Luís Parada  E 10 Peó esports 
14. José Luís García  E 10 Peó esports 
15. Rafael Coto  D 12 Oficial 1ª paleta 
16. Esther Vives  C 16 Responsable Punt informació 
17. Rosa Martínez  D 12 Treballadora familiar 
18. Conxita Molist  D 12 Treballadora familiar 
19. Carmen Perea  D 12 Treballadora familiar 
20. M.Antònia Vilarrodona B 20 Mestre Escola d’adults 
21. Francisca Garcia  B 20 Mestre Escola d’adults 
22. Ana Maria Navarrete B 20 Mestre Escola d’adults 
23. Pablo Jiménez  D 12 Oficial 2a escoles 
24. Sílvia Cantallops  B 20 Educador social 
25. Quim Colominas  A 26 Tècnic superior 
26. Esther Prat  B 20 Tècnic mig 
27. Josep M. Abril  B 20 Tècnic mig 
28. Marta Miralles  B 20 Tècnic mig 
29. Lluís Garcia   B 20 Tècnic mig 
30. Mercè Vallicrosa  C 16 Auxiliar Biblioteca 
31. Anna Mª Codina  C 16 Auxiliar Biblioteca 
32. Noemi Alcázar  C 16 Auxiliar Biblioteca 
33. Agustí Font  C 16 Tècnic auxiliar informàtica 
34 .Manuel Prado  E 10 Peó Cultura 
35. Antònia Montal  D 12 Auxiliar administratiu 
36. Josep Mª Oliveras  D 12 Oficial jardiner 
37. Antonio Márquez  E 10 Peó Medi ambient 
38. F, Ramirez Merino  D 10 Peó 
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39. J. Viader   B 20 Tècnic mig 
40. R. Parada   E 10 Peó 
41. A. Cartiel   E 10 Peó 
42. Vacant   E 10 Peó 
43  S. Cardona  E 10 Peó 
44. F. Sánchez  E 10 Peó 
45. Vacant   E 10 Peó 
46. Teresa Espinàs  D 12 Treballadora familiar  
47. J. C. Vázquez  E 10 Vigilant zona blava 
48. Tècnic mig   B 20 Tècnic mig 
49. Vacant   D 12 Oficial jardiner 
50. Vacant   D 12 Oficial paleta 
 
TOTAL: 50 llocs de treball reservats a personal laboral 
 
3. Inserir el pressupost definitivament aprovat, resumit per capítols, i la plantilla 
orgànica i quadre de llocs de treball en el Butlletí Oficial de la Província, així com 
trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat i de la Comunitat Autònoma, tal com 
estableix l’article 169, apartats 3, i 4, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
 
12. 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: 
 

• Carta de l’agrupació amateurs del Tango de Badalona, presidida pel Sr. 
Pablo Jiménez, felicitant l’Ajuntament de Sant Celoni pel concert del músic 
Enrique Telleria, celebrat el passat dia 3 de novembre de 2006 a la nostra 
vila. 

 
• Carta del Cònsol General de Bolívia a Barcelona, Sr. Ovidio Messa, 

transmetent el reconeixement i la satisfacció del govern de Bolívia i del seu 
president, Evo Morales Ayma, per la iniciativa de El Tritó del Baix Montseny 
de promocionar “Mamacoca. I Feria íbera del akhulliku andino”. 

 
• Escrit de la delegada territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya, 

comunicant la inclusió de les obres d’urbanització de carrers de la Batllòria 
en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, anualitat 2007, amb una 
subvenció de 50.000 €. 

 
• Escrit de l’Agència Catalana de l’Aigua informant que el “Projecte 

d’abastament al Mogent i Baix Montseny” està sent objecte d’un nou 
plantejament, estudiant-se la possibilitat de construir una nova conducció 
de connexió entre la planta del Ter i l’àmbit de la Baixa Tordera. 
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• Carta de la Federació Catalana de Ciclisme, agraint els esforços de 
l’Ajuntament de Sant Celoni en la celebració el passat 12 de novembre de 
2006 de la cursa anomenada “7a Pedalada pel Montnegre”, organitzada per 
l’entitat Club Ciclista Sant Celoni amb gran èxit de participació. 

 
• Carta de la Sra. Assumpta Bailac comunicant que deixa el càrrec de 

directora general de Cooperació Cultural, depenent del Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, i agraint la 
col·laboració rebuda des del món local en l’exercici de la seva tasca. 

 
• Carta del Sr. Ramon Luque i Porrino, comunicant la fi del seu càrrec com a 

director general del Medi Natural del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, i agraint la col·laboració 
mantinguda en l’exercici de les seves funcions. 

 
• Carta de la nova consellera d’Acció Social i Ciutadania del Govern de la 

Generalitat de Catalunya, Sra. Carme Capdevila i Palau, comunicant el seu 
nomenament i quedant a la nostra disposició. 

 
• Carta del conseller de Governació i Administracions Públiques del Govern de 

la Generalitat de Catalunya, Sr. Joan Puigcercós i Boixassa, comunicant el 
seu nomenament el passat dia 29 de novembre i agraint la implicació 
d’aquesta Corporació en les eleccions al Parlament de Catalunya 2006. 

 
• Carta de la directora general de Cooperació Cultural del Departament de 

Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Sra. Anna 
Falguera, comunicant el seu nomenament el passat dia 19 de desembre de 
2006, restant a la nostra disposició. 

 
• Carta de la delegada territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona, 

Sra. Carme San Miguel i Ruibal, comunicant la seva voluntat de col·laborar 
en tot allò que sigui oportú per fer possible l’apropament entre les persones 
i els Ajuntaments 

 
• Carta del Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi, comunicant 

haver rebut la moció aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni 
relativa a la Llei dels drets de les dones per l’eradicació de la violència 
masclista i que ha estat traslladada a la diputada Sra. Mila Arcarons. 

 
• Escrit de la Generalitat de Catalunya, Departament d’Acció Social i 

Ciutadania, comunicant el recent nomenament del Sr. Eugeni Villalbí com a 
secretari general de Joventut de la Generalitat de Catalunya. 

 
• Carta del Sr. David Minoves i Llucià comunicant el seu nomenament com a 

director general de Cooperació al Desenvolupament i Acció Humanitària, 
depenent de la Secretaria d’Afers Exteriors del Departament de la 
Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya. 

 
• Carta del Sr. Andreu Felip i Ventura comunicant el seu nomenament com a 

director de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, depenent 
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de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i Acció 
Humanitària del Departament de la Vicepresidència de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
• Carta del gerent adjunt de la Regió Sanitària de Barcelona del Servei Català 

de la Salut, Sr. Josep Ganduxé i Soler, informant que ha presentat la 
renúncia al seu càrrec amb la intenció de començar una nova etapa 
professional. 

 
• Carta del Gabinet de la Presidència de la Generalitat de Catalunya acusant 

rebuda de la nostra carta de data 5 de desembre de 2006, relativa a 
l’aprovació per part del Ple municipal en sessió de 30 de novembre de 2006 
de la moció per a l’aprovació de la Llei dels drets de les dones per 
l’eradicació de la violència domèstica. 

 
• Carta d’Adigsa, empresa pública depenent del Departament de Medi 

Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, comunicant la 
designació del Sr. Frederic Linares i Aguilar com a conseller delegat 
d’aquesta empresa. 

 
• Carta del Gabinet de Presidència del Parlament de Catalunya, acusant la 

recepció del nostre escrit de data 5 de desembre de 2006, referent a 
l’aprovació de la Llei dels drets de les dones per l’eradicació de la violència 
domèstica, i comunicant que se n’ha tramés una còpia als membres de la 
Mesa del Parlament i als grups parlamentaris per al seu coneixement. 

 
• Carta de l’Organització Nacional de Cecs, Delegació Territorial de Catalunya, 

informant que el cupó del dia 6 de febrer de 2006 tindrà com a motiu 
central la nostra localitat. Tanmateix ens fan arribar una reproducció 
d’aquest cupó. 

 
 
13. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA, PEL 
1R TINENT D’ALCALDE I PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN ELS 
MESOS FEBRER I MARÇ DE 2007. 
 
 
RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE FEBRER DE 2007 
 
Dia Descripció 
1 Altes padró 01-02 febrer de 2007 
1 Notificar tràmit d’audiència -  Responsabilitat patrimonial F.Fernández 
1 Incoació d’expedient per esbrinar possible responsabilitat patrimonial J. Font Vidal 
1 Notificar tràmit d’audiència - Responsabilitat patrimonial J. Pastells 
1 Incoació d’expedient per responsabilitat patrimonial L. Molina 
2 Concessió llicència municipal d’obres Immaculada Fortuny Muñoz 
2 Autorització per retirada de la via pública vehicle NISSAN B-0095-PU 
2 Resolució d’admesos auxiliar administratiu/va Adm.General 
2 Incoar expedient de responsabilitat patrimonial C-Guinat 
2 Incoació d’expedient per esbrinar possible responsabilitat patrimonial D.Gragera 
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2 Incoació d’expedient per esbrinar possible responsabilitat patrimonial P.Saez 
5 Autoritzar altes al padró 05-09 febrer de 2007 
5 Concessió de llicència d’entrada de vehicles a Amador Sánchez 
5 Concessió de llicència d’entrada de vehicles a Montse Vall-llosera 
5 Reconeixement serveis prestats F.Garcia 
5 Incoació d’expedient de responsabilitat patrimonial C.Borja 
5 Incoar expedient per esbrinar possible responsabilitat patrimonial M. Cánovas 
5 Incoar expedient per denúncia de Salvador Pagès 
5 Acceptació de renúncia d’activitat comercial - Exp. 08-09 
5 Aprovació de contractes PP Radio Sant Celoni – Unió de Botiguers i Comerciants 
5 Estimar recurs per liquidació de taxa de tancament empresa FLORET 
5 Autoritzar la reserva de la via pública a supermecat DIA 
5 Aprovar liquidacions de taxes per tancament de carrers, Gener 2007 
5 Aprovació de la nòmina dels polítics - Gener 2007 
6 Autoritzar canvi de nom de drets funeraris a M. Arrebola 
6 Concessió de gual a Arturo Fernández 
6 Concessió de gual a Carme Puig Galí 
6 Concessió de gual a Manolo Acacio 
6 Nomenar a Josep Alsina interlocutor Projecte PADICAT (Patrimoni digital de Catalunya) 
6 Aprovar pla de seguretat Club petanca La Batllòria 
6 Autoritzar a Encarnació Rodriguez la reserva de plaça  a Av. De la Pau 
6 Autorització de retirada de la via pública Seat Toledo B-6231-PB per abandonament 
6 Autorització de retirada de la via pública Seat Toledo B-8261-NC per abandonament 
6 Aprovar la liquidació de taxa per ocupació terreny d’ús públic Llar Unió Catalonia 
7 Aprovar certificació urbanització carrer de la Mosca 
7 Aprovar certificació urbanització carrer Anselm Clavé 
7 Contractació Eva Martinez 
7 Desestimar sol.licitud passos elevats Marga Machín 
7 Concessió de llicència de primera ocupació a Eduard Ruiz 
7 Autorització sanitària Olga Boix Planas 
7 Atorgar número de registre a AAVV Can Coll 
7 Renúncia de subvenció ACA (Agència Catalana de l’Aigua) 
7 Acceptar tancament d’activitat exp. 439-04 
7 Acceptar tancament d’activitat exp. 456-04 
7 Aprovar liquidació SOREA 3T06 
7 Autoritzar prórroga de reserva de via pública a ISPA-CANET 
7 Estimar recurs taxa recollida d’escombraries a Demetrio Almiron 
7 Aprovar concessió de subvenció a l’UBIC 2006 
7 Aprovar despesa per subministrament d’armari escomesa dipòsit de vehicles 
7 Acordar despesa anual pel transport de persones amb disminució centre Montsoriu 
7 Aprovar despesa per reparació de xapa Opel Zafira 8684-CHP 
7 Aprovar la concessió de subvenció Club Esportiu Sant Celoni 
8 Aprovar despesa per renovació assegurança B-2255-SZ 
8 Autorització PSC per utilitzar la Plaça de la Vila 
8 Aprovar retorn de dipòsit urbanístic a Eduard Ruiz Garcia 
8 Concessió de llicència d’obres i activitats Abside Studio 
8 Conessió de llicència d’entrada i sortida de vehicles a Montserrat Pascual 
8 Concessió de llicència d’obres a Xavier Pou Roig 
8 Acceptar renúncia d’Anna Camps al contracte del Projecte Can Ramis 
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8 Aprovar projecte tècnic de “rehabilitació Safareig La Batllòria” 
8 Concedir entrega documentacio a Antoni Comajuan 
8 Declarar baixa del vehicle B-1151-MB 
8 Aprovar despesa per a contractació de subministrament d’embotits Sopar de canaval 
8 Prendre coneixement relació de rebuts de l’Escola d’Adults 
8 Aprovar despesa pel lloguer de grup electrògen festa de Carnaval 
8 Aprovar despesa per contractació i lloguer d’equips de so – Carnaval 
9 Concessió de bestreta a Ricardo Castro 
9 Concedir llicència d’obres a Joaquim Gaig Tarridas 
9 Autoritzar el tancament d’activitat exp-444-04 
12 Autoritzar altes al padró d’habitants 12-16 febrer 2007 
12 Aprovar la renovació d’assegurança 7618 DFW 
12 Aprovar la renovació d’assegurança Almera 1305 BSX 
12 Aprovar la renovació d’assegurança de la Biblioteca 
12 Aprovar despesa per contractació d’Assegurança Fons Lluís Montané 
12 Concessió de bestreta a Carme Perea 
12 Declaració baixa padró Ismael Cornago Ramos 
12 Desestimar sol.licitud de bonificació taxa d’escombraries  
12 Estimar sol.licitud de bonificació taxa d’escombraries  
12 Autoritzar la devolució de garantia Construccions Deumal 
12 Autoritzar la devolució de garantia Imrepol 
12 Autoritzar ampliació de l’horari a Discoteca Quatre 
12 Prendre coneixement de l’informe de gestió econòmica Activitat física gent gran 
12 Concessió d’autorització sanitària a super. BON PREU 
12 Incoació d’expedient per esbrinar possible responsabilitat patrimonial  de S. Simarro 
12 Aprovar tancament activitat exp. 206-02 
12 Aprovar tancament activitat exp. 492-05 
12 Aprovació contractes Unió de Botiguers i Com. Sant Celoni 
12 Autoritzar la reserva de la via pública a Edificacions GRZ 
12 Autoritzar prórroga per reserva de la via pública a ATICPROM 
12 Aprovar despesa per instal.lació de Control Intrusió Safareig 
13 Concessió de llicència municipal  a ENDESA per estesa de línia elèctrica EN-13-07 
13 Autoritzar baixa del padró d’habitants a Anais Reche 
13 Prendre coneixement 3ª relació de rebuts Escola d’Adults 2006-2007  
13 Aprovar gestió econòmica Àrea d’esports – activitat física Gent Gran 2n.trimestre 2006 
13 Aprovar factura 600444 de Montasell & Associats 
13 Autoritzar retirada de la via pública vehicle Nissan B-1198-GW  
13 Requeriment a Promomar per execució d’obres d’enderroc 
13 Aprovar renúncia llicència 1a.ocupació Pere Fugarolas Vila 
13 Arxivar reclamació de responsabilitat patrimonial a L. Molina 
13 Desetimar la sol.licitud llicència d’obres Sebastián Garcia Torres 
13 Prendre coneixemnt de la gestió econòmica per organitzar Sortida a Sitges 
14 Desestimar llicència d’obres d’Abad Creijo Fernández 
14 Autoritzar retirada de la via pública vehicle ALX B3 M 036441 
14 Prendre coneixement de la gestió econòmica de despeses i ingressos Àrea comunitat 

(assis.fins 31-12-07) 
14 Autoritzar el canvi de nom de drets funeraris J.Ardevol 
14 Concessió de llicència d’activitat Global KP 
14 Desestimar sol.licitud de llicència d’obres Juan Francisco Baixas Arias 
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14 Concessió de drets funeraris a Maria Dolors Pujol Raventós 
14 Desestimar llicència d’obres Pere Carbonell Colomé 
14 Aprovar pla de Seguretat paviment guixetes Ateneu 
14 Concessió de reconeixement d’antiguitat a A. Cartiel 
14 Desestimar sol.licitud de responsabilitat patrimonial A. Espinosa 
14 Acceptar renúncia d’activitat comercial - exp. 468-98 
14 Aprovar justificació de l’aportació com a soci del Fons Català de Cooperació i Desenv.  
15 Concessió de llicència d’obres a GAS NATURAL exp. GN-818/2007 
15 Autoritzar ampliació d’horari al Bar Turó 
15 Estimar la sol.licitud de bonificació taxa d’escombraries  
15 Aprovar certificació 3a. Reordenació Camp d’Esports 
15 Estimar sol.licitud de dades del padró a Clara Enríquez Peña 
15 Concessió de llicencia d’obres a Viura Distribució - Expedient O-48/06 
15 Autoritzar retirada de vehicle de la via pública Opel Kadett SE-7617-CW 
15 Aprovar proposta econòmica Carnestoltes 07 Sant Celoni 
15 Aprovar proposta econòmica Carnestoltes 07 La Batllòria 
15 Aprovar plec de clàusules projecte d’execució del “Taller d’entorn” Pla Educatiu 
15 Concedir prórroga per reserva de la via pública d’Immaculada Peña Usero 
15 Concedir prórroga per reserva de la via pública a Pelusso SL 
15 Estimar recurs de  baixa de taxa d’escombraries a Ester Navarro 
15 Aprovar despesa per contractació de treballs a Ancar Power SL 
15 Justificació de la subvenció concedida a Creu Roja 
16 Contracte Laura Bassols 
16 Concessió de llicència exp. GN-819/2007 per obertura de cata 
16 Concessió de llicència exp. GN-820/2007 per obertura de cata 
16 Aprovar taxa per reserva de la via pública a Gruplan Assistència 
16 Aprovar modificació de llicència de gual de Manolo Acacio 
16 Aprovar modificació de la ubicació de jocs infantils 
16 Concessió de llicència d’obres RANKE QUÍMICA exp. O-252/2006 
16 Autoritzar retorn de taxa a Telefónica 
19 Aprovació d’altes padró 19-23 febrer 2007 
19 Autoritzar retirada de la via pública vehicle Opel Calibra 0759-BYB 
19 Contractació d’Úrsula Idoate Salgado 
19 Concessió de llicència d’obres a Antonio Garcia Rodriguez 
19 Concessió de llicència d’obres a Companyia General de Gestió 
19 Declarar vehicle exp. 431 com a residu urbà 
19 Autoritzar tancament d’activitat 200-01 per canvi de lloc 
19 Autoritzar tancament d’activitat 242-02 per canvi de lloc 
20 Aprovar gestió econòmica Festa Cap d’any 2007 
20 Concedir accés a informació a Carmen Granados 
20 Aprovar canvi de titularitat de drets funeraris a A. Pascual 
20 Aprovar canvi de titularitat de drets funeraris a M.Rosa Jas 
20 Aprovar canvi de titularitat de drets funeraris a Núria Jas 
20 Aprovar canvi de titularitat de drets funeraris a R. Sebastian 
20 Autoritzar retirada de la via pública FIAT PUNTO B-9512-TB 
20 Aprovar gestió econòmica per entrades de la Festa Major Novembre 2006 
21 Concessió de llicència municipal estesa elèctrica EN-615-07 
21 Concessió de llicència municipal estesa elèctrica EN-616-07 
21 Donar permís d’abocament d’aigües a Antonio Sánchez 
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21 Concessió beques 2006 
21 Autoritzar baixa al padró d’habitants a Jacinto Blanca Fernández 
21 Contracte de M. Àngels Berenguer Puig 
21 Atorgar subvenció a Junta de Compensació Can Coll per pagament de rebuts enllumenat 
21 Autorització d’instal.lació d’activitat a Fatima El-Yahiaqui 
21 Aprovar despesa pel contracte de treballs de disseny i impressió aparcament Plaça Comte 

del Montseny 
21 Regularització finques UASU-48 i 58 L 
21 Declarar vehicle com a residu urbà (notificacions no realitzades arxiu 410) 
21 Aprovació de tarifes bus urbà 2006 
21 Estimar sol.licitud d’alta al mercat setmanal a Salvador Salom 
21 Concessió de baixa de llicència de venda El Mundo del Calzado 
21 Concessió de baixa de llicència de venda Esperanza Rubio 
21 Concessió de baixa de llicència de venda Josep Vila 
21 Aprovar relació de baixes al mercat setmanal 
21 Aprovar canvi de nom parada Benito Torca Terrados mercat setmanal 
21 Concedir prórroga per ocupació de la via pública ENCOFRANK 
21 Autoritzar el subministrament de cendrers – Espai Públic 
21 Aprovar despesa per correcció del llibre Olzinelles 
21 Aprovar despesa per organitzar Curs de fotografia – àrea de cultura 
21 Aprovar despesa per contracte d’obres minirotonda Lluís Companys 
21 Aprovar despesa per contracte de realització del Pla director Turístic 
21 Aprovar despesa per contracte de subministrament de dos jocs de porteries Xarxes  
21 Aprovar despesa per reparació de Nissan Almera 
21 Aprovar despesa per retolació d’Opel Zafira 
22 Aprovar informe liquidacions activitats 3r trimestre 2006 
22 Autoritzar baixa al padró d’habitants a Marino Jiménez Flores 
22 Aprovar certificació 1 i última Agbar – Pla d’actuació CEIP Pallerola 
22 Declarar concurs d’urbanització carrer Breda desert 
22 Aprovar encàrrec de projecte de la variant a MLM Consulting Engineers 
22 Aprovació plec clàusules adm. Enllumenat C. Sant Josep, Prim i Sant Pere 
22 Aprovar plec de clàusules projecte de “Rehabilitació espai safareig La Batllòria” 
22 Estimar sol.licitud de baixa d’escombraries, Maria Arenas Domènech 
23 Concessió de llicència d’obres a ENDESA exp. EN-617-07 
23 Concessió de llicència d’obres a ENDESA exp. EN-618-07 
23 Autorització de celebració de calçotada al casal Quico Sabaté 
23 Aprovar modificació de matrícules Centre Municipal d’Expressió febrer 
23 Comparèixer al Jutjat Contenciós administratiu per recurs interposat per Salvador Riera 

Ibern 
23 Concessió de gratificacions 
23 Aprovació de renovació parc informàtic ADM.General 
23 Aprovar la presentació programació teatre, música i dansa Ateneu 
23 Aprovar la concessió de complement de productivitat al personal (Febrer 2007) 
23 Aprovació projecte Torre de la Força 
23 Declarar vehicle-furgó com a residu urbà (notificacions no realitzades arxiu 412) 
23 Autoritzar retirada de la via pública del vehicle  DAEWOO ARANOS B-1670-SD 
23 Autoritzar la retirada de la via pública del vehicle 8154-BMX per abandonament 
23 Estimar la sol.licitud de permís per instal.lació parada venda xurros 
26 Autoritzar altes al padró (rov) 26-28 febrer 2007 
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26 Proposta adhesió programa circuit espectacles Oficina Difusió artística 
26 Concedir fotocòpies de projecte executiu c/ J.Tarradellas-J.Minuart 
26 Concessió de gual a la comunitat de propietaris C/Montserrat 
26 Autoritzar retirada de vehicle de la via pública (peugeot 405 B-8318-MK) 
26 Resolució admesos Radio 07 
26 Ordenar tancament d’activitat no classificada exp-311-94 
26 Autoritzar la retirada de la via pública per abandonament SEAT TOLEDO B-5894-MP 
27 Concessió de fotocòpies de plànols al Sr. Joan Rovira 
27 Concessió de llicència d’entrada i sortida de vehicles a Fernando Gallego 
27 Concessió de llicència d’entrada i sortida de vehicles al Sr. López Pérez 
27 Aprovar gestió econòmica lloguer instal.lacions esportives 2006 
27 Acceptar renúncia de drets de llicència d’activitats de Concepció Cardona 
27 Autoritzar la reserva de plaça d’aparcament Av. De la Pau 
27 Autoritzar la reserva plaça d’aparcament carrer Bruc 
27 Concessió de Tramesa de documentació a CIU 
28 Concessió de llicència d’obres per estesa de línia elèctrica a ENDESA - EN-619-07 
28 Concessió de llicència d’obres per estesa de línia elèctrica a ENDESA - EN-620-07 
28 Contracte de Inmaculada Broncano 
28 Contracte de José Luis Rodríguez 
28 Contracte de P.Purrà 
28 Aprovació plec de clàusules projecte arranjament itinerari vianants 
28 Aprovar la relació de factures del 2007 
28 Concessió d’autorització sanitària a establiments Proximitat SL 
28 Declarar definitius els acords d’imposició de contribucions especials C/Sant Josep... 
28 Aprovar contractació de treballs construcció caseta bústies Urb. Royal Park 
28 Aprovar liquidació del pressupost exercici 2006 (Ajuntament de Sant Celoni) 
28 Aprovar contractació d’obres de reforma vorera parada bus Plaça Comte Montseny 
28 Aprovar depesa per a l’adquisició d’un piano vertical CME 
 
 
RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE MARÇ DE 2007  
 
Dia Descripció 
1 Llista d’altes al padró municipal d’habitants 
1 Autoritzar canvi de titular drets funeraris Marta i Vicenta Gas González 
1 Autorització de baixes per caducitat d’inscripcions en el padró d’habitants 
1 Aprovació de revisió de preu contracte Concessionària Barcelonesa SA 
1 Aprovació per incorporar el romanent crèdit exercici 2006 
1 Desestimació de responsabilitat patrimonial Concepció Borja Ruano 
1 Sol.licitud d’informació referent a la contractació subministrament de mobiliari 
1 Revocació de baixa en el Padró Municipal 
1 Concessió de subvenció a Certamen Pubilla Sant Celoni 
2 Aprovació estudi econòmic aparcament soterrat Plaça Comte Montseny 
2 Autorització de baixa d’ofici Sr. Mustapha Tarhi 
2 Contractació de Luis Molina Montalvo 
2 Contractació de Montserrat Rovira Ruiz 
2 Autorització a la Penya Flamenca per celebrar diada d’Andalusia 
2 Concessió d’autorització sanitària a Mercè Vargas 
2 Notificació de tràmit d’audiència per danys en el vehicle de la Sra. Maria Cánovas 
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5 Autoritzar altes al padró municipal d’habitants 
5 Contractació de Gemma Pascual Pou 
5 Suspensió de l’aprovació inicial projecte d’urbanització de la UASU-45 Can Pàmies 
5 Concessió de número d’alta al registre municipal a AMPA CEIP PUIGDOLLERS 
5 Concessió de número d’alta al registre municipal a Ass.d’Immigrants Marroquins 
5 Concessió de número d’alta al registre municipal a ONGD MANS UNIDES 
5 Aprovació de la despesa per renovació de l’assegurança de Responsabilitat Patrimonial 
5 Declaració del vehicle RENAULT 21 GI-0364-AC com a residu urbà 
5 Aprovació de liquidacions de la taxa per tancament de carrers del 2-27 febrer 
6 Concessió de llicència d’obres a ENDESA Distrib.elèctrica – exp. EN-622/2007 
6 Concessió de llicència d’obres a ENDESA Distrib.elèctrica – exp. EN-623/2007 
6 Aprovació d’aportació econòmica a l’Associació Catalana de Municipis 
6 Aprovació de la certificació núm. 2 empresa FLORET per urbanitzar el carrer de la Mosca 
6 Adjudicació del contracte de subministrament i instal.lació de mobiliari a Mobles Montané 
6 Concessió de llicència d’obres a TELEFONICA per rehabilitació i trasllat de pedestal 

d’armari de distribució 
6 Aprovació de sol.licitud d’ampliació de parada al mercat municipal de Mercedes Torrente 

Fernández 
6 Aprovació de liquidació de taxa per parada de roba interior Sra. Maria José Ruiz Garcia 
6 Aprovació de sol.licitud d’ampliació de parada del mercat setmanal de Teresa Matas 
6 Aprovar baixa de l’autorització de venda atorgada a A.Moya Urea 
6 Aprovació de liquidació per alta al mercat setmanal a nom de Jesús Rodríguez Roldán 
6 Baixa d’autorització de venda atorgada a Maria Gallego Diaz 
6 Aprovació dels contractes entre l’Ajuntament i la UBIC 
6 Aprovació dels contractes entre l’Ajuntament i la UBIC 
6 Estimar la devolució dels imports de liquidacions de la taxa per recollida d’escombraries a 

Teresa Ros Redondo (Fundació Acció Baix Montseny) 
6 Aprovació de reducció d’espai a la parada del mercat setmanal de Joan Daví Llagostera 
6 Autorització a Albert i Evelyn CB per col.locar taules a la Plaça de la Vila 12 durant l’estiu 
6 Autorització a Isabel Bellido per col.locar taules al C/Anselm Clavé 8, tot l’any 
6 Aprovació de liquidació provisional per la gestió del servei públic esportiu (UFEC) 
6 Ampliació de termini de la convocatòria de subvencions per activitats d’interés públic 
6 Aprovació de la despesa per canvi de tensió a l’edifici de l’Ajuntament 
6 Aprovació de despesa per treballs d’impressió del catàleg “Sant Celoni, tots sentits”. 
6 Aprovació de la despesa pel subministrament i muntatge de mobiliari divers (Unitat de 

compres) 
7 Declaració de baixa al padró per canvi de residència  
7 Declarar deserta la licitació de les obres d’implantació del Pla especial d’actuació per a 

l’accessibilitat. 
7 Aprovació de la despesa per a la contractació de treballs de neteja de panells publicitaris 
7 Concessió de llicència de primera ocupació a CUCURVI SL 
7 Desestimació de la sol.licitud per col.locar un pas de vianants elevat (Sra. Marga Machin) 
8 Autorització a la CUP per celebrar el Dia Internacional de la dona treballadora a la Plaça 

de la Vila 
8 Baixa al padró d’habitants per canvi de residència de Dimitru Pistin 
8 Concessió de llicència de primera ocupació a Lluís Prat Reixach 
8 Autorització a la CUP per penjar dues pancartes informatives a la via pública 
8 Aprovació de projectes subvencionats pel Dept. De treball de la Generalitat 
9 Concessió de llicència d’obres a ENDESA – expedient EN-621/2007 
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9 Declaració de baixa al padró d’habitants per canvi de residència 
9 Declaració de baixa al padró d’habitants per canvi de residència de Xubin Ye 
9 Contractació de Joan Camps Tulleuda 
9 Comparaixença en el recurs de casació interposat pel Ministeri d’Economia i Hisenda 
9 Aprovació del plec de clàusules i prescripcions tècniques pel projecte de restauració de 

l’ermita de Sant Llorenç de Vilardell 
9 Aprovació de despeses programació Ateneu 2007, espectacle Immigrasons 
9 Aprovació de despeses per treballs d’impressió del Quadern de l’Oficina de Català 
9 Aprovació de la despesa per a la contractació del subministrament i instal.lació de dues 

mànegues contra-incendis al Pavelló municipal d’esports. 
11 Concessió de drets funeraris a Maria Luisa Teruel Bujaldón 
12 Aprovació de la despesa per contractació “Edifici d’usos comuns i pèrgola Av.Catalunya”. 
12 Autoritzar altes al padró municipal d’habitants  
12 Declaració de baixa al padró d’habitants de Moulay El Alami Ait Sliman 
12 Aprovació de la certificació núm. 1 corresponent a les obres del Pla d’actuació CEIP Josep 

Pallerola i Roca 
12 Concessió d’import a Boscos del Montnegre per pagament de rebuts d’electricitat 
12 Aprovar la tramesa de còpies dels plànols de l’edifici de l’Av.de la Pau, 53 a Felip Comas 

Dorca 
12 Concessió de llicència d’obres a Givaudan Iberica SA – exp. O-39/2007 
12 Concessió de llicència de primera ocupació a Maria Àngels Tarragó i Oms 
12 Estimar la sol.licitud de responsabilitat patrimonial a la Sra. Francisca Fernández García 
12 Estimar la sol.licitud de responsabilitat patrimonial al Sr. Salvador Simarro Ferrer 
12 Aprovació de la despesa per signatura d’un contracte amb la Fundació provada cultural de 

Granollers AC 
12 Aprovació de liquidacions de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic, Llar Unió 

Catalonia 
12 Aprovació de la despesa per obres de millora de rodalies Plaça Pertegàs. 
12 Aprovació de la despesa per obres de remodelació de voreres de l’Av. De la Pau 
13 Acceptació de renúncia d’instal.lació de saló te-ball a Montplet-Gener SA 
13 Autoritzar baixa del padró d’habitants per canvi de residència 
13 Autoritzar baixa del padró d’habitants per canvi de residència 
13 Concessió de llicència d’obres a Gas Natural – expedient GN-821/2007 
13 Concessió de llicència d’obres a Gas Natural – expedient GN-822/2007 
13 Concessió de llicència d’obres a Gas Natural – expedient GN-823/2007 
13 Concessió de llicència d’entrada de vehicles a Maria Àngels Tarragó Oms 
13 Denegar la llicència d’obres per construcció d’una barbacoa a José Antonio Garcia Toribio. 
13 Requeriment a COPERFIL Group per presentar documentació ref. Centre comercial 
13 Autoritzar baixa de cobrament en via executiva del rebut girat a nom de Jesús Pacheco 

Julià  
14 Retorn de garantia definitiva a Gestió d’Enginyeria de Serveis i Arquitectura Gesa SL 
14 Concessió de llicència d’obres a Gas Natural – exp. GN-824/2007 
14 Contracte de treball d’Oriol Comas Ramirez 
14 Concessió de llicència d’entrada de vehicles a Albert Morales Arredondo 
14 Concessió de llicència d’activitats a Antonio Sánchez Mendoza 
14 Concessió de llicència d’obres a Josep Camps Adrobau  
14 Estimar la sol.licitud de responsabilitat patrimonial a favor de J.Pastells Garolera 
14 Notificació del tràmit d’audiència per responsabilitat patrimonial a Dolores Gragera 

Sayago 
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14 Aprovació de la despesa per realització d’un aixecament topogràfic al portal de Ponent 
15 Aprovació d’un increment sobre preu de contractació ofert per CLECE SA 
15 Contracte de treball de Sandra Valenzuela Lanza 
15 Entrega de gravació de la darrera reunió del Consell de Poble a entitats vinculades a la 

Batllòria 
15 Adjudicació del contracte per execució de les obres de l’escala de l’Ajuntament a SIMOD 

Control SL. 
15 Retorn de dipòsit urbanístic a Francesc Borda Borí 
15 Aprovació de la factura lliurada per Josep Cela B. (Expo. Sant Celoni.Tots sentits) 
15 Aprovació de la factura lliurada per Fustes Bat SL (Expo. Sant Celoni.Tots sentits) 
15 Aprovació de la factura lliurada per Miquel Llach SL (Expo. Sant Celoni. Tots sentits) 
15 Aprovació de la factura lliurada per M.Teresa Vilallonga (Expo. St.Celoni.Tots sentits) 
15 Concessió de llicència d’obres a Gas Natural – Expedient GN-825/2007 
15 Concessió de llicència d’obres a Gas Natural – Expedient GN-826/2007 
15 Concessió de les dades sobre el nombre d’habitants a Santiago Cachero Canovas 
15 Concessió de llicència d’obres a Carme Camps Antolinez 
15 Incoació d’expedient per esbrinar possible R.P. de Maria Vall Busquets 
15 Aportació econòmica a l’Associació Catalana d’Amics del Poble Saharaui 
15 Adjudicació de contracte administratiu a l’Ass. Per a la Creació d’Estudis i Projectes 

socials. 
16 Contracte de treball de Marc Compte Pujadas 
16 Contracte de treball de Yris Juncadella Blasco 
16 Aprovació de despeses per nòmines febrer 2007 
16 Declaració del vehicle CITROEN B-9971-SL com a residu urbà 
17 Interposar recurs contenciós administratiu 
19 Autorització de canvi de nom dels drets funeraris a favor de Manuel Acacio Herrera 
19 Autoritzar altes al padró municipal d’habitants 
19 Declaració de baixa del padró municipal de Nikolay Pavlinov Nikolov 
19 Autorització de canvi de nom dels drets funeraris a favor de M.Dolores Fernández M. 
19 Autorització de canvi de nom dels drets funeraris a favor de Pascual Tirado i Teresa Tirado 
19 Entrega a Montserrat Busquets de còpia de la memòria i plànol núm.3 sector P-16 

Residencial Institut 
19 Aprovació inicial del projecte tècnic d’enllumenat C/Joaquim Sagnier, Pau Casals, Esteve 

Mogas i Santiago Rusiñol. 
19 Aprovació del fraccionament de l’obra d’enllumenat dels C/ St. Josep, Germà Emilià, St. 

Antoni, Callao, St. Joan i St. Jordi 
19 Tramesa del projecte tècnic de construcció de l’edifici escola bressol CEDIAP 
19 Autoritzar el pagament a la Comunitat de Veïns del carrer Girona 
19 Acceptació de la renúncia de Francesc Giol per instal.lar un bar-cafeteria 
19 Tramesa a CIU de les respostes referents a la reforma de l’Aj. i expo. St.Celoni. Tots 

Sentits. 
19 Aprovació de la liquidació taxa parada al mercat setmanal de Ana M. Martinez  
19 Aprovació de la liquidació taxa parada al mercat setmanal de Carlos Sánchez 
19 Anul.lació de liquidacions empresa PROVIURE SL  
19 Aprovació de la factura 2007/17 per despesa d’estació depuradora d’aigües residuals 
19 Autorització de prórroga per reserva d’un tram de carrer a Contr. MAYOSO SL 
19 Autorització de prórroga per reserva de la via pública a Instal. JOALDA SL 
19 Autorització de prórroga per reserva d’un tram de carrer a BOMAR 92 SL 
19 Autorització de prórroga per reserva de la via pública a CELONESA CONSTRUCTORA 
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19 Autorització de prórroga per reserva de la via pública a Constr. LOSEN SA 
19 Autoritzar baixa de cobrament en via executiva rebut girat a nom de PROVIURE 
19 Aprovació de liquidacions de taxa per reserva de via pública. 
19 Concessió d’autorització per a col.locació de taules i cadires a Bar Eudald 
19 Concessió d’autorització per a col.locació de taules i cadires a Can Botey SL. 
19 Concessió d’autorització per a col.locació de taules i cadires a Bar la Volta  
19 Aprovació de despesa per subministrament d’armaris àrea de Seguretat Ciutadana 
19 Aprovació de despesa per subministrament de 2 bancs pel Camp de Futbol Can Sans 
19 Aprovació de despesa per subministrament de cadires a la Policia Local 
19 Aprovació de despesa per obres de remodelació cruïlla Av. De la Pau – C/Diputació 
19 Aprovació de despesa obres de remodelació cruïlla Av. De la Pau – C/Esteve Brunell 
19 Aprovació de despesa treballs de disseny llibre “Olzinelles i el Montnegre de Llevant” 
19 Aprovació de despesa treballs d’impressió llibre “Olzinelles i el Montnegre de Llevant” 
19 Aprovació de despesa treballs d’impressió llibre “Recull Toponomàstic de St.Celoni” 
19 Aprovació de despesa per obres d’adequació plaça Les Torres 
19 Aprovació de despesa per obres de construcció de plataforma elevada C/Major de la 

Batllòria 
20 Informe de gestió econòmica entrades Festa Carnestoltes 2007 
20 Aprovació de modificació de contracte amb SIMOD CONTROL SL 
20 Concórrer a la convocatòria d’ajudes del Dept.de Medi Ambient i Habitatge de la 

Generalitat 
20 Desestimació de reclamació de R.P. de Ferran López-Pardo Nicolau 
20 Autoritzar retirada de vehicle abandonat a la via pública – Exp. VA-27676provi 
20 Autoritzar retirada de vehicle abandonat a la via pública – Exp. VA-27375provi 
20 Aprovació de concessió de subvenció al Club Esportiu Sant Celoni 
20 Aprovació de concessió de subvenció a Unión Deportiva Pitres 
21 Concessió d’ajornament i fraccionament de liquidació de taxa de retirada de vehicles a 

Nilson Rafael González Rodríguez 
21 Aprovació Pla Director millores transport urbà 
21 Aprovació com a crèdit incobrable de l’expedient col.lectiu de l’ORGT contra diversos 

deutors 
21 Requeriment a la Sra. Pilar Torca Vargas per sol.licitar una autorització sanitària 
21 Ordenació a la Sra. M.Lourdes Pujadas per restablir condicions de salubritat en el seu 

domicili 
22 Concessió de llicència d’obres a ENDESA – Expedient EN-602/2006 
22 Concessió de llicència d’obres a ENDESA – Expedient EN-624/2006 
22 Concessió de llicència d’obres a ENDESA – Expedient EN-626/2006 
22 Aprovació de certificació 4 presentada per Construccions DEUMAL SL 
22 Autorització de segregació d’una porció de finca de Valentí Bach Moratonas 
22 Contracte de treball de José Manuel Sanz Jiménez 
22 Aprovació de liquidació any 2006 per finançar despeses pel CDIAP a Sant Celoni 
22 Aprovació de relació de factures F/2007/2 
22 Autoritzar retorn de garantia definitiva a Talleres Mecánicos José Amat SL 
22 Justificació de la quantitat entregada al Grup d’Immigrants Baix Montseny 
22 Justificació de la subvenció atorgada a la Parròquia de Sant Martí de St. Celoni 
22 Justificació de la subvenció atorgada a AFANOC 
23 Concessió d’ajudes socials a alumnes d’escoles de Sant Celoni 
23 Concessió d’entrega de còpies dels plànols i pàg.15 projecte exp.687/07 a Josep Pagès 

Massó 
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23 Aprovació de pressupost “Programació de teatre, música i dansa a l’ateneu” 
23 Autorització de retirada de vehicle OPEL VECTRA, exp.VA-27476provi 
23 Aprovació de quotes d’alumnes del Centre Municipal d’Expressió (març) 
23 Aprovació de despesa per treballs d’impressió programa Sant Jordi 2007 
24 Concessió de drets funeraris a Agueda Rasero Paz 
26 Llista d’altes al padró municipal d’habitants 
26 Denegar la sol.licitud d’increment de preus, contracte Fundació Acció Baix Montseny  
26 Concessió de gratificacions al personal funcionari i laboral 
26 Aprovació de l’augment de preus contracte servei de manteniment integral espais verds, 

parcs i jardins públics de Sant Celoni 
26 Comunicació de requisits a BBVA per canvi de rètol de la façana 
26 Autorització a Mariana Morales Moreno per llogar parades 2 i 3 del mercat municipal 
26 Concessió de complement de productivitat al personal funcionari i laboral 
27 Concessió de llicència d’obres a ENDESA – exp. EN-628/2007 
27 Concessió de llicència d’obres a ENDESA – exp. EN-629/2007 
27 Desestimar sol.licitud per col.locar pas de vianants elevat al C/Empordà 
27 Desestimar sol.licitud per ampliar espai de càrrega i descàrrega super.BON PREU 
27 Tramesa d’informació ref. Llicència d’obres a la CUP 
28 Concessió de llicència d’obres a GAS NATURAL – exp. GN-828/2007 
28 Concessió de llicència d’obres a GAS NATURAL – exp. GN-829/2007 
28 Baixa padró municipal de Oksana Navrotska i Viktor Navrotsky 
28 Resolució delegant a Lourdes Donado Riera la celebració d’un matrimoni civil 
28 Concessió a Banco Espanyol de Crédito SA llicència d’activitats classificades 
28 Incoació d’expedient per modificació de contracte subscrit amb CLECE SA 
28 Autorització de canvi de titular de forn de pa a favor d’Albert i Evelyn CB 
28 Autoritzar retorn de dipòsit urbanístic i de gestió de runes a RANKE QUÍMICA SL 
29 Aprovació de despesa per contractar assegurança vehicle Nissan Kubistar 
29 Aprovació de despesa per renovació d’assegurança d’accidents del personal Ajuntament 
29 Autoritzar baixa padró d’habitants Francisco Ametller Fortuny 
29 Aprovació de certificació número 4 “Talleres Palautordera SA” 
29 Aprovació de certificació número 5 “SIMOD CONTROL SL” 
29 Aprovar entrega de dades a Destileries del Montseny SCP 
29 Acord de pagament de factures MUTUAL CYCLOPS-MUTUAL MIDAT CYCLOPS 
29 Adjudicació a ID GRUP SA contracte de subministrament d’ordinadors 
29 Contractació de Rit Rat Rut per celebrar un concert 
29 Aprovació de la relació de factures núm. F/2007/3 
29 Aprovació de la despesa per renovació d’assegurança Responsabilitat Civil General 

Ajuntament 
29 Desestimació de reclamació de la Sra. Narcisa Alexandra Parraga Jiménez 
29 Aprovació de la despesa per treballs d’atenció psicològica Servei de la Dona 
29 Concessió de llicència d’ocupació de la via pública per parades de venda ambulant 
29 Autorització a Alicia Pino la reserva de via pública c/Ramon i Cajal 
29 Autorització a IMMO-ESPAI 2006 per reserva de la via pública Ctra. Vella 
29 Aprovació de despesa per contractació del manteniment antivirus Mcafee 
29 Aprovació de despesa pel subministrament jocs infantils Plaça Illes Belles 
29 Aprovació de despesa per treballs de manteniment entorn Pont Trencat 
29 Aprovació de despesa per subministrament de tòtems expo. Informació ciutadana 
30 Contracte de treball David Villegas Gómez Pardo 
30 Concessió de llicència d’obres a ENDESA – Exp. EN-630/2007 
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30 Autoritzar baixa al padró d’habitants d’Amaia Ibañez Zalba 
30 Aprovació de certificació núm. 5 – Paviments Martin 
30 Aprovació de certificació núm. 6 – Paviments Martin 
30 Contracte de treball de Jordi Blas Flores i Noèlia Ripollés Rodríguez 
30 Contracte de treball de Lourdes Ballescà Rivero 
30 Entrega de fotocòpia de decrets d’alcaldia a Alfonso Hernández Benítez 
30 Concessió de llicència d’obres a GAS NATURAL – Exp. GN-830/2007 
30 Concessió d’autorització sanitària a Abdelkarim Houllich Alhamam 
30 Concessió d’autorització sanitària a Can Castellanet SCP 
30 Concessió d’autorització sanitària a Carnisseria Illa 
30 Acceptació de responsabilitat patrimonial a favor de Maria Cánovas Agüera 
 
 
RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES DE FEBRER DE 
2007 
 
Dia Descripció 
1 Desestimar resolució Antoni Guell Brugue 
1 Desestimar resolució Arcadi Taragines Argemi 
1 Desestimar resolució Cristina Parera Valls 
1 Desestimar resolució Eduard Sorio Rueda 
1 Desestimar resolució Isabel Sobrino Salgado 
1 Desestimar resolució Joseph Codony Ros 
1 Desestimar resolució Julia Martinez Ujaldon 
1 Desestimar resolució M.Isabel Espejo Ruiz 
1 Desestimar resolució Montserrat Tarridas Auladell 
1 Desestimar resolució Oleger Plana Perxachs 
1 Desestimar resolució Reyes Reales Exposito 
1 Desestimar resolució Rocio Mena Salva 
1 Desestimar resolució Samira Belarbi Ahasiou 
2 Desestimar resolució Albert Mora Murciano 
2 Desestimar resolució Alfonso Lira Quina 
2 Desestimar resolució Almaq SA 
2 Desestimar resolució Anna M. Barbera Serra 
2 Estimar resolució Carlos Muñoz Haro 
2 Estimar resolució Cristina Escudero Salvanya 
2 Estimar resolució Cristina Zamora Sole 
2 Estimar resolució David Puigtio Nicolau 
2 Estimar resolució Dumitru Hotico 
2 Estimar resolució Elisabeth Sánchez Jurado 
2 Desestimar resolució Enric Prat Sauri 
2 Desestimar resolució Enrique Alvarez Rodríguez 
2 Desestimar resolució Ferran Llavina Freixas 
2 Inadmisio Recurs extraor.Revisio Francesc Gavilan Sanz 
2 Estimar Resolució Gemma Del Amo Rico 
2 Desestimar Resolució Georgina Maynou Lombardo 
2 Estimar Resolució Gibril Jammeh Sanneh 
2 Desestimar resolució Helena Prat Placis 
2 Desestimar Resolució Jaume Romeu Garcia 
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2 Estimar Resolució Joan Masferrer Bilbeny 
2 Inadmisio Resolució Recurs Extr.Revisió Joan Pascual Rovira 
2 Desestimar Resolució Jordi Anfruns Pages 
2 Inadmisio Resolució Recurs Extr. Revisio Jose Sánchez Garrido 
2 Desestimar Resolució Josefa Lorenzo Fernández 
2 Desestimar Resolució Joseph Illa Auleda 
2 Inadmisio Resolució Recurs Extr.Revisió Juan Cortina Crous 
2 Desestimar Resolució M.Antonia Roig Almirall 
2 Estimar Resolució M.Teresa Cañelles Pou 
2 Desestimar Resolució Manuel Gaspar Gonzalez 
2 Desestimar Resolució Recurs Reposició Manuel Morcillo Ferrera 
2 Desestimar Resolució Maria Montplet Roig 
2 Estimar Resolució Miguel Martinez Paredes 
2 Estimar Resolució Pere Monsech Ayguaviva 
2 Desestimar Resolució Sifa Sugic 
2 Estimar Resolució Carolina Herrera Vazquez 
7 Desestimar Resolució Joseph Costa Vidal 
7 Desestimar Resolució Juan Francesc Baixas Arias 
7 Estimar Resolució Raquel Acacio Arias 
7 Estimar Resolució Yolanda San Martín Tobalina 
13 Desestimar Resol. Recurs Repos. Alejandro Fuste R.Van Vanwenberghe 
13 Desestimar Resol.Recurs Reposició CCI 93, SL 
13 Desestimar Resol.Recurs Reposició CCI 93, SL 
13 Desestimar Resol.Recurs Reposició CCI 93, SL 
13 Desestimar Resol.Recurs Reposició Construccions Catalunya 
13 Desestimar Resol.Recurs Reposició Cromática 
13 Desestimar Resol.Recurs Reposició Gestion De Recursos De Multas 
13 Estimar Resol Recurs Reposició Emilia Esther Almansa Capel 
13 Desestimar Resol. Recurs Reposició Francisco Sánchez Fenor 
13 Estimar Resol.Recurs Reposició Jordi Bassi Argemi 
13 Desestimar Resol.Recurs Reposició Jose Pocurull Planas 
13 Desestimar Resolució Miguel Vera Martinez 
13 Estimar Resolució Nuria Alsina Lloreda 
20 Desestimar Resol. Recurs Reposició Antonio Gaspar Urbina 
20 Desestimar Resolució Carles Alfaras Panareda 
20 Desestimar Resolució Cristian Mari Gomez 
20 Desestimar Resolució Cristian Mari Gomez 
20 Desestimar Resolució David Salip Tomas 
20 Desestimar Resol. Recurs Reposició Francisco Sangenis Montoya 
20 Desestimar Resol.Recurs Reposició  Henry Furniss 
20 Desestimar Resolució Isabel Cubero Comajuan 
20 Estimar Resolució Joan Mayneris Cervera 
20 Estimar Resolució Joseph Marti Monner 
20 Desestimar Resol.Recurs Reposició Juan Antonio Moya Rodríguez 
20 Desestimar resolució Sr. Juan Jose Sierra Riego 
20 Desestimar resolució Sr. Juan Matas Pulido 
20 Estimar resolució Sr. Manuel Pacheco Perez 
20 Estimar resolució Sra. M. Del Puig Adrubau Casas 
20 Desestimar recurs potestatiu Sra. Maria Victoria Lopez Iglesias 
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20 Desestimar resolució Sra. Yolanda Duque Garcia 
22 Desestimar recurs potestatiu Sr. Oleger Plana Perxacs 
27 Resolució  0002/07 incoant  expedients  
27 Resolució sancionadora 0001/07 

 
 

RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES MARÇ DE 2007 
 

Dia Descripció 
5 Resolució 0003/07 incoant expedients zona blava 
5 Resolució 0003/07 bis incoant expedient voluntari 
5 Resolució sancionadora 0004/007 
7 Revocació acta administratiu Construccions Catalunya  
9 Desestimar resolució Sr. Albert Mora Murciano 
9 Estimar resolució Sr. Albert Prat Coll 
9 Desestimar recurs potestatiu Sr. Antoni Guell Brugue 
9 Desestimar recurs potestatiu empresa Avant Marmi S.L. 
9 Inadmissió recurs potestatiu Sr. Francisco Garcia Checa 
9 Inadmissió recurs potestatiu Sr. Joan Matas Lloret 
9 Estimar resolució Sr. Josep Avellaneda Riera 
9 Inadmissió recurs potestatiu Sr. Joan Cortina Crous 
9 Inadmissió recurs potestatiu Sr. Joan Cortina Crous  
9 Desestimar recurs potestatiu Sr. Julio Garcia Palomares 
9 Estimar recurs potestatiu Sra. M. Reyes Reales Exposito 
9 Desestimar recurs potestatiu Sra. Samira Bemarbi Ahasiou 
9 Estimar resolució Sra. Vanesa Puxeu Parra 
13 Estimar resolució Sra. Ariel Ivan Hoyos Muñoz 
13 Desestimar resolució empresa Curtina S.A 
13 Estimar resolució Sra. Eusebia Saez Morales 
13 Estimar resolució Sra. Isabel Mañas Garcia 
13 Estimar resolució Sra. Isabel Peula Peña 
13 Estimar resolució Sra. Olga Diaz Romacho 
13 Estimar resolució Sra. Purificación Prieto Casas 
13 Estimar resolució empresa Sistemas AVC 
20 Desestimar recurs potestatiu Sr. Cristian Mari Gomez 
20 Desestimar recurs potestatiu Sr. Cristian Mari Gomez 
20 Estimar recurs potestatiu Sr. Eduard Sorio Rueda 
20 Desestimar resolució Sra. Maite Garcia Siles 
 
 
 
 
 
14. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL 
REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS DE FEBRER I MARÇ DE 
2007. 
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Durant els mesos de novembre i desembre de 2006 i gener de 2007, i per raons de 
màxima urgència, l’Alcaldia ha procedit a la contractació del personal que es 
descriu a continuació:  
 
Novembre 2006 
 
- Un tècnic mig per coordinar la graella de programes i de col·laboradors de 
l’emissora de ràdio municipal. 
- Un administratiu per a l’elaboració tècnica de modificacions puntuals del Pla 
general d’ordenació redactades per l’Àrea d’Entorn. 
- Una treballadora familiar per substitució en període de vacances de la 
treballadora familiar Rosa Martínez Funollet. 
 
Desembre 2006 
 
- Un oficial paleta per l’arranjament de carrers del municipi 
- Una educadora social per realitzar tasques d’atenció primària. 
- Una tècnica auxiliar per donar suport als nous serveis i projectes de la biblioteca 
municipal. 
 
Gener 2007 
 
- Un peó per realitzar el servei d'atenció al creixement de la demanda d'ús 
d'instal·lacions esportives municipals. 
- Un peó per al manteniment i millora de l'accessibilitat a la via pública i a 
equipaments municipals. 
- Una tècnica superior de suport a l’Àrea d’Entorn en matèries de planejament, 
gestió urbanística, llicències i habitatge. 
- Una auxiliar administrativa per realitzar l'anàlisi dels circuits documentals i la seva 
normalització i introducció dins el sistema informàtic. 
- Una auxiliar administrativa per realitzar tasques diverses a l’Àrea de Cultura i 
recepció de l’equipament municipal Rectoria Vella. 
- Un conserge per al CEIP Montnegre de la Batllòria.  
- Un tècnic superior per a la redacció de projectes tècnics d’equipaments i obra 
pública municipal. 
- Un tècnic mig per realitzar el servei de manteniment i gestió de parcs i jardins 
públics i de l' arbrat urbà. 
- Un tècnic superior per a la redacció de modificacions puntuals de planejament 
urbanístic, així com col·laboració en la redacció de futures infraestructures. 
- Una tècnica auxiliar per gestionar diversos projectes culturals. 
- Una auxiliar administrativa per al control i seguiment dels expedients de 
concessió de subvencions dels anys 2006-2007. 
- Un administratiu per realitzar la gestió de projectes esportius. 
- Una tècnica superior per dur a terme la redacció i control d'instruments de 
plantejament i gestió urbanística. 
- Dos peons per realitzar el manteniment i millora de l'accessibilitat a la via pública. 
- Un tècnic mig per dur a terme la informació urbanística i l’adequació de les 
llicències urbanístiques al planejament.  
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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 novembre i desembre de 2006 i gener de 2007, i la Corporació 
se’n dóna per assabentada: 
 
Novembre 2006 
 
Pere Puig Mir    Tècnic mig 
Juan Carlos Armario Reina  Administratiu 
Maria Fernanda Ruiz González Treballadora familiar 
 
Desembre 2006 
 
Luis Molina Montalvo Oficial   paleta 
Isabel Maria Mañas Garcia  Educadora social 
Marina Gómez Carrascal  Tècnic auxiliar biblioteca 
 
Gener 2007 
 
Concepción García García  Peó 
David Villegas Gómez Pardo  Peó 
Anna Comella Munmany  Tècnic superior 
Carme Fernández Gros  Auxiliar administrativa 
Eva Castro Castella   Auxiliar administrativa 
Joan Bruguera Pesaferrer  Peó 
Jaume Coris Veray   Tècnic superior 
Jordi Jubany  Fontanillas  Tècnic mig 
Francesc Xavier Fàbregas Tomàs  Tècnic superior 
Sílvia Garcia Amadó   Tècnic auxiliar 
Marta Bruguera Molas   Auxiliar administrativa   
Carles Salgado Planas  Administratiu 
Anna Maria Camps Tulleuda  Tècnic superior 
Francisco  Javier González Lara Peó 
Francisco Antonio Martín Ruiz  Peó 
Francesc Peña Busquets  Tècnic mig 
 
 
 
15. PRECS I PREGUNTES. 
 
Pren la paraula la Sra. Lechuga per preguntar si està previst posar més sirenes, ja 
que durant la prova que es va fer el mes passat no es van sentir bé ni a la Batllòria 
ni a Gualba, contràriament al què s’havia dit. La pregunta es fa perquè tampoc s’ha 
informat directament al Consell de Poble de la Batllòria. 
 
Intervé el Sr. alcalde per aclarir que les sirenes no les posa l’Ajuntament, sinó que 
és un tema que depèn de la Generalitat de Catalunya. Inicialment només es van 
posar sirenes a Sant Celoni, però amb el Plasegtor es fan estudis a tota Catalunya, 
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per saber on és necessari posar-ne més, per ser més efectives en cas de risc per 
fuita química. 
 
Pren la paraula el Sr. Bueno dient que el Plasegtor, en un principi, no contemplava 
la ubicació de sirenes a la Batllòria.Des de l’Ajuntament es va fer molt esforç, 
conjuntament amb Gualba, per poder millorar el sistema sonor en aquella zona. Es 
van instal·lar dues sirenes noves a Gualba, perquè tècnicament es va considerar 
que era la zona més adequada, es van activar cap a finals del mes de febrer. 
Recentment, amb l’actuació que porta a terme el Departament d’Interior de la 
Generalitat, s’ha cregut oportú ampliar el Plasegtor a tota Catalunya (als llocs on hi 
ha sirenes i risc químic). Està previst que el mes de novembre es faci un simulacre 
general.  
 
Hi havia moltes sirenes de recent instal·lació a molts indrets de Catalunya, entre 
elles les de Gualba i la que dóna cobertura a la Batllòria, per això el  dia 18 es va 
fer una prova sirenes, a la qual Sant Celoni, conjuntament amb Gualba, s’hi va 
adherir, per comprovar-ne la sonoritat. El dia 19 el Departament d’Interior ens va 
passar els resultats i efectivament a la Batllòria no es van sentir bé. Aquesta prova 
és beneficiosa per saber quin és l’abast de cobertura. En alguns indrets de Gualba, 
però, es va sentir millor. Els tècnics del departament ho estan analitzant i sembla 
ser que es pot tractar d’un problema de potència, perquè la ubicació és l’adequada. 
Des del departament s’està plantejant augmentar la potència de les sirenes de cara 
al simulacre del proper mes de novembre, perquè no solament ha passat amb les 
sirenes de La Batllòria i de Gualba, sinó amb les d’altres indrets del municipi de 
Sant Celoni.  
 
Intervé el Sr. Deulofeu per demanar informació sobre el tema de les Ferreries, per 
saber en quina fase està després de quasi un any de suspensió de llicències. 
 
Pren la paraula el Sr. alcalde contestant que s’ha estat revisant l’ocupació que hi 
havia en aquesta zona industrial, mitjançant contactes amb diversos departaments 
de la Generalitat, exposant que aquesta podria ser una zona de protecció. 
Actualment no està qualificada de protecció especial i s’està intentant dibuixar una 
alternativa perquè no tingui una ocupació tan important com a zona industrial. No 
obstant, de moment no hi ha res concret. Quan hi hagi la possibilitat de 
desqualificar sostre d’aquella zona, ja es parlarà tant a nivell de l’Ajuntament com 
amb els veïns de la Batllòria.  
 
Amb temes urbanístics s’ha de ser molt prudent, perquè normalment s’estableix 
una negociació amb els propietaris i aquests tenen uns drets que cal respectar. 
 
Pren la paraula, novament, el Sr. Deulofeu demanant si existeix algun estudi fet al 
respecte, que analitzi diferents alternatives. 
 
El Sr. alcalde respon que s’hi està treballant. 
 
Intervé el Sr. Deulofeu recordant que legalment calia donar un a solució en el 
termini d’un any i pregunta si en aquest cas l’Ajuntament està incorrent en una 
situació il·legal. 
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El Sr. alcalde respon que no té perquè ser així, ja que els propietaris ja han 
plantejat alternatives a l’esbós inicial del Pla General. 
 
Pren de nou la paraula el Sr. Deulofeu per dir que tot i que hi ha alguna cosa feta, 
sembla ser que exhaurit el termini de l’any s’entraria en una situació d’il·legalitat. 
 
El Sr. alcalde aclareix que la situació continua sent la mateixa transcorregut el 
període de l’any. 
 
Pren la paraula el Sr. Deulofeu per resumir que els propietaris poden presentar el 
projecte que els sembla oportú i que després es valora des de l’Ajuntament. 
 
Intervé, de nou, el Sr. alcalde per aclarir que si ha d’haver una modificació és 
decisió de l’Ajuntament acceptar-la o no. Es poden presentar diverses alternatives, 
però no sempre s’accepten; la intenció és establir un diàleg i que s’articuli una zona 
de protecció de ribera, que es puguin preservar masies i llocs d’interès, de manera 
que sigui una zona més integrada al territori i més sostenible. 
 
Pren la paraula el Sr. Deulofeu per preguntar si és possible consultar i revisar la 
informació relativa a aquests estudis. 
 
El Sr. alcalde li respon que els propietaris han presentat un document alternatiu. 
 
El Sr. Deulofeu insisteix en saber si els estudis fets i les opcions valorades per 
l’Ajuntament es poden consultar a l’àrea d’entorn o al lloc on estan. 
 
Pren la paraula el Sr. alcalde explicant que els estudis que s’han fet des de 
l’ajuntament són interns i abans de fer-los públics cal conèixer el parer del 
Departament d’Urbanisme de la Generalitat, que és qui ha d’aprovar la modificació. 
La possible negociació en podria sortir perjudicada si Urbanisme decidís no 
acceptar. Per tant, cal ser prudent, tal i com ja s’ha fet amb les modificacions a 
nivell de pla general i amb el tema de la Forestal. negociar amb urbanisme, perquè 
són els que aproven i donen el vist-i-plau i així es va portar a terme. Això és 
semblant. No hi ha cap document concret, només esbossos. Estem en contacte 
amb la Generalitat, perquè podríem pactar una cosa amb les parts que a nosaltres 
ens semblaria bé i després no ens ho aprovarien. Entenem que s’ha de ser seriós i 
prudent en el tema urbanístic. 
 
Pren la paraula el Sr. Deulofeu apuntant que la seriositat la podem tenir tots. 
 
Intervé el Sr. alcalde dient que ara hi ha una primera fase de contacte amb 
urbanisme i després ja es podrà comentar conjuntament les solucions que hi pugui 
haver.  
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor alcalde aixeca la sessió, essent 
les 23:15 hores del vespre, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari 
municipal, en dono fe. 
 
      L’alcalde         El secretari 
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