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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DEL DIA 29 DE JUNY DE 2006 

 
 
Sant Celoni, 29 de juny de 2006.   
 
Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 21,15 hores 
del vespre, en primera convocatòria i sota la presidència de l’alcalde Joan 
Castaño Augé, a l'objecte de portar a terme una sessió ordinària del Ple de 
l'Ajuntament, les regidores M. Lourdes Donado Riera i Josefa Lechuga 
Garcia, els regidors Jordi Arenas Vilà, Ramon Segarra Montesó, Josep 
Capote Martín, Francesc Garcia Mundet, Josep M. Bueno Martínez, Josep 
Maria Pasqual i Arenas, Raül Casado Jiménez, Emili Bosch Oliveras, 
Francesc Deulofeu Fontanillas, Carles Mas Lloveras , Miquel Negre Sánchez, 
Jordi Cuminal Roquet i Josep Alsina Lloreda, assistits pel secretari de la 
corporació José Luis González Leal i amb la presència de l’interventor 
accidental Joan Muntal Tarragó. 
 
Excusa la seva assistència el regidor Miquel Vega Vega. 
 
Abans d’iniciar-se la sessió, el Sr. alcalde ofereix la paraula al públic 
assistent per si algú vol comentar alguna qüestió relacionada o no amb 
l’ordre del dia d’avui, sense que ningú faci ús de la paraula.  
 
Es procedeix, doncs, a tractar els punts continguts a l’ordre del dia. 
 
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES TRES SESSIONS 
ANTERIORS DEL PLE MUNICIPAL. 
 
El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular 
alguna observació a les actes de les tres sessions anteriors del Ple 
municipal, 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.- APROVACIÓ DEL PROJECTE DE SUPRESSIÓ DELS PASSOS A 
NIVELL DELS PUNTS QUILOMÈTRICS 157/530 I 157/630 DE LA 
LÍNIA DE FERROCARRIL TARRAGONA-BARCELONA-FRANÇA, EN 
TERME MUNICIPAL DE SANT CELONI. 
 
Intervé el Sr. Emili Bosch i diu: La nostra posició serà favorable com totes 
les vegades que s’ha presentat aquest projecte, el que si volíem, si pot ser, 
és el compromís de l’equip de govern de saber quan realment aquestes 
obres podran estar, si més no iniciades, que no acabades, ja que és un 
projecte llarg i els compromisos que s’han anat donant per part de l’equip 
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de govern no s’han anat complint, seria bo, ara que sembla que està en la 
fase final, tenir un compromís de quan pensa estar acabada aquesta obra. 
 
Intervé el Sr. Ramon Segarra i diu: Bé, aquest projecte com podem veure 
avui, aprofitant l’actualitat en el diari, surt molta informació, durant tot 
aquest any 2006 s’està contactant amb Foment per saber quan es 
començaran a realitzar les obres. En el mes de març es va enviar un escrit 
a Foment que ens van contestar fa dos mesos en el que ens informaven 
que en breus dies ens enviarien nova informació, aquesta setmana passada 
ens va arribar aquesta informació en la que ja ens diuen que ens envien el 
projecte definitiu per a l’aprovació i que a partir d’aquí ja s’entra en la 
qüestió final. Pel que fa a terminis, de les converses que s’han tingut amb 
ells, no ens han concretat res tot i que sembla que dins del darrer trimestre 
d’aquest any s’iniciaran les obres. Avançar més, seria donar una mala 
informació i per tant jo em quedo aquí amb la informació que ens han 
enviat i amb els contactes que tenim a Madrid, és a dir que en el darrer 
trimestre d’aquest any s’iniciaran les obres de tots aquests passos a nivell. 
 
Intervé el Sr. alcalde i diu: Tal com deia en Ramon, tot això és el que s’ha 
fet, s’ha fet una bona feina, he de recordar que això ha sigut possible 
perquè es va signar un conveni entre el Conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques, Sr. Joaquim Nadal i  la Ministra de Foment el passat 15 de 
novembre amb l’acord de portar a terme la supressió de 24 passos a nivell 
a Catalunya de la xarxa bàsica, entre els quals hi havia els de Sant Celoni, 
pel que fa a aquesta obra, anys enrera s’havien fet estudis, però pel que fa 
al projecte constructiu no s’havia arribat a redactar mai i també un dubte 
que hi havia era el de qui pagaria aquesta obra i en aquell moment el 
Ministeri de Foment, en un govern anterior del PP, es deia que com que no 
era xarxa de carreteres de l’Estat, per un costat, ni xarxa de carreteres de 
la Generalitat, l’Ajuntament hauria d’aportar econòmicament força diners, i 
fins i tot el conveni que es va signar diu que es promourà la participació 
municipal i que aquesta participació hi seria en la definició del projecte que 
se’ns ha facilitat i hi hem pogut dir la nostra, amb l’aportació dels terrenys 
necessaris i també parla del finançament, però això és molt important per 
al municipi que una inversió de més 6 milions d’euros, vagi tota a càrrec 
del Ministeri de Foment, és a dir que com a ajuntament no hi hem d’aportar 
cap euro i això de ben segur ens hauria fet anar econòmicament malament 
i així, per aquest any 2006, els pressupostos de l’Estat tenen unes partides 
ja programades per supressió de passos a nivell que ho faran possible quan 
també a Madrid el projecte amb la nostra aprovació començarà el procés de 
licitació i per això demà mateix enviarem per correu certificat d’urgència 
aquesta aprovació cap a Madrid i ells compten endegar els tràmits de la 
licitació abans de vacances. Tot això ens fa pensar que els terminis aniran 
per aquest camí, el que seria la durada de l’expedient de licitació setembre, 
octubre i l’inici d’obres abans de final d’any. També, el que seria una mica 
contraproduent és garantir com a ajuntament el començament de les obres 
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ja que és una obra que licita el Govern Estatal, per tant no depèn de 
nosaltres, però si que vetllarem i fent un seguiment constant, com hem fet 
darrerament,  amb trucades mensualment perquè se’ns enviés el projecte 
constructiu i això també ve arrel d’una visita que es va fer a Madrid uns 
mesos enrera i, la veritat és que s’han complert els compromisos que vam 
pactar, és molt important el poder anul·lar el pas a nivell, especialment el 
del carrer Sant Francesc i dotar Sant Celoni d’un pas ampli per a turismes i 
vianants al carrer Roger de Flor i dos passos soterranis per a vianants 
sense barreres arquitectòniques, al carrer Olzinelles i al carrer Sant 
Francesc. Això és una fita aconseguida i que una inversió de sis milions 
d’euros en el municipi costa força que te’ls assegurin sense una participació 
municipal. 
 
Després d’aquestes intervencions i, 
 
Vist l’expedient instruït envers el projecte de la Línia Tarragona-Barcelona-
França, de supressió dels passos a nivell dels punts quilomètrics 157/530 i 
157/630 mitjançant dos passos inferiors de vianants en els punts 
quilomètrics 157/495 i 157/630 i un pas inferior per a vehicles i vianants en 
el punt quilomètric 157/921, terme municipal de Sant Celoni presentat per 
la Direcció General de Ferrocarrils del Ministeri de Foment. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 17 de desembre de 2002 
va aprovar el pre-acord amb Renfe i el Ministeri de Foment per al 
tractament integral dels passos a nivell existents al terme municipal de 
Sant Celoni, en relació a la supressió dels passos a nivell situats als punts 
quilomètrics 157/530 i 157/630. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 17 de març de 2005 va 
aprovar l’estudi per a la supressió dels passos a nivell als punts 
quilomètrics 157/530 i 157/630 de la línia del ferrocarril Tarragona-
Barcelona-França, realitzat per Peyco, SA, amb data febrer de 2005, amb la 
salvetat que, pel que fa a l’accés al pas del carrer Olzinelles, es proposa 
reduir l’àmbit del seu emplaçament, disposant d’una sola superfície en 
rampa, en sentit paral·lel al carrer Comerç, d’acord amb la modificació 
puntual del pla general en aquest sector, per tal d’adequar l’emplaçament 
del pas amb l’equipament i a la vegada no interferir en la seva ordenació 
posterior, segons plànol que s’adjuntava. 
 
Atès que el projecte bàsic d’aquestes obres presentat el dia 26 de juliol de 
2005 per la Direcció General de Ferrocarrils del Ministeri de Foment va ser 
informat favorablement pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 26 de 
juliol de 2005. 
 
Atès que el dia 20 de juny de 2006 s’ha tramès a aquest Ajuntament 
extracte en suport informàtic del projecte de supressió dels passos a nivell 
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en els punts quilomètrics 157/530 i 157/630 de la línia Tarragona-
Barcelona-França en el terme municipal de Sant Celoni. 
 
Vist l’informe de l’enginyer municipal pel qual informa favorablement la 
informació continguda a l’extracte del projecte executiu presentat de 
supressió dels passos a nivell actuals als punts quilomètrics 157/530 i 
157/5630, mitjançant dos passos inferiors de vianants en els punts 
quilomètrics 157/495 (carrer Olzinelles) i 157/630 (carrer Sant Francesc) i 
un pas inferior per a vehicles i vianants en el punt quilomètric 157/921 
(carrer Roger de Flor). 
 
Atès que l’enginyer municipal fa constar en el seu informe que no s’aporta 
cap dada addicional que modifiqui el projecte bàsic ja informat 
favorablement. 
 
Atès que el projecte s’adequa i respon a l’interès general permetent 
eliminar els actuals passos a nivell, incrementant en gran mesura la 
seguretat de vianants, al temps que amplia la connectivitat en ambdues 
bades de la via. 
 
Atès que en el mateix informe s’indica que la sortida del pas d’Olzinelles pel 
costat sud (Derivados Forestales) proposada en el projecte executiu, cal 
donar-li caràcter de provisional, ja que hi ha la possibilitat d’executar les 
obres amb anterioritat a la cessió dels terrenys, actualment ocupats per 
l’empresa Derivados, si en el moment de l’execució del pas ja es tingués la 
disponibilitat dels terrenys de Derivados Forestales, l’execució es realitzaria 
segons els condicionants establerts en l’aprovació de l’estudi pel ple 
municipal en sessió de 17 de març de 2005. 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 
unanimitat, el Ple municipal ACORDA: 
  
Primer.- Informar favorablement l’extracte del projecte executiu de la 
Línia Tarragona-Barcelona-França. Supressió dels passos a nivell dels punts 
quilomètrics 157/530 i 157/630 mitjançant dos passos inferiors de vianants 
en els punts quilomètrics 157/495 i 157/630 i un pas inferior per a vehicles 
i vianants en el punt quilomètric 157/921, terme municipal de Sant Celoni, 
realitzat per l’empresa Consultora Peyco, SA, presentat per la Direcció 
General de Ferrocarrils del Ministeri de Foment. 
 
Amb l’advertiment que la sortida del pas d’Olzinelles pel costat sud 
(Derivados Forestales) proposada en el projecte executiu, cal donar-li 
caràcter de provisional, ja que hi ha la possibilitat d’executar les obres amb 
anterioritat a la cessió dels terrenys, actualment ocupats per l’empresa 
Derivados, si en el moment de l’execució del pas ja es tingués la 
disponibilitat dels terrenys de Derivados Forestales, l’execució es realitzaria 
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segons els condicionants establerts en l’aprovació de l’estudi pel ple 
municipal en sessió de 17 de març de 2005. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la Direcció General de Ferrocarrils del 
Ministeri de Foment. 
 
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DE LES 
AL·LEGACIONS PRESENTADES A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DELS 
ACORDS D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS 
ESPECIALS PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES 
D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA MOSCA I APROVACIÓ 
DEFINITIVA DELS MATEIXOS. 
 
Intervé el Sr. Josep Capote i diu: Si el secretari ho creu oportú, estaria bé  
que els punts 3, 4 i 5 es puguin debatre conjuntament ja que són unes 
al·legacions que s’han presentat totes alhora. Cal dir que al carrer de la 
Mosca l’única al·legació que hi ha és del Grup Municipal de Convergència i 
Unió, al carrer Anselm Clavé també l’única al·legació que hi ha és del Grup 
Municipal de Convergència i Unió, cap veí més i pel que fa al carrer Major 
de Dalt hi ha també l’al·legació del Grup Municipal de Convergència i Unió i 
quatre o cinc veïns més, quatre que són d’una mateixa família i una altra 
d’un veí, crec que és un tema més jurídic i no se com es pot plantejar, no 
se si el secretari pot donar alguna explicació i el portaveu de CIU com ho 
veu. 
 
Intervé el Sr. alcalde apuntant la possibilitat de llegir un resum de les 
al·legacions. 
 
Seguidament intervé el Sr. secretari i diu: Respecte al carrer de la Mosca, 
les al·legacions són, com molt bé ha dit el regidor, del Grup Municipal de 
CIU, pel que fa al carrer Major hi ha unes al·legacions presentades per uns 
veïns i una altra per un altre veí en nom d’una associació i pel grup 
Municipal de CIU, al carrer Anselm Clavé i la Mosca només pel Grup 
Municipal de CIU i són substancialment iguals a les altres dues, l’explicació 
pot ser comuna tret del que pot ser el carrer Major on hi ha aquests dos 
elements diferencials. Per tant, respecte del carrer de la Mosca les 
al·legacions que s’han presentat bàsicament, la primera diu que no existeix 
una base objectiva i tècnica per establir el percentatge de repercussió als 
veïns que en aquest cas és del 90% a càrrec dels veïns i el 10% a càrrec 
del pressupost municipal. La resposta, apart de diverses argumentacions 
jurídiques recolzades en diverses sentències del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, i d’algun altre Tribunal Superior de l’Estat i recolzada 
també per l’informe emès pels Serveis Tècnics  Municipals, considera que 
està ben justificada l’aplicació del 90% per tractar-se d’un carrer de primer 
establiment en el qual pràcticament el benefici és exclusivament dels propis 
veïns, actualment és un carrer que està molt malmès, i la proposta és la 
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desestimació. Les altres al·legacions s’estableix una manca d’equitat entre 
els criteris utilitzats entre aquest carrer de la Mosca i altres carrers  com 
podria ser el Joan Maragall, aquí la resposta a l’al·legació es basa 
principalment en l’informe dels Serveis Tècnics que diuen que els carrers 
són substancialment diferents uns i altres i atès que els carrers són 
diferents, els criteris també poden ser diferents. Aquí bàsicament la 
resposta a l’al·legació és tècnica. Hi ha un punt a l’article 179 que també 
s’invoca de la Llei General Tributària, ja que a l’al·legació s’enfoca com si 
l’Ajuntament incorrés en infracció tributària pel fet, segons es diu, de no 
seguir un criteri o una resposta que es va fer precisament per aquest carrer 
Joan Maragall, val a dir que a la resposta es diu que aquest article 179, 
més aviat és al contrari, ja que és un article que eximeix de responsabilitat 
als contribuents, és a dir que  en la seva actuació davant de l’administració 
tributària segueixen un criteri emanat per l’administració. En aquest cas 
l’Ajuntament és administració, no és contribuent, i a més no són 
al·legacions ja que en la resolució d’unes al·legacions que es va fer en un 
altre expedient no serien tampoc els informes o comunicacions de l’article 
86 i 87 de la Llei General Tributària. En aquest sentit també es considera 
que l’actuació municipal està ajustada a dret.  
 
En la tercera de les al·legacions s’argumenta que no segueix el contingut 
de les sentències 163/2006 que va recaure sobre les contribucions 
especials del carrer Mn. Cinto Verdaguer, en el qual substancialment amb 
la demanda d’eliminar la partida del clavegueram es modificaven els criteris 
de distribució de costos entre la generalitat de la població i els veïns 
especialment beneficiats i es diu en relació a aquesta sentència a la 
resposta de l’al·legació que malgrat que de l’al·legació es pot despendre un 
automatisme d’aplicació d’aquesta sentència a tots els casos de 
contribucions especials que es puguin donar en el futur, a la resposta de 
l’al·legació es diu principalment que és una sentència, que el criteri d’ella 
s’ha de respectar però que tampoc no és una llei. Els Serveis Tècnics han 
fet un informe en el qual estableixen les diferències substancials que hi ha 
en el supòsit de fet de la sentència 163/2006, que hi ha un pàrquing, que 
hi ha una via de tren adjacent etc. i la diferència substancial respecte del 
carrer de la Mosca, amb la qual cosa els criteris són difícilment aplicables o 
extrapolables d’una situació a l’altra.  
 
I a la quarta de les al·legacions es proposa la creació d’una ordenança 
general de contribucions especials que pugui incloure uns criteris fixes de 
distribució entre veïns i Ajuntament des del punt de vista dels costos, la 
resposta bàsicament és que aquesta ordenança seria una solució que 
podria ser molt útil des del punt de vista de la seguretat jurídica i que fins i 
tot això ja existia en el Reial Decret 3250 de l’any 1976 que establia uns 
percentatges en funció del tipus d’obres que eren, però malauradament es 
va derogar per una llei, la llei 40/81 que s’ha anat mantenint durant el 
temps en la legislació d’aplicació i que  a l’haver eliminat aquesta previsió, 
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l’ajuntament difícilment en una ordenança podrà reintroduir-la perquè a la 
llei el criteri és un altre, al marge de que hi puguin haver altres acords que 
no quedin plasmats en una ordenança municipal. En definitiva aquest és el 
resum i la proposta és la desestimació de les al·legacions i l’elevació a 
definitiva dels acords provisionals d’imposició i ordenació de les 
contribucions especials. 
 
Les altres dues al·legacions respecte al carrer Major de Dalt i Anselm Clavé 
són similars des del punt de vista de les al·legacions del Grup Municipal de 
CIU, difereixen en relació a les al·legacions que han presentat uns veïns 
Sra. Marta Dou, Sr. David Hernàndez, Sr. Josep Dou i Sra. Josefa Turida 
Codina que en resum les seves al·legacions són que el tram del carrer 
Major ja tenen els serveis bàsics, que ja van pagar en el seu dia les 
instal·lacions i que a més ara ja paguen per al manteniment, que és una 
millora per al municipi no només pels veïns i que per tant hauria d’ésser a 
càrrec exclusiu del municipi i que aquest carrer entra dins del Pla de Centre 
i que com a tal hauria de tenir algun tipus de subvenció i també demanen 
que si arribés alguna subvenció posteriorment que s’apliqui al finançament 
d’aquest carrer. L’Àrea d’Entorn ha fet un informe explicant exactament 
respecte de tots els serveis que s’implanten, clavegueram, pavimentació i 
senyalització, enllumenat públic, instal·lació d’aigua, xarxa de baixa tensió, 
instal·lació de telefonia, telecomunicacions, mobiliari urbà acreditant que 
totes aquestes instal·lacions estan o bé molt antigues i molt malmeses, per 
tant amortitzades o bé es redimensionen d’una altra manera, 
completament diferent i completament nova, adequades a les necessitats 
actuals del carrer. En recolzament d’aquest criteri, se citen diverses 
sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, concretament 
cinc, en les quals donen el recolzament al criteri de que quan una obra està 
amortitzada es poden tornar a imposar les contribucions especials per a la 
seva renovació total. Respecte de l’al·legació de que es repercuteixi a les 
companyies subministradores, se cita l’obligació, primer que aquestes 
instal·lacions no seran propietat de les companyies subministradores sinó 
que ho seran del municipi i que el municipi cobra a aquestes companyies 
per utilitzar aquestes instal·lacions l’1,5% anual sobre la seva facturació. I 
respecte de l’existència o no d’una subvenció, en aquest cas no existeix, 
però tal com demanen, si hi fos, la resposta és que efectivament s’aplicaria. 
 
Respecte de les al·legacions del Sr. Josep Tarragó en nom i representació 
de l’associació de veïns, pràcticament són similars tot i que primer 
demanen la constitució d’una comissió de seguiment de les obres a través 
d’unes persones designades i segon són substancialment iguals respecte de 
les al·legacions anteriors ja que diuen que el carrer ja gaudeix de bona part 
dels serveis i que pel que fa a aigua, llum, telèfon i altres companyies, que 
se’n facin càrrec elles, es reprodueixen els arguments que s’han donat a les 
altres al·legacions perquè són iguals i en tot cas des del punt de vista de la 
constitució de la comissió no hi ha cap inconvenient. Bàsicament la 
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proposta en aquest sentit pel que fa al carrer Major és la desestimació de 
les al·legacions i l’aprovació definitiva de l’expedient dels acords d’imposició 
i ordenació de contribucions especials. 
 
Pel que fa al carrer Anselm Clavé tot és similar.  
 
Seguidament intervé el Sr. Josep Capote i diu: En relació al que ha dit el 
Sr. secretari sobre la petició per part de l’associació de veïns del carrer 
Major de Dalt per a la constitució d’una comissió per al seguiment de les 
obres evidentment que s’ha dit que si i apart d’això ja la setmana passada 
es va fer la primera reunió amb aquesta comissió de veïns del carrer Major 
de Dalt i també amb una comissió de veïns del carrer Anselm Clavé als 
quals aprofitant la reunió se’ls va informar que recentment s’havien 
adjudicat les obres d’urbanització dels dos carrers amb una baixa del 9% 
per al carrer Major de Dalt i d’un 7% per al carrer Anselm Clavé i es va 
quedar per a una propera reunió per al mes de juliol per comunicar ja l’inici 
de les obres, amb la qual cosa queda palès que hi ha bona connexió tant 
pel que fa amb el carrer Anselm Calvé com amb el Major de Dalt. 
 
Intervé el Sr. Francesc Deulofeu i diu: Sense voler entrar en una discussió 
ferragosa i tècnica sobre les al·legacions, legal i que a més a més tampoc 
en som experts i per tant no voldríem entrar en un punt de detall, 
simplement com a comentari ja que tot és interpretable i que provablement 
hi ha molts aspectes que no compartim de les respostes que s’han fet a les 
nostres al·legacions i potser com a referència per exemple en el cas de Mn. 
Cinto Verdaguer, suposo que en el seu moment també es devien presentar 
al·legacions que van ser desestimades i la sentència va donar la raó als 
veïns, per tant, la interpretació, segurament, depèn dels criteris que 
s’apliquin, per fer una mica de recordatori i sense voler reproduir tota la 
discussió que ja vam tenir al darrer ple, que no seria aquest l’objectiu, el 
motiu de presentar les al·legacions i de generar aquest debat, era perquè 
enteníem que en un moment determinat es pren una decisió en 
contribucions especials del carrer Joan Maragall que entenem que canvia el 
criteri que es venia aplicant des d’aleshores, des del nostre grup ho 
interpretem d’aquesta manera, i ens sembla que és un bon moment per 
reflexionar-hi i per replantejar la situació. En el darrer ple hi va haver el 
compromís per part de l’alcalde Joan Castaño de que ens asseuríem a 
discutir sobre aquestes contribucions especials, i de fet hi havia el 
compromís especial de parlar d’aquestes i també de les que hi puguin 
haver en un futur, però sobretot d’aquestes i si es revisen bé les actes això 
queda ben reflectit. La veritat és que aquí hi hem vist poca voluntat de fer-
ho i ha sigut a darrera hora, una mica a corre cuita, ja que a la Comissió 
Informativa en vam parlar i vam insistir en el tema i que aquest matí s’ha 
fet una reunió precisament per intentar buscar punts d’acord, intentar 
buscar una solució que eviti generar debats que siguin estèrils i per tant 
que vingui a resoldre el que nosaltres entenem que ha sigut un canvi de 
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criteri sobre aquests temes. En aquest sentit la reunió d’aquest matí ha 
sigut productiva i amb una proposta sobre la taula amb un compromís de a 
partir del gener de 2007 aplicar-la en tots els carrers i en totes les 
contribucions especials que arribin, és un document de treball encara, que 
segurament cal acabar de perfilar-lo, no és un acord definitiu, però ens 
sembla una bona manera de treballar i una bona manera de resoldre les 
qüestions en les que no compartim sempre el mateix criteri i des d’aquest 
punt de vista nosaltres mantindríem el nostre posicionament de vot en 
contra pel fet que entenem que hem presentat unes al·legacions que 
seguim recolzant i que son desestimades i en aquest sentit el nostre 
posicionament és aquest per coherència amb la nostra reflexió. 
 
Intervé el Sr. Josep Maria Pasqual i diu: Entenc que és bo plantejar-nos 
com hem de repartir els costos d’urbanització de carrers, hi ha moltes 
classes de carrers i moltes classes d’obres, fins i tot a la resposta ja ens 
parlava de que majoritàriament s’havia intentat ja aplicar uns criteris molt 
clars, després es va desestimar donada la dificultat, per tant, el fet de parar 
i reflexionar i dir, ho hem fet d’una manera determinada penso, que força   
coherent però sobre tot el que trobo interessant és el fet de reunir-nos tots 
els grups polítics i parlar de si es pot millorar, això sempre és bo i entenc 
que aquesta primera reunió d’aquest matí ha sigut positiva i ha donat uns 
fruits molt interessants i penso que el just és fer-ho aplicant-ho per 
exemple a partir de gener de 2007 per no crear greuges comparatius en 
obres ja començades o adjudicades, de contribucions especials ja donades 
que no reportarien res de bo i per tant us vull agrair que hàgiu respost en 
aquesta primera trobada i estic segur que els quatre grups i aquesta és la 
voluntat de l’equip de govern, arribarem a un acord. 
 
Intervé el Sr. Josep Capote i diu: Per acabar i aquest matí ha sigut una 
reunió molt profitosa en la qual no hem volgut entrar en el tema d’aquest 
projecte d’ordenança perquè no entrava dins de la legalitat, tot i que no vol 
dir que els tècnics municipals també van fer alguns supòsits i avui ja li deia 
a l’Emili que si per exemple agafem el carrer Major de Dalt i hi apliquem el 
criteri que diuen els tècnics, surt que l’ajuntament pagaria el 47,97 i la 
resta de veïns el 52,03% per tant ara mateix encara sortirien perdent en 
relació a la proporció aplicada actualment del 50% i 50% i amb el carrer 
Anselm Clavé encara surt pitjor ja que dona que a l’ajuntament li pertocaria 
el 45% i als veïns el 55%. Amb els temes subjectius aquest matí hem anat 
molt més clars i amb el secretari a davant que pot donar-ne fe, hem 
avançat molt. Si es fes una ordenança encara sortirien perdent els veïns en 
l’aplicació de la mateixa ja que seria un altre element de discussió per dir si 
hi entra la claveguera, l’enllumenat etc., per tant amb aquest acord al que 
s’ha arribat aquest matí, serà molt més clar i no serà tan interpretable pels 
tècnics municipals o d’altres i per tant penso que hem avançat molt i tal 
com ha dit en Josep Maria està molt be esperar un temps per no crear un 
greuge comparatiu i per això es manté tot el que ja està en marxa. 
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Intervé novament el Sr. Francesc Deulofeu i diu: Jo entenc que aquests són 
uns criteris inicials que caldrà seguir treballant, no se si amb els que 
nosaltres vam posar sobre la taula són exactament aquests heu pogut 
també fer una aplicació tot i que n’hi havia algun d’una mica obert que no 
estava del tot tancat ja que la percepció que tenim és que segurament 
donaria un resultat diferent i tampoc es tracta ara de veure si aquest o un 
altre model, nosaltres també vam fer una proposta ja que en el ple va 
sortir reiteradament, recordo que el Ramon comentava sobre el 
percentatge que proposàvem nosaltres i vam fer un esforç de posar sobre 
la taula uns criteris que cal discutir, treballar i al final arribar a un acord 
tots plegats perquè ens semblen coherents per aplicar-los sempre 
d’aquesta manera, la utilitat és que tots els veiem be, tots hi estiguem 
d’acord, que arribem a un punt mig tots plegats i que els puguem aplicar 
en totes les obres perquè la inequitat, la falta d’utilització del mateix criteri, 
probablement no ens la podem permetre, ja que com a polítics i com a 
responsables jo crec que l’equitat és un element molt important a tenir en 
compte i a tenir present i nosaltres hem demostrat posant una proposta 
sobre la taula apart de presentar unes al·legacions, vam voler posar uns 
criteris aleatoris precisament per propiciar que poguéssim discutir i 
poguéssim arribar a un acord. 
 
Intervé el Sr. alcalde i diu: Després de tots aquests comentaris que s’han 
fet, la valoració és positiva perquè ja hi ha un punt d’acord i continuant 
treballant amb aquests criteris que adoptaríem per consens de totes les 
forces polítiques del municipi representades al Ple de l’ajuntament i també 
perquè la situació econòmica ho permet,  ho permet les ganes 
d’entendre’ns i també la situació urbanística del municipi, segurament vint 
anys enrera això no es podia posar sobre la taula perquè ni el pressupost 
municipal ho podia haver assumit ni la situació de carrers asfaltats i 
endreçats era la mateixa que ara, en queden molt pocs i ara també estem 
en una fase en la que d’aquí a poc temps tindrem el Pla de Centre aprovat i 
aquesta serà una eina, tal i com es comentava aquest matí que pot fer 
diferenciar i aplicar aquests criteris que avui s'han començat a posar sobre 
la taula, i per això estem en un moment òptim per diferents raons, per la 
voluntat de tots els grups municipals de trobar una entesa i també la 
situació actual del nostre municipi que ja és molt de renovació de carrers ja 
que d’altres són molt nous i passaran anys sense haver-los de retocar. La 
part urbana està pràcticament tota urbanitzada, no tan però les unitats 
d’actuació o plans parcials que aleshores són els veïns que decideixen tirar-
ho endavant ja sigui per compensació dels veïns o per cooperació de 
l’ajuntament i perquè si ens embarquem en sentències crec que ens 
equivocaríem tots perquè fins i tot, consensuant-ho tots els grups 
municipals, el veí sempre tindrà el dret d’anar als Tribunals i en més d’un 
cas potser d’allò que haurem aprovat per unanimitat amb consens, el 
tribunal en tindrà un criteri que diferirà d’un altre carrer amb la mateixa 
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fórmula o amb el mateix criteri, una sentència és d’una manera i l’altre és 
d’una altra, i amb això ens hi hem trobat ja que de sentències favorables a 
l’ajuntament en són la majoria amb l’aplicació del 90% per als veïns i el 
10% per l’ajuntament, però crec que l’important és el consens i tenir una 
visió dels carrers que falten per asfaltar per tenir els serveis consolidats 
com són aquests del Pla de Centre i d’altres que ja és de renovació ja que 
la seva amortització s’ha produït, tot i que se n’hagi fet manteniment han 
quedat obsolets com ens pot passar amb el cotxe que tenim que per molt 
que li vagis fent el canvi d’oli, pneumàtics etc. arriba un punt que quan han 
passat 15 o 20 anys l’has de canviar perquè ha quedat obsolet i no té les 
garanties d’un bon ús i amb els carrers passa el mateix amb l’enllumenat, 
amb l’asfaltat i amb percepcions i voluntats que hi ha per part de 
l’ajuntament d’aquest Pla de Centre de fer-lo atractiu i també la voluntat 
dels veïns perquè a vegades són ells els que demanen una zona de 
vianants. El que aquest matí hem posat sobre la taula entre tots, és un 
document que anirà avançant i que de ben segur que amb la voluntat que 
hi ha s’arribarà a un consens i serà una eina importantíssima per a 
l’ajuntament que d’ara endavant i fins al gener de 2007 com es deia perquè 
encaixarà amb el Pla de Centre que s’està acabant de redactar i que tots 
discutirem i en que tots participarem en la seva aprovació definitiva. Per 
tant, el Grup Municipal de Convergència ja ha manifestat la seva intenció 
de vot i caldrà fer-ho per cada un d’aquests tres carrers que es porten per 
aprovar. També s’ha de dir que arrel de les reunions que ha tingut el 
regidor Josep Capote amb les comissions de seguiment de les obres del 
carrer Anselm Clavé i Major de Dalt, els veïns del que tenen ganes és de 
que es comencin les obres com més aviat millor, a la mesa de contractació 
en la que hi som tots els grups es va fer la proposta d’adjudicació que va 
aprovar la Junta de Govern Local i la idea és començar el més aviat millor 
per no interferir la campanya de Nadal propera i s’haurà de vetllar per tal 
que es compleixin els terminis d’execució de les obres i la voluntat 
majoritària de tots els veïns és de que es tiri endavant com més aviat 
millor. Altre cas és el carrer de la Mosca que ha quedat desert, és a dir que 
no s’ha presentat cap empresa per executar les obres i caldrà iniciar una 
altre procediment tal com permet la llei per tal que es pugui adjudicar i 
endreçar aquest carrer que també és molt necessari, carrer que no ha sigut 
asfaltat, ni endreçat ni enllumenat mai, cosa que ha passat amb el carrer 
Agricultura que també era un carrer en el que no hi havia llum, que no 
s’havia asfaltat mai i a voluntat dels veïns s’ha fet de vianants.  
 
Intervé novament el Sr. Francesc Deulofeu i diu: Només un comentari arrel 
d’una cosa que has dit que m’agradaria recolzar-la, ja que certament 
també molts veïns ens han comentat la preocupació de quan es farien les 
obres, sobretot perquè no pugui interferir sobretot als comerciants pel que 
fa a la campanya de Nadal, si no està clar que realment es puguin executar 
abans, potser seria millor esperar després de Nadal per fer-ho, és a dir que 
l’Ajuntament ho hauria de tenir molt en compte, per exemple en el cas del 
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carrer Torras i Bages, es va allargar una mica més del previst i alguns 
comerciants es van sentir perjudicats per aquests fets i per tant crec que 
val la pena tenir-ho molt present. 
 
Intervé el Sr. Josep Capote i diu: El nostre objectiu, i ja es va dir a les 
Comissions, és que a la Campanya de Nadal, i més concretament per al 
pont de la Puríssima estiguin les obre fetes, hi ha el compromís i el 
constructor també s’ha compromès a posar tots els mitjans sempre i quan 
no hi hagi molts imprevistos. Al carrer Torras i Bages hi havia l’obra de 
soterrament dels contenidors i això sí que ho va endarrerir una mica, però 
aquí no és el cas. 
 
Intervé el Sr. alcalde i diu: Sense ànim d’entrar en polèmica, el que està 
clar és que en aquests carrers si no s’haguessin produït al·legacions ja 
estaria l’obra avançada, ara hem d’anar ràpid ja que cal fer les notificacions 
d’aquest acord ja que encara que l’obra estigui adjudicada, no es pot 
començar fins que no s’hagin entregat totes les notificacions als interessats 
d’aquest acord. Per tant la idea és fer-ho ràpid ja que l’agost és un mes de 
vacances, mirar si l’obra es pot començar parcialment abans de les 
vacances, la qual cosa faria possible que s’acabés abans de les Festes de 
Nadal o començar el setembre i fer possible també que s’acabin abans de 
les Festes de Nadal. Aquesta és la idea i aquesta és la voluntat de 
l’ajuntament i dels tècnics que estan intentant lligar aquests caps. 
 
Intervé novament el Sr. Francesc Deulofeu i diu: Si em permets, 
introdueixes elements que jo crec que cal contestar, si no ho fessis 
aleshores no caldria contestar-los. Contesta el Sr. alcalde i diu que el torn 
de paraules d’acord amb el ROM ja s’hauria acabat però que no hi ha cap 
problema en que intervingui de nou. Segueix el Sr. Deulofeu i parla dient: 
Has comentat el fet de les al·legacions com si donessis a entendre que això 
ho retarda, les al·legacions es presenten en el moment que s’aprova l’acord 
de contribucions especials, si s’hagués presentat 6 mesos abans, 
s’haguessin presentat abans i ja estarien fetes, em sembla que això és 
introduir un element de dubte que el trobo... Aclareix el Sr. alcalde dient 
que si no es presenten al·legacions ja s’aprova directament i no cal portar-
ho al ple i evidentment que es guanya temps, malgrat tot, només faltaria 
que els veïns o els grups municipals no poguessin presentar al·legacions, es 
dona el cas de molts carrers que en el seu moment no s’havien presentat 
al·legacions i per sort es van poder realitzar en temps i forma, i sempre es 
poden guanyar 15 o 20 dies, i això era un motiu de comentari, no de retret, 
és el que és i ja està. Comenta el Sr. Deulofeu que si el projecte es 
presenta abans, també es fa abans. Contesta el Sr. alcalde dient que el 
més important del projecte també és la participació dels veïns tal com s’ha 
fet en aquests casos i que hi hagin pogut dir la seva. 
    
Després d’aquestes intervencions i, 
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Es procedeix a resoldre les al·legacions presentades als acords provisionals 
d’imposició i ordenació de les contribucions especials per a la per a la 
realització de les obres d’urbanització del  carrer La Mosca i aprovació 
definitiva dels mateixos, tot en base als següents: 
 
ANTECEDENTS 
 
El carrer de La Mosca és un carrer estret i angost situat al centre del nucli 
històric de Sant Celoni, dins el recinte emmurallat de la Força, que uneix 
els carrers Major i Sant Roc, obrint-se camí entre les edificacions existents, 
com un passadís estret d’un ample irregular. Actualment el carrer de La 
Mosca es troba sense urbanitzar. 
 
Des de l’Àrea municipal d’Entorn s’ha redactat el projecte tècnic d’obres 
d’urbanització del carrer de La Mosca, amb un pressupost que ascendeix a 
la quantitat de 38.129,65 €, IVA inclòs.  
 
Aquesta corporació ha considerat necessari procedir a l’execució dels 
treballs que preveu el referit projecte, amb la finalitat de dignificar l’aspecte 
del carrer que, per la seva forma i dimensions és d’ús exclusiu de vianants. 
  
La realització de les obres beneficiarà especialment una sèrie de persones 
que obtindran un especial avantatge i un augment de valor en els seus 
béns, per la qual cosa procedeix recórrer a la imposició de contribucions 
especials, a fi de rescatar part d'aquest benefici i permetre així la realització 
dels treballs que es projecten. 
 
Amb data 30 de març de 2006 el ple de la corporació va prendre l’acord 
provisional d’imposició i ordenació de les contribucions especials per al 
finançament de les obres referides. 
 
L’acord, juntament amb l’expedient de què portava causa, va estar exposat 
al públic per un termini de 30 dies hàbils mitjançant la inserció dels 
anu7ncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província  núm. 88 de 13 
d’abril de 2006 i el diari “El Periódico” de 8 d’abril de 2006, així com també 
al tauler d’edictes de la corporació. 
 
Durant el termini d’exposició pública han estat presentades al·legacions per 
Sr. Grup Municipal de CiU, per la qual cosa, de conformitat amb la legislació 
aplicable procedeix resoldre les al·legacions i aprovar definitivament els 
acords d’imposició i ordenació de les contribucions especials per al 
finançament de les obres referides en aquest expedient. 
 
Als antecedents consignats, així com al contingut de les al·legacions els són 
d’aplicació els següents: 
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FONAMENTS DE DRET 
 
A la primera de les al·legacions  
 
A la primera de les d’al·legacions formulades, el Sr. Mas argumenta que 
existeix arbitrarietat en la determinació del cost de l’obra que s’estableix 
com a base per imposar les contribucions especials als veïns del carrer 
Major de Dalt, Anselm Clavé i Mosca. Que es basa en la inexistència d’un 
informe pericial o de valoració amb paràmetres predefinits (i objectius) que 
permetin establir la part de benefici particular dels veïns, que ha de 
correspondre a la quantitat que s’apliqui com a contribucions especials, 
cosa que dona peu a pensar que el criteri aplicat és la tradició. Conclou 
l’al·legació que l’expedient no és prou justificat i que la decisió és arbitrària 
i no ajustada a Dret. 
 
En contesta a aquesta primera al·legació és obvi que l’establiment del 
percentatge establert per l’art 28 de la Llei d’Hisendes Locals, amb el límit 
del 90%, està ponderant la part de benefici especial i el correlatiu general 
que hi concorre en una determinada obra pública municipal. 
 
L’establiment d’aquest percentatge de participació té caràcter discrecional, 
per la qual cosa, l’administració ha de justificar adequadament en cada cas 
quina part del benefici correspon als subjectes passius i quina part a la 
generalitat dels veïns. Tanmateix aquesta tasca no és senzilla, com així ho 
ha reconegut, en sentència de 8 de març de 2002, el propi Tribunal 
Superior de Justícia de les Illes Balears:  
 
“Que es muy difícil -incluso imposible- precisar con exactitud 
el porcentaje matemático de beneficio singularizado frente al beneficio 
general, y que por tanto la fijación del porcentaje final siempre tendrá un 
cierto componente de « tanto alzado » ; no puede sino reconocerse que la 
falta de adecuada motivación del porcentaje aplicado no puede ser defecto 
que determine la nulidad o anulabilidad del expediente de contribuciones 
especiales si, finalmente, al recurrente le constan los datos necesarios para 
combatir el porcentaje aplicado”. 
 
En el cas que ens ocupa l’acord provisional ha ponderat el percentatge en 
un 90%, i ha motivat dit percentatge a l’expedient i a la part expositiva del 
mateix acord en el que es diu: 
 
“Atès que, respecte del percentatge que es considera han de contribuir els 
subjectes passius, es fixa a la part dispositiva d’aquest acord en el 90%, i 
el motiu no és altre que la deguda ponderació entre la concurrència de 
l’interès general i el particular en els subjectes passius. El fet que el carrer 
de La Mosca sigui un carrer estret del centre del nucli històric de Sant 
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Celoni, situat dins el recinte emmurallat de la Força, amb una afluència 
limitada per part de la generalitat de la població i amb un ús més que 
esporàdic per part de la resta d’habitants del municipi, fa que el benefici 
especial sigui preponderant en detriment de la concurrència de l’interès 
general” 
 
Aquests raonaments, per si mateixos, ja són suficients per excloure tota 
arbitrarietat en l’adopció de l’acord, i no fa sinó seguir els raonaments 
jurisprudencials, tal com podem veure a la sentència del TSJ de Catalunya 
159/2002:  
 
“En el presente caso, de la propia naturaleza de las obras en cuestión basta 
para concluir la efectiva existencia de un beneficio especial, beneficio que 
ha quedado corroborado de la prueba documental consistente en un 
reportaje fotográfico aportado por la Corporación municipal demandada, 
teniendo en cuenta además la actividad turística a que se dedica la entidad 
apelante, no constando dato alguno que permita apartarse del porcentaje 
del 90% fijado por el Ayuntamiento el cual ha de estimarse adecuado a la 
ponderación de los intereses en juego sin que se haya acreditado por parte 
de los recurrentes quebranto alguno del principio de proporcionalidad.” 
 
A criteri d’aquesta corporació, el dit fins a aquest moment ja és suficient 
per a motivar l’aplicació del percentatge del 90% dels costos de l’obra a 
càrrec dels particulars especialment beneficiats, malgrat tot, per dissipar 
qualsevol ombra de dubte, el tècnic de l’àrea d’entorn ha informat el 
següent: 
 
“El carrer de la Mosca es troba al bell mig de la població, és un carrer estret 
que uneix el carrer Major i el Carrer Sant Roc dins el barri de la força, en 
l’actualitat no disposa de cap servei i, fins i tot, els edificis que hi afronten 
es troben un estat força degradat, precisament pel propi estat del carrer. 
Els serveis que s’implanten de bell nou, clavegueram, enllumenat, 
pavimentació, dotaran el carrer d’un aspecte acurat, malgrat que 
continuarà amb la seva amplada actual i la seva funció principal és donar 
accés als immobles colindants, que amb aquesta via tenen un major valor 
atès que compten amb una façana més a carrer i també a un immoble que 
té el seu únic accés per aquest carrer, la funció connectora entre els dos 
carrers citats del barri de la força, és secundari, essent en l’actualitat molt 
reduït.  
 
Tots els serves que s’implanten es fan en funció dels edificis colindants, no 
hi ha cap servei que beneficiï a cap altre immoble, cosa que justifica 
plenament la repercussió del 90% del cost suportat a través de 
contribucions especials.” 
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Atès que ens trobem encara en el procediment d’aprovació dels acords 
d’imposició i ordenació de les contribucions, la incorporació a l’expedient de 
l’esmentat informe serveixi per a dissipar qualsevol dubte sobre la correcció 
de l’aplicació del percentatge de repercussió del tribut. 
 
A la segona de les al·legacions  
 
A la segona de les d’al·legacions formulades, el Sr. Mas argumenta la 
manca d’equitat en els criteris utilitzats per a la distribució del cost entre 
els veïns i l’ajuntament. Recolza l’al·legació en què s’utilitzen criteris 
diferents als d’altres obres equiparables com ara el carrer Joan Maragall, 
respecte de la qual, com a resposta a les al·legacions formulades a 
l’aprovació inicial dels acords d’imposició i ordenació, es va facilitar 
informació respecte de què les partides d’aigua, clavegueram, asfaltat i 
voreres més amples, etc... es van assumir al 100% per l’ajuntament i que 
l’enllumenat es va repercutir al 50% als veïns. Conclou l’al·legació amb la 
invocació de l’art 179 de la Llei General Tributària respecte d’una hipotètica 
responsabilitat en infracció tributària en no seguir els criteris manifestats 
per l’administració en la contestació a una consulta en la qual existeixi 
igualtat substancial i en d’injustícia, al seu judici, de l’aplicació d’un criteris 
diferents als aplicats darrerament. 
 
En contesta a la segona de les al·legacions s’ha de dir que en matèria de 
contribucions especials ha de ponderar-se la concurrència del benefici 
general en contraposició al general en cada cas concret, atès que les 
circumstancies fàctiques en cada cas varien de manera substancial sense 
que es puguin tractar de manera igual situacions desiguals.  
 
El tècnic municipal, al seu informe considera: 
 
“Respecte de l’al·legació que considera que existeix una manca d’equitat en 
els criteris utilitzats per a la distribució de costos de les obres entre els 
veïns i l’Ajuntament, respecte a les contribucions especials de les obres del 
carrer Joan Maragall existeixen diferències objectives entre el carrer Joan 
Maragall i el carrer de la Mosca. 
 
El carrer Joan Maragall, situat a la zona nord-est del nucli urbà i molt 
proper a la zona industrial, ha estat fins ara un de les principals artèries 
d’entrada i sortida del vehicles d’aquest nucli urbà. La proximitat de la zona 
industrial ha provocat el pas habitual de camions i vehicles de transport per 
tot el barri de Les Borrelles i especialment pel carrer Joan Maragall. Aquest 
dos condicionants han provocat un sobre ús d’aquest carrer en benefici de 
la generalitat del municipi,  i unit a que actualment el carrer Joan Maragall 
és un carrer important de sortida de Sant Celoni, suportant un volum 
important de trànsit, per el que les actuacions que es realitzen en aquest 
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carrer estan destinades en bona part a millorar la seguretat dels vianants, 
són arguments que justifiquen el repartiment de costos. 
 
El carrer de la Mosca és un carrer cèntric, d’us exclusiu per a vianants, que 
actualment es troba sense urbanitzar, i que amb l’actuació que es vol 
realitzar es pretén implantar els serveis bàsics, aportant un benefici 
important sobre les finques colindants. 
 
No existeix doncs, objectivament, cap element de fet equivalent o 
substancialment coincident entre un cas i l’altre.” 
 
En suport d’aquest criteri es pot citar la Sentència del Tribunal Suprem de 
22 de Desembre de 2005:  
 
“En el segundo motivo de casación denuncia la Asociación recurrente, 
nuevamente, infracción del art. 14 de la Constitución por la discriminación 
que, a su juicio, se produce en relación con la contribución especial de la 
Colonia "Canto de la Pata" al señalarse que el porcentaje a repercutir vía 
contribuciones especiales en la urbanización de esta Colonia será de 
35,793% mientras que en la Colonia "Calle Sevilla" el tanto por ciento a 
repercutir sobre los beneficiarios se fija en el 50%.  
 
Pues bien, la diferencia de porcentaje a repercutir, vía contribuciones 
especiales, en la urbanización de una y otra Colonia no supone un trato 
discriminatorio respecto de la Colonia "Calle Sevilla" porque el 
Ayuntamiento de Los Molinos, ponderando los diferentes intereses y a la luz 
de las circunstancias del momento, tiene la potestad de acordar o no la 
imposición de contribuciones especiales y determinar el porcentaje a 
repercutir entre los vecinos en función del beneficio que se obtiene con las 
obras o servicios motivadores de la imposición de la contribución especial.  
 
La pretendida discriminación que, en sentir de la Asociación recurrente, se 
produce respecto de las contribuciones especiales aprobadas en relación 
con la urbanización de la Colonia "Canto de la Pata" deviene inane al 
rechazarse la supuesta desigualdad de trato de que parte la Asociación 
recurrente. Estamos ante situaciones de hecho desiguales, atendido el 
hecho probado y así reconocido en la sentencia impugnada, situaciones a 
las que les ha sido dispensado un trato diferente con causa objetiva y 
razonable. No hay, por tanto, infracción del art. 14 de la Constitución.” 
 
La invocació de l’art 179 de la Llei General Tributària fa referència a 
l’exempció de responsabilitat per infracció tributària quan els obligats 
tributaris hagin ajustat la seva actuació als criteris manifestats per 
l’administració tributària competent en les publicacions i comunicacions 
escrites a que fa referència l’art 86 i 87 de la llei. També eximeix de dita 
responsabilitat si l’obligat tributari ajusta la seva actuació als criteris 
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emanats d’una consulta formulada per un altre obligat sempre que entre 
els dos supòsits de fet existeixi una igualtat substancial que permeti aplicar 
els esmentats criteris.  
 
Aquesta norma no és, en absolut, aplicable al cas que ens ocupa, atès que:  
 
L’administració municipal no és subjecte passiu del tribut, en tot cas és 
subjecte actiu, aquesta norma seria aplicable als contribuents, mai a 
l’administració. 
 
El contingut de la resolució de les al·legacions presentades als acords 
d’imposició d’unes contribucions especials, no constitueixen en cap cas la 
contestació a una consulta de les establertes a l’art 86 i 87 de la LGT. 
 
L’actuació municipal en la imposició i ordenació de contribucions no 
constitueix cap infracció tributària. 
 
A la tercera de les al·legacions  
 
A la tercera de les al·legacions formulades, el Sr. Mas argumenta 
l’aplicabilitat dels criteris que conté la sentència 163/2006 que, segons 
l’al·legant s’hauria d’haver aplicat a l’hora d’establir el percentatge de 
repartiment dels costos entre l’administració i els contribuents en el 
moment d’acordar la imposició i ordenació de les contribucions especials 
per al finançament de les obres del carrer Major de Dalt. Conclou l’al·legant 
que aquest fet anul·la els acords presos i pot, fins i tot, constituir un delicte 
de prevaricació. 
 
En contesta a la tercera de les al·legacions hem de recórrer a l’art 1,1 del 
codi civil estableix que les fonts de l’ordenament jurídic espanyol són la llei, 
el costum i els principis generals del Dret. 
 
L’apartat 6 de l’article 1 estableix que la jurisprudència completarà 
l’ordenament jurídic amb la doctrina, que, de manera reiterada, estableixi 
el Tribunal Suprem a l’interpretar i aplicar la llei, la costum i els principis 
generals del Dret. 
 
D’entre les fonts del Dret citades pel codi civil només de la llei es pot 
predicar aplicabilitat general, preferent i directa, cosa que significa que 
només la llei és aplicable a tots els supòsits de fet que es presenten en el 
tràfic jurídic. 
 
No es pot, com fa l’al·legant, fonamentar la nul·litat de cap acte 
administratiu pel fet que no s’hagin aplicat en la seva adopció, els criteris 
d’una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en 
un altre expedient completament diferent. 
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No es pot fer perquè, com ja hem dit, els supòsits de fet no són iguals ni 
equivalents, el de la sentència 163/2006 recau respecte de l’ordenació i 
imposició de contribucions especials el carrer Mossèn Cinto Verdaguer, amb 
unes característiques, d’amplada, de colindància amb la via del ferrocarril i 
de situació respecte del nucli urbà, completament diferent de les condicions 
del carrer La Mosca. 
 
El tècnic municipal ha informat al respecte:  
 
“El carrer Mossèn Jacint Verdaguer, en el tram comprès entre la Plaça de 
l’estació i el carrer Dr. Trueta, es troba a la zona sud-oest del nucli urbà del 
municipi i transcorre en paral·lel a la via del ferrocarril on, segons la 
sentència al·legada, existeix un ús predominant d’aparcament al servei del 
ferrocarril i, també, el clavegueram és final de línia per la qual cosa el 
benefici general elimina el benefici especial de la obra.  
 
Al carrer La Mosca no existeix proximitat amb el ferrocarril i tampoc és final 
de línia de cap claveguera, atès que es troba al bell mig del casc urbà, cosa 
que fa que les circumstàncies de fet siguin totalment diferents en un cas i 
altre. 
 
No existeix doncs, objectivament, cap element de fet equivalent o 
substancialment coincident entre un cas i un altre.  
 
Es desprèn d’aquestes consideracions que els paràmetres per a imputar 
contribucions especials al carrer Mossèn Cinto Verdaguer i al carrer La 
Mosca han de tenir en compte les característiques de cada carrer, que són 
ben diferents i que determinaran l’obtenció en cada cas d’un benefici o un 
augment de valor dels béns particulars també ben diferents.” 
 
No es pot fer perquè les sentències no són font de Dret directa en el nostre 
ordenament jurídic, la jurisprudència, com diu l’art 1,6 del Codi civil, només 
completa l’ordenament jurídic.  
 
No es pot fer perquè la jurisprudència ha de ser del Tribunal Suprem, i ha 
de ser reiterada, cosa que no succeeix en el cas de la sentència núm. 
163/2006, perquè és del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i 
perquè no és reiterada.  
 
No es pot fer perquè la nul·litat només es produeix per la concurrència dels 
supòsits previstos a l’art 62 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i el Procediment 
Administratiu Comú, cosa que no passa en el cas que ens ocupa. 
 



 20 

El raonament utilitzat per l’al·legant suposa donar el valor de llei, amb les 
seves característiques d’aplicabilitat directa i general, a una sentència que 
només és aplicable, amb força vinculant, al cas concret que enjudicia i no a 
d’altres, i no es pot considerar, ni tan sols, jurisprudència. Tot, és clar, sens 
perjudici del seu valor orientatiu en la interpretació de les normes legals. 
Valor que, en cap cas, pot sustentar una pretensió d’il·legalitat i menys de 
nul·litat. 
 
Respecte del darrer incís de l’al·legació, difícilment es pot incórrer en cap 
delicte de prevaricació quan s’actua conforme a la legalitat. 
 
A la quarta de les al·legacions  
 
A la quarta de les d’al·legacions formulades, el Sr. Mas argumenta 
Aprovació prèvia d’una ordenança general de contribucions especials, 
segons la qual amb caràcter previ a la imposició de noves contribucions 
especials és necessari establir uns criteris generals en la imposició per 
dotar de major seguretat jurídica en aquest tipus d’obres. Cita en suport de 
la seva postura l’art 34.3 de la llei d’hisendes locals i proposa la creació 
d’una comissió municipal creada als efectes amb representació de tots els 
grups municipals per a la redacció d’una ordenança municipal de 
contribucions especials. S’adjunten uns criteris base com a punt de partida 
de la redacció de l’ordenança.  
 
En contesta a la quarta de les al·legacions, cal esmentar la naturalesa 
jurídica tributària de la contribució especial, tribut que es configura al 
nostre ordenament com a de caràcter voluntari.  
 
Aquest caràcter obliga, conforme als arts 15 i 34,1 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, els ens locals a acordar en cada cas, per 
al finançament de cada obra o establiment de servei, la imposició i 
ordenació del tribut.  
 
L’ordenació ha de contenir,  sempre,  els elements relacionats a l’art 16 de 
la llei d’hisendes locals, la ordenació de les contribucions especials, en cada 
cas, hauria de contenir aquests elements. No obstant això, l’art 34,3 
permet ordenar en cada expedient d’aplicació concreta només els elements 
essencials del tribut, és a dir la determinació del cost previst de les obres, 
la quantitat a repartir entre els beneficiaris i els criteris de repartiment, i 
permet la remissió respecte de la norma en allò no previst en l’acord 
concret fins a cobrir tots els elements exigits per l’art 16 de la llei 
d’hisendes locals. 
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Aquesta és la funció de l’ordenança general de contribucions especials, la 
qual té aprovada i en vigor l’Ajuntament de Sant Celoni i a la qual es 
remeten els acords d’ordenació concrets adoptats en cada cas. 
 
Es planteja introduir en l’ordenança unes normes establint de manera 
permanent, general i unitària els percentatges de repartiment de costos 
entre l’Ajuntament i els beneficiaris segons els tipus d’obres, amb la 
finalitat, lloable, d’augmentar la seguretat jurídica dels contribuents. 
 
Aquesta solució no és nova, atès que el Reial Decret 3250/76, al seu art 
29,1 establia els següents percentatges: 
 

a) El 90 por 100 cuando se trate de obras de apertura de calles y 
plazas; primer establecimiento de calzadas, aceras, absorbederos y 
bocas de riego de las vías publicas urbanas; construcción y 
renovación de las redes de alcantarillado y desagüe de aguas 
residuales; instalación de redes de distribución de energía eléctrica; 
instalación, sustitución y mejora de las redes de distribución de aguas 
y, cuando se trate de interés de un sector, la ampliación de depósitos 
para mejorar el abastecimiento; construcción de embalses, canales y 
otras para la irrigación de fincas.  
 
b) El 70 por 100 cuando se trate de obras de ensanchamiento en las 
nuevas alineaciones de las calles y plazas ya abiertas, así como la 
modificación de rasantes; establecimiento y sustitución del alumbrado 
publico.  
 
c) El 50 por 100 cuando se trate de obras de sustitución de calzadas, 
aceras, absorbederos y bocas de riego de las vías publicas urbanas; 
mejora del alumbrado publico y establecimiento y mejora del servicio 
de extinción de incendios.  
 
d) Hasta el 50 por 100 cuando se trate de obras de captación, 
embalse, deposito, conducción y depuración de aguas para el 
abastecimiento y para estaciones depuradoras de aguas residuales y 
colectores generales. dentro de este limite, el ayuntamiento 
ponderara la importancia relativa del interés público y de los intereses 
particulares que concurran en la obra o servicio de que se trate.  

 
Aquesta previsió va ser derogada per l’art 21,2 de la llei 40/1981, por la 
que s’aprovaren determinades mesures sobre règim jurídic de les 
corporacions locals, i substituïda pel límit general actualment vigent del 
90% sense distinció entre les classes d’obra, regulació que ha passat, a 
través del Reial Decret Legislatiu 781/86 de 18 d’abril Refosa dels Textos 
Legals Vigents en Matèria de Règim Local i la llei 39/1988, de 28 de 
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals,  a l’actual norma, el Reial 
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Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
En l’actualitat la norma estableix la necessitat de determinar en cada cas la 
concurrència entre benefici especial i benefici general, sempre tenint en 
compte les circumstàncies concretes de cada obra en particular, sense que 
es puguin establir criteris generals per a cada classe d’obra, senzillament 
perquè el legislador va descartar aquesta opció i l’ajuntament no la pot 
reintroduir per via de l’ordenança fiscal. 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per deu vots 
a favor, el de la regidora Lourdes Donado i dels regidors Josep Alsina, Jordi 
Arenas, Josep Manel Bueno, Josep Capote, Raül Casado, Josep Maria 
Pasqual, Ramon Segarra i Joan Castaño i sis en contra, el de la regidora 
Josefa Lechuga i dels regidors Emili Bosch, Francesc Deulofeu, Jordi 
Cuminal, Carles Mas i Miquel Negre, el Ple municipal ACORDA: 
 
Primer.- Desestimar en tots els seus termes, d’acord amb les raons 
consignades a la part expositiva que antecedeix, les al·legacions 
formulades per presentades als acords provisionals d’imposició i ordenació 
de les contribucions especials per a la per a la realització de les obres 
d’urbanització del carrer La Mosca 
 
Segon.- Elevar a definitius els acords d’imposició i ordenació de 
contribucions especials als propietaris beneficiats per l’execució de les obres 
definides al projecte tècnic d’obres d’urbanització del carrer La Mosca, en 
idèntics termes als adoptats provisionalment per aquest Ple amb data 30 
de març de 2006, que es donen per reproduïts en aquest punt.  
 
Tercer.- Publicar els acords d’imposició i ordenació definitivament aprovats 
al Butlletí Oficial de la Província als efectes del general coneixement, amb 
expressió dels recursos a què hi hagi lloc. 
 
Quart.- Notificar aquest acord als al·legants, així com a la resta 
d’interessats en l’expedient als efectes disposats a l’art 34,4 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.  
 
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DE LES 
AL·LEGACIONS PRESENTADES A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DELS 
ACORDS D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS 
ESPECIALS PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES 
D’URBANITZACIÓ DEL  CARRER ANSELM CLAVÉ I APROVACIÓ 
DEFINITIVA DELS MATEIXOS. 
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Tenint en compte les intervencions produïdes al punt 3 en relació també a 
aquest,  
 
Es procedeix a resoldre les al·legacions presentades als acords provisionals 
d’imposició i ordenació de les contribucions especials per a la per a la 
realització de les obres d’urbanització del  carrer Anselm Clavé i aprovació 
definitiva dels mateixos, tot en base als següents: 
 
ANTECEDENTS 
 
El carrer Anselm Clavé és una via situada al centre urbà de Sant Celoni que 
uneix la Plaça de la Vila amb la Carretera Vella. Des de la remodelació de la 
Plaça de la Vila, que ha reconvertit tot l’espai de la plaça per a ús exclusiu 
de vianants, el trànsit rodat en aquest carrer és ocasional, i guanya 
importància l’ús de vianants degut a la forta presència de comerços a la 
zona. 
 
En l’actualitat el carrer es troba urbanitzat, amb una calçada per a pas de 
vehicles i aparcament i voreres a ambdós costats de 90 cm d’amplada 
mitjana. Les instal·lacions de telefonia, electricitat i enllumenat passen 
vistes per façana i els encreuaments són aeris. 
 
Per tal d’adaptar tot l’espai del carrer per als vianants, des de l’Àrea 
municipal d’Entorn s’ha redactat el projecte tècnic d’obres d’urbanització 
del carrer Anselm Clavé, amb un pressupost que ascendeix a la quantitat 
de 188.986,55 €, IVA inclòs.  
 
Les obres que contempla el projecte consisteixen en la substitució del 
paviment actual del carrer per una combinació de llambordes i pedra de 
quarsita, la renovació de la instal·lació d’enllumenat públic, el canvi de la 
xarxa unitària de clavegueram per una xarxa separativa de recollida 
d’aigües pluvials i fecals, l’ampliació de la xarxa d’aigua potable per a cobrir 
futures necessitats, el soterrament de part de les instal·lacions d’electricitat 
i telefonia, i la instal·lació d’uns bancs com a mobiliari urbà. 
 
La corporació considera necessari procedir a l’execució dels treballs que 
preveu el referit projecte, amb la finalitat de convertir el carrer Anselm 
Clavé en un espai per a vianants i potenciar així l’activitat comercial de la 
zona, alhora que per a actualitzar-ne les instal·lacions i serveis. 
 
La realització de les obres beneficiarà especialment una sèrie de persones 
que obtindran un especial avantatge i un augment de valor en els seus 
béns, per la qual cosa procedeix recórrer a la imposició de contribucions 
especials, a fi de rescatar part d'aquest benefici i permetre així la realització 
dels treballs que es projecten. 
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Amb data 30 de març de 2006 el ple de la corporació va prendre l’acord 
provisional d’imposició i ordenació de les contribucions especials per al 
finançament de les obres referides. 
 
L’acord, juntament amb l’expedient de què portava causa, va estar exposat 
al públic per un termini de 30 dies hàbils mitjançant la inserció dels 
anu7ncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província  núm. 88 de 13 
d’abril de 2006 i el diari “El Periódico” de 8 d’abril de 2006, així com també 
al tauler d’edictes de la corporació. 
 
Durant el termini d’exposició pública han estat presentades al·legacions pel 
Grup Municipal de CiU, per la qual cosa, de conformitat amb la legislació 
aplicable procedeix resoldre les al·legacions i aprovar definitivament els 
acords d’imposició i ordenació de les contribucions especials per al 
finançament de les obres referides en aquest expedient. 
 
Als antecedents consignats, així com al contingut de les al·legacions els són 
d’aplicació els següents: 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
A la primera de les al·legacions  
 
A la primera de les d’al·legacions formulades, el Sr. Mas argumenta que 
existeix arbitrarietat en la determinació del cost de l’obra que s’estableix 
com a base per imposar les contribucions especials als veïns del carrer 
Anselm Clavé. Que es basa en la inexistència d’un informe pericial o de 
valoració amb paràmetres predefinits (i objectius) que permetin establir la 
part de benefici particular dels veïns, que ha de correspondre a la quantitat 
que s’apliqui com a contribucions especials, cosa que dona peu a pensar 
que el criteri aplicat és la tradició. Conclou l’al·legació que l’expedient no és 
prou justificat i que la decisió és arbitrària i no ajustada a Dret. 
 
En contesta a la primera de les al·legacions és obvi que l’establiment del 
percentatge establert per l’art 28 de la Llei d’Hisendes Locals, amb el límit 
del 90%, està ponderant la part de benefici especial i el correlatiu general 
que hi concorre en una determinada obra pública municipal. 
 
L’establiment per l’administració d’aquest percentatge de participació ha de 
justificar-se adequadament per determinar en cada cas quina part del 
benefici correspon als subjectes passius i quina part a la generalitat dels 
veïns. Tanmateix aquesta tasca no és senzilla, com així ho ha reconegut, 
en sentència de 8 de març de 2002 del Tribunal Superior de Justícia de les 
Illes Balears:  
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“Que es muy difícil -incluso imposible- precisar con exactitud 
el porcentaje matemático de beneficio singularizado frente al beneficio 
general, y que por tanto la fijación del porcentaje final siempre tendrá un 
cierto componente de « tanto alzado » ; no puede sino reconocerse que la 
falta de adecuada motivación del porcentaje aplicado no puede ser defecto 
que determine la nulidad o anulabilidad del expediente de contribuciones 
especiales si, finalmente, al recurrente le constan los datos necesarios para 
combatir el porcentaje aplicado”. 
 
En el cas que ens ocupa l’acord provisional ha ponderat el percentatge en 
un 50%, i ha motivat dit percentatge a l’expedient i a la part expositiva del 
mateix acord en el que es diu: 
 
“Atès que, respecte del percentatge que es considera han de contribuir els 
subjectes passius, es fixa a la part dispositiva d’aquest acord en el 50%, i 
el motiu no és altre que la deguda ponderació entre la concurrència de 
l’interès general i el particular en els subjectes passius. El fet que el carrer 
Anselm Clavé estigui situat al centre de la població, amb una afluència 
considerable per part de la generalitat de la població, fa que el benefici 
especial es vegi matisat per la major concurrència d’un interès general. 
Aquest és el mateix criteri que es va utilitzar en el seu dia en el moment de 
la imposició i ordenació de les contribucions especials per a la realització de 
la urbanització de la Carretera Vella i també del carrer Torras i Bages.” 
 
El tècnic municipal al seu informe reforça aquest argument considerant: 
 
“Respecte de l’al·legació referent a la fixació del percentatge del cost a 
repercutir  per contribucions especials hem de tenir en compte que els 
serveis de clavegueram, de distribució d’aigua, la xarxa de baixa tensió, la 
telefonia i la instal·lació de telecomunicacions beneficia exclusivament als 
veïns dels immobles colindants amb la via que s’urbanitza, per la qual cosa 
el percentatge del seu cost a repercutir als veïns ha de ser, sinó el 90%, 
molt proper a aquest. 
 
Les partides corresponents a pavimentació, enllumenat públic i mobiliari 
urbà, atesa la situació del carrer i la seva centralitat respecte del casc urbà, 
fan que l’ús per part de la generalitat de la població sigui més intens, per la 
qual cosa es veu temperada la idea de benefici especial, considerant-se 
adequat que la generalitat del municipi participi al menys en un 50% del 
cost suporta.”  
 
Aquests raonaments, per si mateixos, ja són suficients per excloure tota 
arbitrarietat en l’adopció de l’acord, i no fa sinó seguir els raonaments 
jurisprudencials, tal com podem veure a la sentència del TSJ de les Illes 
Balears de 8 de març de 2002: 
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“Para el caso que nos ocupa, la fijación de un porcentaje del 66% se 
entiende razonable desde el momento en que al tratarse de un paseo 
peatonal entre los edificios y terrenos de los recurrentes y el mar, parece 
obvio que el beneficio cuantitativa y cualitativamente más relevante ha de 
repercutir precisamente en los propietarios de tales edificios cuyos 
ocupantes (esencialmente turistas) serán los más directos beneficiados por 
el paseo --y en consecuencia los propietarios de tales establecimientos--.” 
 
A criteri d’aquesta corporació, el dit fins a aquest moment ja és suficient 
per a motivar l’aplicació del percentatge del 50% dels costos de l’obra a 
càrrec dels particulars especialment beneficiats.  
 
A la segona de les al·legacions  
 
A la segona de les d’al·legacions formulades, el Sr. Mas argumenta la 
manca d’equitat en els criteris utilitzats per a la distribució del cost entre 
els veïns i l’ajuntament. Recolza l’al·legació en què s’utilitzen criteris 
diferents als d’altres obres equiparables com ara el carrer Joan Maragall, 
respecte de la qual, com a resposta a les al·legacions formulades a 
l’aprovació inicial dels acords d’imposició i ordenació, es va facilitar 
informació respecte de què les partides d’aigua, clavegueram, asfaltat i 
voreres més amples, etc... es van assumir al 100% per l’ajuntament i que 
l’enllumenat es va repercutir al 50% als veïns. Conclou l’al·legació amb la 
invocació de l’art 179 de la Llei General Tributària respecte d’una hipotètica 
responsabilitat en infracció tributària en no seguir els criteris manifestats 
per l’administració en la contestació a una consulta en la qual existeixi 
igualtat substancial i en d’injustícia, al seu judici, de l’aplicació d’un criteris 
diferents als aplicats darrerament. 
 
En contesta a la segona de les al·legacions s’ha de dir que en matèria de 
contribucions especials ha de ponderar-se la concurrència del benefici 
general en contraposició al general en cada cas concret, atès que les 
circumstancies fàctiques en cada cas varien de manera substancial sense 
que es puguin tractar de manera igual situacions desiguals.  
 
El tècnic municipal al seu informe considera: 
 
“El carrer Joan Maragall, situat a la zona nord-est del nucli urbà i molt 
proper a la zona industrial, ha estat fins ara un de les principals artèries 
d’entrada i sortida del vehicles d’aquest nucli urbà. La proximitat de la zona 
industrial ha provocat el pas habitual de camions i vehicles de transport per 
tot el barri de Les Borrelles i especialment pel carrer Joan Maragall. Aquest 
dos condicionants han provocat un sobre ús d’aquest carrer en benefici de 
la generalitat del municipi,  i unit a que actualment el carrer Joan Maragall 
és un carrer important de sortida de Sant Celoni, suportant un volum 
important de trànsit, per el que les actuacions que es realitzen en aquest 
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carrer estan destinades en bona part a millorar la seguretat dels vianants, 
són arguments que justifica el repartiment de costos. 
 
El carrer Anselm Clavé es un carrer cèntric, fora dels recorreguts primaris 
de circulació de vehicles, on es realitza una remodelació complerta, 
transformant radicalment un carrer de circulació de vehicles en un carrer 
de vianants, aportant un benefici important sobre les finques colindants. 
 
No existeix doncs, objectivament, cap element de fet equivalent o 
substancialment coincident entre un cas i l’altre.” 
 
En suport d’aquest criteri es pot citar la Sentència del Tribunal Suprem de 
22 de Desembre de 2005:  
 
“En el segundo motivo de casación denuncia la Asociación recurrente, 
nuevamente, infracción del art. 14 de la Constitución por la discriminación 
que, a su juicio, se produce en relación con la contribución especial de la 
Colonia "Canto de la Pata" al señalarse que el porcentaje a repercutir vía 
contribuciones especiales en la urbanización de esta Colonia será de 
35,793% mientras que en la Colonia "Calle Sevilla" el tanto por ciento a 
repercutir sobre los beneficiarios se fija en el 50%.  
 
Pues bien, la diferencia de porcentaje a repercutir, vía contribuciones 
especiales, en la urbanización de una y otra Colonia no supone un trato 
discriminatorio respecto de la Colonia "Calle Sevilla" porque el 
Ayuntamiento de Los Molinos, ponderando los diferentes intereses y a la luz 
de las circunstancias del momento, tiene la potestad de acordar o no la 
imposición de contribuciones especiales y determinar el porcentaje a 
repercutir entre los vecinos en función del beneficio que se obtiene con las 
obras o servicios motivadores de la imposición de la contribución especial.  
 
La pretendida discriminación que, en sentir de la Asociación recurrente, se 
produce respecto de las contribuciones especiales aprobadas en relación 
con la urbanización de la Colonia "Canto de la Pata" deviene inane al 
rechazarse la supuesta desigualdad de trato de que parte la Asociación 
recurrente. Estamos ante situaciones de hecho desiguales, atendido el 
hecho probado y así reconocido en la sentencia impugnada, situaciones a 
las que les ha sido dispensado un trato diferente con causa objetiva y 
razonable. No hay, por tanto, infracción del art. 14 de la Constitución.” 
 
La invocació de l’art 179 de la Llei General Tributària fa referència a 
l’exempció de responsabilitat per infracció tributària quan els obligats 
tributaris hagin ajustat la seva actuació als criteris manifestats per 
l’administració tributària competent en les publicacions i comunicacions 
escrites a que fa referència l’art 86 i 87 de la llei. També eximeix de dita 
responsabilitat si l’obligat tributari ajusta la seva actuació als criteris 
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emanats d’una consulta formulada per un altre obligat sempre que entre 
els dos supòsits de fet existeixi una igualtat substancial que permeti aplicar 
els esmentats criteris.  
 
Aquesta norma no és, en absolut, aplicable al cas que ens ocupa, atès que:  
 

 L’administració municipal no és subjecte passiu del tribut, en tot cas 
és subjecte actiu, aquesta norma seria aplicable als contribuents, 
mai a l’administració. 

 
 El contingut de la resolució de les al·legacions presentades als acords 

d’imposició d’unes contribucions especials, no constitueixen en cap 
cas la contestació a una consulta de les establertes a l’art 86 i 87 de 
la LGT. 

 
 L’actuació municipal en la imposició i ordenació de contribucions no 

constitueix cap infracció tributària. 
 
A la tercera de les al·legacions  
 
A la tercera de les d’al·legacions formulades, el Sr. Mas argumenta 
l’aplicabilitat dels criteris que conté la sentència 163/2006 que, segons 
l’al·legant s’hauria d’haver aplicat a l’hora d’establir el percentatge de 
repartiment dels costos entre l’administració i els contribuents en el 
moment d’acordar la imposició i ordenació de les contribucions especials 
per al finançament de les obres del carrer Anselm Clavé. Conclou l’al·legant 
que aquest fet anul·la els acords presos i pot, fins i tot, constituir un delicte 
de prevaricació. 
 
En contesta a la tercera de les al·legacions hem de recórrer a l’art 1,1 del 
codi civil estableix que les fonts de l’ordenament jurídic espanyol són la llei, 
el costum i els principis generals del Dret. 
 
L’apartat 6 de l’article 1 estableix que la jurisprudència completarà 
l’ordenament jurídic amb la doctrina, que, de manera reiterada, estableixi 
el Tribunal Suprem a l’interpretar i aplicar la llei, el costum i els principis 
generals del Dret. 
 
D’entre les fonts del Dret citades pel codi civil només de la llei es pot 
predicar aplicabilitat general, preferent i directa, cosa que significa que 
només la llei és aplicable a tots els supòsits de fet que es presenten en el 
tràfic jurídic. 
 
No es pot, com fa l’al·legant, fonamentar la nul·litat de cap acte 
administratiu pel fet que no s’hagin aplicat en la seva adopció, els criteris 



 29 

d’una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en 
un altre expedient completament diferent. 
 
No es pot fer perquè, com ja hem dit, els supòsits de fet no són iguals ni 
equivalents, el de la sentència 163/2006 recau respecte de l’ordenació i 
imposició de contribucions especials el carrer Mossèn Cinto Verdaguer, amb 
unes característiques, d’amplada, de colindància amb la via del ferrocarril i 
de situació respecte del nucli urbà, completament diferents de les 
condicions del carrer Anselm Clavé.  
 
En recolzament a aquesta afirmació es transcriu l’opinió del tècnic 
municipal: 
 
“Respecte de l’al·legació en la que es considera que no s’ha tingut en 
compte els criteris establerts a la sentència 163/2006, per a la 
determinació de les contribucions especials del carrer Anselm Clavé, és 
procedent informar tècnicament respecte de les diferències objectives entre 
el carrer Mossèn Cinto Verdaguer i el carrer Anselm Clavé.  
 
El carrer Mossèn Jacint Verdaguer, en el tram comprès entre la Plaça de 
l’estació i el carrer Dr. Trueta, es troba a la zona sud-oest del nucli urbà del 
municipi i transcorre en paral·lel a la via del ferrocarril on, segons la 
sentència al·legada, existeix un ús predominant d’aparcament al servei del 
ferrocarril i, també, el clavegueram és final de línia per la qual cosa el 
benefici general elimina el benefici especial de la obra.  
 
Al carrer Anselm Clavé no existeix proximitat amb el ferrocarril i tampoc és 
final de línia de cap clavegueram,  atès que es troba al bell mig del casc 
urbà, cosa que fa que les circumstàncies de fet siguin totalment diferents 
en un cas i altre. 
 
No existeix doncs, objectivament, cap element de fet equivalent o 
substancialment coincident entre un cas i un altre.  
 
Es desprèn d’aquestes consideracions que els paràmetres per a imputar 
contribucions especials al carrer Anselm Clavé han de tenir en compte les 
característiques de cada carrer, que són ben diferents i que determinaran 
l’obtenció en cada cas d’un benefici o un augment de valor dels béns 
particulars també ben diferents.”  
 
No es pot fer perquè les sentències no són font de dret directa en el nostre 
ordenament jurídic, la jurisprudència, com diu l’art 1,6 del Codi civil, només 
completa l’ordenament jurídic.  
 
No es pot fer perquè la jurisprudència ha de ser del Tribunal Suprem, i ha 
de ser reiterada, cosa que no succeeix en el cas de la sentència núm. 
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163/2006, perquè és del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i 
perquè no és reiterada.  
 
No es pot fer perquè la nul·litat només es produeix per la concurrència dels 
supòsits previstos a l’art 62 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i el Procediment 
Administratiu Comú, cosa que no passa en el cas que ens ocupa. 
 
El raonament utilitzat per l’al·legant suposa donar el valor de llei, amb les 
seves característiques d’aplicabilitat directa i general, a una sentència que 
només és aplicable, amb força vinculant, al cas concret que enjudicia i no a 
d’altres, i no es pot considerar, ni tan sols, jurisprudència. Tot, és clar, sens 
perjudici del seu valor orientatiu en la interpretació de les normes legals. 
Valor que, en cap cas, pot sustentar una pretensió d’il·legalitat i menys de 
nul·litat. 
 
Respecte del darrer incís de l’al·legació, difícilment es pot incórrer en cap 
delicte de prevaricació quan s’actua conforme a la legalitat. 
 
A la quarta de les al·legacions  
 
A la quarta de les d’al·legacions formulades, el Sr. Mas argumenta 
Aprovació prèvia d’una ordenança general de contribucions especials, 
segons la qual amb caràcter previ a la imposició de noves contribucions 
especials és necessari establir uns criteris generals en la imposició per 
dotar de major seguretat jurídica en quest tipus d’obres. Cita en suport de 
la seva postura l’art 34.4 de la llei d’hisendes locals i proposa la creació 
d’una comissió municipal creada als efectes amb representació de tots els 
grups municipals per a la redacció d’una ordenança municipal de 
contribucions especials. S’adjunten uns criteris base com a punt de partida 
de la redacció de l’ordenança.  
 
En contesta a la quarta de les al·legacions, cal esmentar la naturalesa 
jurídica tributària de la contribució especial, tribut que es configura al 
nostre ordenament com a de caràcter voluntari.  
 
Aquest caràcter obliga, conforme als arts 15 i 34,1 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, els ens locals a acordar en cada cas, per 
al finançament de cada obra o establiment de servei, la imposició i 
ordenació del tribut.  
 
L’ordenació ha de contenir,  sempre,  els elements relacionats a l’art 16 de 
la llei d’hisendes locals, la ordenació de les contribucions especials, en cada 
cas, hauria de contenir aquests elements. No obstant això, l’art 34,3 
permet ordenar en cada expedient d’aplicació concreta només els elements 
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essencials del tribut, és a dir la determinació del cost previst de les obres, 
la quantitat a repartir entre els beneficiaris i els criteris de repartiment, i 
permet la remissió respecte de la norma en allò no previst en l’acord 
concret fins a cobrir tots els elements exigits per l’art 16 de la llei 
d’hisendes locals. 
 
Aquesta és la funció de l’ordenança general de contribucions especials, la 
qual té aprovada i en vigor l’ajuntament de Sant Celoni i a la qual es 
remeten els acords d’ordenació concrets adoptats en cada cas. 
 
Es planteja introduir a l’ordenança unes normes establint de manera 
permanent, general i unitària els percentatges de repartiment de costos 
entre l’Ajuntament i els beneficiaris segons els tipus d’obres, amb la 
finalitat, lloable, d’augmentar la seguretat jurídica dels contribuents. 
 
Aquesta solució no és nova, atès que el Reial Decret 3250/76, al seu art 
29,1 establia els següents percentatges: 

 
a) El 90 por 100 cuando se trate de obras de apertura de calles y 
plazas; primer establecimiento de calzadas, aceras, absorbederos y 
bocas de riego de las vías publicas urbanas; construcción y 
renovación de las redes de alcantarillado y desagüe de aguas 
residuales; instalación de redes de distribución de energía eléctrica; 
instalación, sustitución y mejora de las redes de distribución de aguas 
y, cuando se trate de interés de un sector, la ampliación de depósitos 
para mejorar el abastecimiento; construcción de embalses, canales y 
otras para la irrigación de fincas.  
 
b) El 70 por 100 cuando se trate de obras de ensanchamiento en las 
nuevas alineaciones de las calles y plazas ya abiertas, así como la 
modificación de rasantes; establecimiento y sustitución del alumbrado 
publico.  
 
c) El 50 por 100 cuando se trate de obras de sustitución de calzadas, 
aceras, absorbederos y bocas de riego de las vías publicas urbanas; 
mejora del alumbrado publico y establecimiento y mejora del servicio 
de extinción de incendios.  
 
d) Hasta el 50 por 100 cuando se trate de obras de captación, 
embalse, deposito, conducción y depuración de aguas para el 
abastecimiento y para estaciones depuradoras de aguas residuales y 
colectores generales. dentro de este limite, el ayuntamiento 
ponderara la importancia relativa del interés público y de los intereses 
particulares que concurran en la obra o servicio de que se trate.  
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Aquesta previsió va ser derogada per l’art 21,2 de la llei 40/1981, por la 
que s’aprovaren determinades mesures sobre règim jurídic de les 
corporacions locals, i substituïda pel límit general actualment vigent del 
90% sense distinció entre les classes d’obra, regulació que ha passat, a 
través del Reial Decret Legislatiu 781/86 de 18 d’abril Refosa dels Textos 
Legals Vigents en Matèria de Règim Local i la llei 39/1988, de 28 de 
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals,  a l’actual norma, el Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
En l’actualitat la norma estableix la necessitat de determinar en cada cas la 
concurrència entre benefici especial i benefici general, sempre tenint en 
compte les circumstàncies concretes de cada obra en particular, sense que 
es puguin establir criteris generals per a cada classe d’obra, senzillament 
perquè el legislador va descartar aquesta opció i l’ajuntament no la pot 
reintroduir per via de l’ordenança fiscal. 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per deu vots 
a favor, el de la regidora Lourdes Donado i dels regidors Josep Alsina, Jordi 
Arenas, Josep Manel Bueno, Josep Capote, Raül Casado, Josep Maria 
Pasqual, Ramon Segarra i Joan Castaño i sis en contra, el de la regidora 
Josefa Lechuga i dels regidors Emili Bosch, Francesc Deulofeu, Jordi 
Cuminal, Carles Mas i Miquel Negre, el Ple municipal ACORDA: 
 
Primer.- Desestimar en tots els seus termes, d’acord amb les raons 
consignades a la part expositiva que antecedeix, les al·legacions 
formulades per presentades als acords provisionals d’imposició i ordenació 
de les contribucions especials per a la per a la realització de les obres 
d’urbanització del carrer Anselm Clavé 
 
Segon.- Elevar a definitius els acords d’imposició i ordenació de 
contribucions especials als propietaris beneficiats per l’execució de les obres 
definides al projecte tècnic d’obres d’urbanització del carrer Anselm Clavé, 
en idèntics termes als adoptats provisionalment per aquest Ple amb data 
30 de març de 2006, que es donen per reproduïts en aquest punt.  
 
Tercer.- Publicar els acords d’imposició i ordenació definitivament aprovats 
al Butlletí Oficial de la Província als efectes del general coneixement, amb 
expressió dels recursos a què hi hagi lloc. 
 
Quart.- Notificar aquest acord als al·legants, així com a la resta 
d’interessats en l’expedient als efectes disposats a l’art 34,4 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. 
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5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DE LES 
AL·LEGACIONS PRESENTADES A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DELS 
ACORDS D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS 
ESPECIALS PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES 
D’URBANITZACIÓ DEL  CARRER MAJOR DE DALT I APROVACIÓ 
DEFINITIVA DELS MATEIXOS. 
 
Tenint en compte les intervencions produïdes al punt 3 en relació també a 
aquest,  
 
Es procedeix a resoldre les al·legacions presentades als acords provisionals 
d’imposició i ordenació de les contribucions especials per a la per a la 
realització de les obres d’urbanització del carrer Major de Dalt i aprovació 
definitiva dels mateixos, tot en base als següents: 
 
ANTECEDENTS 
 
Als efectes de la renovació i transformació del carrer Major de Dalt, des de 
l’Àrea municipal d’Entorn s’ha redactat el projecte tècnic d’obres ordinàries 
d’urbanització del carrer Major de Dalt, entre la Plaça Comtes del Montseny 
i el carrer Germà Emilià, el pressupost del qual ascendeix a la quantitat de 
265.921,89 €, IVA inclòs, el qual ha estat aprovat inicialment per la Junta 
de Govern Local en sessió de 9 de febrer de 2006. 
 
L’objecte del projecte és el de definir les obres d’urbanització d’aquest tram 
del carrer Major, consistents en la pavimentació amb llamborda de formigó 
que donarà al carrer un caràcter de zona de vianants i comercial, 
substitució de la xarxa actual de clavegueram, soterrament de les xarxes 
elèctrica i de telefonia, adequació de la xarxa existent de subministrament 
d’aigua i renovació de la instal·lació d’enllumenat públic. 
 
La realització de les obres beneficiarà especialment una sèrie de persones 
que obtindran un especial avantatge i un augment de valor en els seus 
béns, per la qual cosa la corporació va considerar procedent recórrer a la 
imposició de contribucions especials, a fi de rescatar part d'aquest benefici i 
permetre així la realització dels treballs que es projecten. 
 
Amb data 30 de març de 2006 el ple de la corporació va prendre l’acord 
provisional d’imposició i ordenació de les contribucions especials per al 
finançament de les obres referides. 
 
L’acord, juntament amb l’expedient de què portava causa, va estar exposat 
al públic per un termini de 30 dies hàbils mitjançant la inserció dels 
anu7ncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província  núm. 88 de 13 
d’abril de 2006 i el diari “El Periódico” de 8 d’abril de 2006, així com també 
al tauler d’edictes de la corporació. 
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Durant el termini d’exposició pública han estat presentades les al·legacions 
següents: 
 
- Marta Dou Turida, 
- David Hernández Hernández, 
- Josep Dou Turida 
- Josep Maria Turida Codina 
- Josep Tarragó Pou en representació de l’Associació de Veïns del carrer 
Major de Dalt “Barri Vilanova”  
- Grup Municipal de CiU. 
 
De conformitat amb la legislació aplicable procedeix a resoldre les 
al·legacions i a aprovar definitivament els acords d’imposició i ordenació de 
les contribucions especials per al finançament de les obres referides en 
aquest expedient. 
 
Als antecedents consignats, així com al contingut de les al·legacions els són 
d’aplicació els següents: 

FONAMENTS DE DRET 
 
A les al·legacions formulades per la Sra. Marta Dou Turida, el Sr. 
David Hernández Hernández, el Sr. Josep Dou Turida i el Sr. Josep 
Maria Turida Codina 
 
Les al·legacions formulades per aquestes persones als seus respectius 
escrits són idèntiques, per la qual cosa es procedeix a la seva resolució 
conjunta. L’escrit d’al·legacions conté les següents: 
 
1. El tram del carrer Major ja té tots els serveis bàsics coberts i tals 
instal·lacions són relativament actuals. 
 
2. Els veïns ja van pagar en el seu dia les instal·lacions i actualment 
paguen un manteniment per les mateixes, creuen que les companyies han 
de córrer amb els nous costos.  
 
3. Que la nova urbanització del carrer és una millora pel municipi i no 
exclusivament dels veïns. Tot el poble de Sant Celoni es beneficia d’aquesta 
nova artèria peatonal que aporta una millor qualitat de vida. 
 
4. Que el carrer entra dins el pla de centre i que com a tal pla de centre es 
pot beneficiar d’unes subvencions de la Generalitat que reduiria el cost final 
de les obres d’urbanització 
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5. Que en el supòsit de què les subvencions arribessin un cop finalitzades 
les obres d’urbanització i les taxes ja estiguessin liquidades, l’ajuntament 
informi als veïns afectats i aquests recursos econòmics serveixin 
exclusivament a la millora do dinamització del Carrer Major. 
 
En contesta a la primera de les al·legacions formulades cal esmentar 
l’informe emès pel tècnic de l’àrea d’entorn respecte de la qüestió de 
l’existència dels serveis bàsics el qual, respecte de cadascuns dels serveis, 
conté els següents raonaments: 
 
Clavegueram: La instal·lació actual de sanejament només disposa d’un 
col·lector de recollida de les aigües fecals, de manera que quan plou, les 
aigües de pluja s’escorren per sobre de la calçada i vorera del carrer Major 
en direcció a la cruïlla amb el carrer Germà Emilià, engollint-se en part per 
unes canals de recollida col·locades a l’esmentada cruïlla. La resta queda 
retinguda en uns bassals, impedint el pas normal de vianants.  
 
Aquest fet manifesta que el disseny de la instal·lació és del tot inadequat a 
les necessitats actuals dels veïns del carrer donat l’exponencial increment 
de consum d’aigua de les famílies propiciada per l’actual sistema de vida, 
que es multiplica amb l’increment de població que s’ha donat en aquest 
carrer per la consolidació de l’edificació i la construcció de diversos edificis 
plurifamiliars i també per la instal·lació d’activitats econòmiques, 
principalment d’hostaleria, que demanden molta aigua, que ha de ser 
evacuada a per la xarxa de clavegueram. Aquest fet comporta que la xarxa 
hagi de ser substituïda i que no sigui viable la seva conservació perquè per 
molt bon manteniment que es faci, les seves característiques constructives 
i de disseny han estat superades amb escreix pels temps, fen-la del tot 
obsoleta.  
 
El projecte contempla la substitució del col·lector actual per un de polietilè 
de 40 cm de diàmetre que reculli, a part de les fecals actuals, les aigües de 
pluja mitjançant embornals, la qual cosa significa que s’assegura els 
desaigua de totes les finques veïnes, així com la correcte accessibilitat dels 
mateixos veïns.  
 
Pavimentació i senyalització: La configuració actual del carrer, amb una 
calçada i dues estretes voreres amb estacionament a una banda de la via, 
no s’adiuen amb un centre de vila que es vol sigui pels ciutadans i no pels 
vehicles.  
 
Donat que és necessària la substitució absoluta de tota la pavimentació, 
tant de calcada com de les voreres, s’aprofita per a transformar el carrer 
per donar preponderància als vianants, tal i com ja succeeix a la resta del 
carrer Major fins a la plaça d’En Nicola, cosa que s’aconsegueix amb la 
col·locació d’un paviment continu de llamborda.  
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Això comporta una total renovació, que suposa un canvi diferent en la seva 
concepció i filosofia de disseny del carrer equivalent la seva execució a una 
nova implantació. 
 
Aquesta nova implantació afavorirà altament als veïns del carrer i 
comportarà, tal com l’experiència ha demostrat a la resta del carrer Major 
una evident revalorització de les finques afectades.  
 
Enllumenat públic: L’actual enllumenat precari i obsolet per façana no es 
correspon amb les necessitats que requereix una via pública actual, en 
quan a il·luminació i seguretat, i es substitueix per unes noves lluminàries 
bàsicament en columna col·locades a portell i que ofereix un correcte grau 
d’il·luminació a tot el carrer. 
 
No només és necessari renovar i dissenyar de bell nou totalment la 
instal·lació per a la seva adaptació a les necessitats actuals sinó també pel 
compliment de la llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i també de les disposicions 
del Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, pel qual s’aprova el 
Reglament electrotècnic per a la baixa tensió. 
   
També en resulta un benefici per als propietaris d’aquest carrer pel fet que 
es sanegen façanes i s’incrementa de seguretat d’aquests. 
 
Instal·lació de l’aigua: La substitució de les canonades actuals d’alta 
pressió de fibrociment, per unes altres de polietilè de major diàmetre, a 
part d’aportar una millora sanitària evident pels veïns, aconsegueix 
assegurar el cabal fins i tot per els possibles futurs veïns. A més la 
implantació, també obligatori per normativa, del sistema de malla en les 
distribucions de la xarxa d’aigua aporta un benefici indiscutible per als 
propietaris, ja que en cas d’avaria a la xarxa de subministrament permet 
continuar abastant a través de la resta de la xarxa. També per normativa 
s’ha d’instal·lar un hidrant per als sistemes de protecció contra el foc.  
 
En aquest punt també hem de referir-nos a les majors necessitats 
generades pel major consum unitari dels veïns, del propi increment de 
població generat des de la urbanització del carrer i també de les noves 
activitats econòmiques de gran consum d’aigua.  
 
En aquest punt també és d’obligat compliment el Reial Decret 140/2003, de 
7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de 
l’aigua de consum humà. 
 
Xarxa de baixa tensió: La distribució d’electricitat a baixa tensió de 
l’àmbit d’actuació, actualment es realitza des de les línies elèctriques del 



 37 

carrer Major, creuant cable aeri, amb el conseqüent desgavell de cables i 
cadiretes que embruten la visió aèria del carrer.  
 
La pròpia configuració de la instal·lació comporta una obsolescència 
manifesta, no només pel seu disseny i concepció, sinó per la seva 
insuficiència atès l’increment de població i d’activitat experimentat pel 
carrer i de l’increment, de tots conegut del consum elèctric per càpita que 
s’ha experimentat des de l’època de la instal·lació actual, encara amb cable 
nu en cadireta, i el dia d’avui.. 
 
El projecte preveu soterrar els encreuaments, eliminar les cadiretes 
existents i fer la distribució elèctrica per façana, resultant-ne un aspecte 
polit i endreçat,  per la qual se’n desprèn que hi ha un benefici particular 
pel fet d’endreçar façanes i treure palometes.  
 
En definitiva es preveu una substitució de les instal3lacions que estan 
amortitzades, no només per acabament de la seva vida útil, també per la 
seva inadequació a les necessitat actuals, circumstàncies que no són 
superables a través del manteniment preventiu que es fa a la instal·lació i 
que requereixen una nova implantació dels serveis. 
 
Instal·lació de telefonia: La xarxa de telefonia en l’àmbit d’actuació és 
totalment aèria, igual que la instal·lació de baixa tensió i amb el projecte es 
pretén grapar per façana part de l’actual instal·lació i soterrar 
encreuaments, representant una millora qualitativa. 
 
Instal·lació de telecomunicacions: D’acord a les noves necessitats de 
telecomunicacions tant dels habitatges com dels comerços, així com per la 
voluntat d’aquest Ajuntament d’afavorir la implantació de noves tecnologies 
a l’edificació es disposarà dos tubs corrugats de PVC pel pas futur 
d’instal·lacions de comunicació.  
 
Aquest servei no existeix en l’actualitat. 
 
Mobiliari urbà: En l’actualitat no existeix mobiliari urbà en el carrer, per 
tant s’ha de considerar aquesta partida com un servei de nova implantació.  
 
De tot l’anterior es desprèn clarament que la nova urbanització del carrer 
Major de Dalt comporta una substitució de les actuals instal·lacions per 
trobar-se aquestes totalment obsoletes, no només des del punt de vista 
tècnic donat que en l’actualitat són del tot insuficients per a garantir la 
continuïtat dels serveis dels quals són base i menys de cara a l’increment 
futur de la demanda d’aquests que mai no cessa, sinó també des del punt 
de vista d’amortització de les instal·lacions atès que la seva vida útil ha 
arribat a la seva fi, sense que cap manteniment preventiu pugui evitar que 
els materials i instal·lacions puguin durar indefinidament. 
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De les raons tècniques transcrites es desprèn clarament l’obsolescència 
tècnica de les instal·lacions existents que no responen ni de bon tros als 
requeriments actuals de funcionament de la ciutat, ni per la seva dimensió 
ni per les seves característiques tècniques, segons els criteris actuals. 
L’obra que es du a terme és una renovació total dels serveis que equivalen 
a una nova implantació de tots ells, tant des del punt de vista del seu 
dimensionament, de l’adaptació a la normativa vigent, com a la implantació 
de serveis que no han existit mai, com ara les telecomunicacions, atès que 
quan es realitzà la instal·lació dels actuals serveis no existien. 
 
Aquest raonament jurídic troba recolzament en la jurisprudència contenciòs 
administrativa, així la Sentència del Jutjat contenciós administratiu núm. 2  
de Barcelona de 20 de març de 2002:  
 
“A la memòria obrant a l’expedient d’imposició i ordenació de contribucions 
especials, cap deduir que la raó de l’obra consisteix en una nova ordenació 
(...) d’igual manera de la dita memòria es desprèn la insuficiència de 
l’actual sistema (...) d’il·luminació pública, el que es procura solucionar amb 
(...) la instal·lació de noves columnes d’il·luminació, (...). La memòria 
descriu, doncs, obres no de conservació, entreteniment o millora, sinó de 
configuració dels elements urbans, sense que sigui als presents efectes 
obstacle que es tracti de substitució dels obsolets i instal·lació d’altres 
existents, atès que no en va (...) la renovació de l’enllumenat (...) són tots 
ells supòsits de millora urbanística, que n’obres de millora, que integra el 
fet imposable de la contribució especial, i  que per beneficiar especialment 
a la recurrent com a propietària afecta a la plusvàlua per ella generada la 
identifica com a subjecte passiu del tribut” 
  
No només en aquesta sentència sinó també en les Sentències del Tribunal  
superior de Justícia de Catalunya 903/2002, que diu: 
 
“Alega la demanda que en el sector Poal ya existían parte de los servicios 
que ahora se incluyen en el Proyecto a pagar mediante contribuciones 
especiales. Si ahora hay que sustituirlos se debe a que el Ayuntamiento ha 
incumplido el deber de conservación que le corresponde. A ello cabe decir 
que las instalaciones no son eternas y deben ser repuestas aunque su 
conservación haya sido la correcta sin que -por otra parte- la actora haya 
demostrado la pretendida dejadez del municipio. Ello es patente en el 
alquitranado de los viales o en la obsolescencia del alumbrado público, así 
como la necesidad de adecuarlo a la normativa eléctrica. Asimismo las 
redes de evacuación de aguas pluviales y residuales han de ser 
redimensionadas para evitar inundaciones cuando así lo aconseje el 
crecimiento urbano.”  
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També la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
1052/2005, que diu: 
 
“De todo ello debe concluirse que aunque en la mera reparación hay 
inversión -terapéutica-, siempre  habrá que distinguir entre la simple 
reparación por deterioro con la renovación, ampliación o mejora que sí 
constituyen una inversión y, por consiguiente, fundamentan la exacción de 
contribuciones especiales, por lo que la distinción de los desembolsos por 
cuenta de renta o por cuenta de capital puede constituir un buen criterio 
orientador. No debe desdeñarse la naturaleza económica de las 
contribuciones especiales y su propia finalidad cuando se presenta alguna 
cuestión de interpretación de las normas reguladoras y, así, la calificación 
del supuesto de hecho generador de la exacción y su fundamento 
económico constituirán guías seguras para la aplicación de su cuadro legal 
vigente.  
 
Se trata, pues, de una mejora «cualitativa», subsumible en el término 
«ampliación», según el significado gramatical de este término, el 
fundamento económico del tributo y la explicación contenida en la Memoria 
anexa al Proyecto de LHL, susceptible, por todo ello, de gravarse con 
contribuciones especiales. 
 
La conclusión es todavía más clara aun si se trata de obras o servicios ya 
amortizados, por lo que se excluye cualquier idea de reparación, 
entretenimiento o conservación, y lo mismo debe predicarse en los 
supuestos en que los anteriores servicios sean incompatibles con los 
actuales «standars» y, en particular, con las normas de seguridad 
mínimamente exigibles (así, alumbrado existente, pero que incumple las 
normas de seguridad para evitar accidentes de fatales consecuencias). No 
parece dudoso que en todos esos casos hay, estrictamente, una 
«ampliación» del servicio, e incluso un propio «establecimiento» de uno 
nuevo acorde con las exigencias del tiempo presente. 
 
La STSJ de Madrid de 19 de enero de 1998 ( JT 1998\211) señala en tal 
sentido, que la renovación y sustitución del alumbrado, del alcantarillado y 
de las calzadas puede suponer un beneficio o aumento del valor de los 
inmuebles de los sujetos pasivos afectados por los servicios públicos, salvo 
que en un caso concreto se acredite la innecesariedad de la renovación o 
de la sustitución y por tanto con carácter general se trata de circunstancias 
que bien pueden originar el establecimiento del tributo. 
 
Por su parte, la STSJ Castilla-León (Valladolid) de 18 de noviembre 1997 ( 
JT 1997\1551) se centra en el criterio de la «necesidad» de la obra, al 
afirmar que no se trata de una obra de mantenimiento, reposición o 
reparación de una previa pavimentación, sino ante una nueva configuración 
material del suelo de las diversas calles afectadas” 
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Similar argumentació es conté a les sentències del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya núms. 1268/2005 i 626/2002 
 
Igualment la Sala Tercera del Tribunal Suprem en sentència de  22 de 
Desembre de 2005 
 
“En el supuesto que nos ocupa es indudable la realización del hecho 
imponible del tributo litigioso al haberse ejecutado las obras y consistir 
éstas en el establecimiento, en unos casos, o en la ampliación o mejora, en 
otros, de servicios públicos de carácter local con el fin de subsanar los 
deficientes servicios urbanísticos existentes en cuanto al asfaltado de 
calles, instalación de alumbrado eléctrico y realización de la red de 
saneamiento, que realmente eran inexistentes o se encontraban en pésimo 
estado. Todo lo cual, evidentemente, supone un beneficio para los 
recurrentes, como titulares de parcelas radicadas en la Colonia e incluso un 
aumento de valor de las mismas. 
 
En el presente caso, las obras a realizar suponían toda una batería de 
elementos infraestructurales que, por su propia naturaleza, estaban 
poniendo de relieve la existencia de un claro beneficio para los propietarios 
de las viviendas que dan a las calles en las que se iban a acometer esas 
obras de urbanización, concurriendo así el hecho imponible que justificaba 
su financiación por el sistema de contribuciones especiales.” 
  
En contesta a la segona de les al·legacions, l’art 28 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, considera com un dels components del 
fet imposable de les contribucions especials la realització d’obres públiques  
o l’establiment o ampliació de serveis públics, de caràcter local, per les 
entitats respectives.  
 
L’art 29 del text legal citat considera que són obres i serveis locals els que 
realitzin les entitats locals dins l’àmbit de les seves competències per a 
complir les finalitats que tenen atribuïdes.  
 
Per la seva part l’art 25 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local estableix que el municipi ostenta competències i pot 
promoure tota classe d’activitats i prestar quants serveis públics 
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions dels veïns, exercint en 
tot cas competències en matèria d’ordenació, gestió i execució urbanística, 
pavimentació de vies públiques urbanes, protecció del medi ambient, 
protecció de la salubritat pública, subministrament d’aigua i enllumenat 
públic i clavegueram.  
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L’art 70,2 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, Refosa de la Llei 
d’urbanisme, estableix com a obres d’urbanització bàsiques, que 
comprenen les relatives al sanejament, abastant els col·lectors d’aigües 
pluvials, els col·lectors d’aigües residuals i les actuacions adequades 
relacionades amb la depuració d’aigües residuals; la compactació i 
l’anivellació de terrenys destinats a carrers o vies, abastant el pas per als 
vianants, i les xarxes de subministrament i distribució d’aigua, d’energia 
elèctrica i de connexió a les xarxes de telecomunicacions 
 
D’acord amb l’anterior les obres que es contemplen al projecte a finançar 
per contribucions especials compleixen plenament els requisits de l’art 28 
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, per constituir el fet 
imposable del tribut. 
 
Res no pot manifestar aquest ajuntament respecte de l’obligació de les 
companyies subministradores de córrer amb les despeses de renovació de 
les instal·lacions que utilitzen per a la prestació del servei, al marge de què 
la Llei d’hisendes locals no les contempla com a subjectes passius de les 
contribucions especials i de què les instal·lacions resultants de l’actuació 
municipal en executar les obres passaran a ser de propietat municipal, no 
de les companyies, i que aquestes satisfan el cànon previst a l’art 24,1,c) 
de la llei d’hisendes locals per la utilització privativa o aprofitaments 
especials constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipal en 
favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que afectin 
a la generalitat o una part important del veïnat.  
 
En contesta a la tercera de les al·legacions, cal dir que com en tot 
expedient d’imposició i ordenació de contribucions especials s’ha de 
ponderar la concurrència de l’interès general i del particular atribuïble als 
propietaris dels immobles colindants amb les obres, l’expedient ja les té en 
compte atès que només repercuteix per aquest tribut un 50% del cost 
suportat, tot d’acord amb les raons que s’especifiquen a l’expedient, per 
contra els al·legants res no argumenten en favor de les seves posicions 
limitant-se a dir que només existeix benefici general, cosa que no es pot 
sostenir de cap de les maneres atès que  és indubtable que els veïns es 
beneficiaran de disposar de millors serveis d’abastament d’aigua i de 
sanejament, de una nova pavimentació, d’un nou i ampliat enllumenat, 
d’uns nous serveis de telecomunicacions d’un nou mobiliari urbà, tot sense 
mencionar l’augment de valor que experimentaran uns immobles que 
passen a tenir una major centralitat i atractiu per la indubtable millora en 
l’entorn que les obres suposen.  
 
En contesta a la quarta de les al·legacions, no es disposa d’informació 
respecte de les subvencions que els al·legants vinculen gairebé amb 
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caràcter automàtic a la redacció i eventual aprovació del Pla de Centre de 
Sant Celoni.  
 
El document que es redacta en l’actualitat no és més que un instrument 
d’estudi urbanístic de les condicions que es donen al centre de Sant Celoni i 
la proposta de determinacions per a la seva dinamització que, si s’escau, 
podran ser incorporades a les modificacions del Pla General d’Ordenació 
Urbana o en la formulació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal  
 
La legislació no estableix que el finançament de les determinacions d’un pla 
urbanístic hagi de fer-se per mitjà de subvencions ni tampoc es contemplen 
en l’actualitat línies de subvencions dirigides a aquesta finalitat. 
L’instrument de planejament que incorpori les determinacions resultants 
del pla de centre establirà les seves fonts de finançament.  
 
Tanmateix si en el futur existís alguna possible línia de subvencions o font 
de finançament procedent d’altres administracions supramunicipals, de ben 
segur l’Ajuntament de Sant Celoni hi concorrerà per la seva obtenció i 
l’aplicarà conforme a la normativa reguladora que es dicti.  
 
A les al·legacions formulades pel Sr. Josep Tarragó i Pou en nom i 
representació de l’associació de veïns del carrer Major de Dalt 
“Barri Vilanova” 
 
L’escrit d’al·legacions formulades pel Sr. Tarragó conté les següents: 
 
1. Sol·licitud de la constitució d’una Comissió de Seguiment de les obres a 
través de les persones designades en l’assemblea general portada a terme 
per l’associació el passat dia 30 de març de 2006. 
 
2. Que l’ajuntament expliqui quins criteris s’han seguit per imputar el 50% 
del cost de les obres als veïns tenint en compte que: 
 

 El carrer ja gaudeix de bona part dels serveis que contempla el 
projecte 

 Que en quan als serveis de subministrament d’aigua, llum, telèfon i 
d’altres siguin les corresponents companyies les que es facin càrrec 
del seu cost. 

 
En contesta a la primera de les al·legacions, no hi ha inconvenient de la 
constitució d’una comissió de seguiment de les obres, ni tampoc respecte 
de les persones que es proposen per a formar-ne part, malgrat que el més 
indicat és la constitució d’una sola comissió de seguiment de tot el carrer 
amb membres de l’associació i de tota aquella persona que vulgui formar-
ne part.  
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No es desprèn del document que hi hagi voluntat de constituir l’associació 
administrativa de contribuents a què es refereix l’art 36 i 37 de la Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. No obstant tampoc no es donen 
els requisits exigits pels preceptes citats per a la seva constitució.  
 
En contesta a la segona de les al·legacions aquesta corporació es remet a 
l’argumentació consignada a la contesta de les al·legacions segona i tercera 
de l’apartat anterior, que es dona per reproduïda, atès que l’al·legació 
formulada pel Sr. Tarragó guarda identitat substancial amb aquelles. 
 
A les al·legacions formulades pel Sr. Carles Mas i Lloveras, en nom i 
representació del grup municipal de CiU.  
 
L’escrit d’al·legacions formulades pel Sr. Mas conté les següents: 
 
1. Arbitrarietat en la determinació del cost de l’obra que s’estableix com a 
base per imposar les contribucions especials als veïns del carrer Major de 
Dalt, Anselm Clavé i Mosca. Que es basa en la inexistència d’un informe 
pericial o de valoració amb paràmetres predefinits (i objectius) que 
permetin establir la part de benefici particular dels veïns, que ha de 
correspondre a la quantitat que s’apliqui com a contribucions especials, 
cosa que dona peu a pensar que el criteri aplicat és la tradició. Conclou 
l’al·legació que l’expedient no és prou justificat i que la decisió és arbitrària 
i no ajustada a dret. 
 
2.Manca d’equitat en els criteris utilitzats per a la distribució del cost entre 
els veïns i l’ajuntament. Recolza l’al·legació en què s’utilitzen criteris 
diferents als d’altres obres equiparables com ara el carrer Joan Maragall, 
respecte de la qual, com a resposta a les al·legacions formulades a 
l’aprovació inicial dels acords d’imposició i ordenació, es va facilitar 
informació respecte de que les partides d’aigua, clavegueram, asfaltat i 
voreres més amples, etc... es van assumir al 100% per l’ajuntament i que 
l’enllumenat es va repercutir al 50% als veïns. Conclou l’al·legació amb la 
invocació de l’art 179 de la Llei General Tributària respecte d’una hipotètica 
responsabilitat en infracció tributària en no seguir els criteris manifestats 
per l’administració en la contestació a una consulta en la qual existeixi 
igualtat substancial. Per últim afirma que hi ha injustícia, al seu judici, de 
l’aplicació d’un criteris diferents als aplicats darrerament. 
 
3. Aplicabilitat dels criteris que conté la sentència 163/2006 que, segons 
l’al·legant s’haurien d’haver aplicat a l’hora d’establir el percentatge de 
repartiment dels costos entre l’administració i els contribuents en el 
moment d’acordar la imposició i ordenació de les contribucions especials 
per al finançament de les obres del carrer Major de Dalt. Conclou l’al·legant 
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que aquest fet anul·la els acords presos i pot, fins i tot, constituir un delicte 
de prevaricació. 
 
4. Aprovació d’una ordenança general de contribucions especials, segons la 
qual amb caràcter previ a la imposició de noves contribucions especials és 
necessari establir uns criteris generals en la imposició per dotar de major 
seguretat jurídica en aquest tipus d’obres. Cita en suport de la seva postura 
l’art 34.3 de la llei d’hisendes locals i proposa la creació d’una comissió 
municipal creada als efectes amb representació de tots els grups municipals 
per a la redacció d’una ordenança municipal de contribucions especials. 
S’adjunten uns criteris base com a punt de partida de la redacció de 
l’ordenança.  
 
En contesta a la primera de les al·legacions és obvi que l’establiment del 
percentatge establert per l’art 28 de la Llei d’Hisendes Locals, amb el límit 
del 90%, està ponderant la part de benefici especial i el correlatiu general 
que hi concorre en una determinada obra pública municipal. 
 
L’establiment per l’administració d’aquest percentatge de participació ha de 
justificar-se adequadament per determinar en cada cas quina part del 
benefici correspon als subjectes passius i quina part a la generalitat dels 
veïns. Tanmateix aquesta tasca no és senzilla, com així ho ha reconegut, 
en sentència de 8 de març de 2002 del Tribunal Superior de Justícia de les 
Illes Balears:  
 
“Que es muy difícil -incluso imposible- precisar con exactitud 
el porcentaje matemático de beneficio singularizado frente al beneficio 
general, y que por tanto la fijación del porcentaje final siempre tendrá un 
cierto componente de « tanto alzado » ; no puede sino reconocerse que la 
falta de adecuada motivación del porcentaje aplicado no puede ser defecto 
que determine la nulidad o anulabilidad del expediente de contribuciones 
especiales si, finalmente, al recurrente le constan los datos necesarios para 
combatir el porcentaje aplicado”. 
 
En el cas que ens ocupa l’acord provisional ha ponderar el percentatge en 
un 50%, i ha motivat dit percentatge a l’expedient i a la part expositiva del 
mateix acord en el que es diu: 
 
“Atès que, respecte del percentatge que es considera han de contribuir els 
subjectes passius, es fixa a la part dispositiva d’aquest acord en el 50%, i 
el motiu no és altre que la deguda ponderació entre la concurrència de 
l’interès general i el particular en els subjectes passius. El fet que el carrer 
Major de Dalt estigui situat al centre de la població, amb una afluència 
considerable per part de la generalitat de la població, fa que el benefici 
especial es vegi matisat per la major concurrència d’un interès general. 
Aquest és el mateix criteri que es va utilitzar en el seu dia en el moment de 
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la imposició i ordenació de les contribucions especials per a la realització de 
la urbanització de la Carretera Vella i també del carrer Torras i Bages.” 
 
El tècnic municipal al seu informe reforça aquest argument considerant: 
 
“Respecte de l’al·legació referent a la fixació del percentatge del cost a 
repercutir  per contribucions especials hem de tenir en compte que els 
serveis de clavegueram, de distribució d’aigua, la xarxa de baixa tensió, la 
telefonia i la instal·lació de telecomunicacions beneficia exclusivament als 
veïns dels immobles colindants amb la via que s’urbanitza, per la qual cosa 
el percentatge del seu cost a repercutir als veïns ha de ser, sinó el 90%, 
molt proper a aquest. 
 
Les partides corresponents a pavimentació, enllumenat públic i mobiliari 
urbà, atesa la situació del carrer i la seva centralitat respecte del casc urbà, 
fan que l’ús per part de la generalitat de la població sigui més intens, per la 
qual cosa es veu temperada la idea de benefici especial, considerant-se 
adequat que la generalitat del municipi participi al menys en un 50% del 
cost suporta.”  
 
Aquests raonaments, per si mateixos, ja són suficients per excloure tota 
arbitrarietat en l’adopció de l’acord, i no fa sinó seguir els raonaments 
jurisprudencials, tal com podem veure a la sentència del TSJ de les Illes 
Balears de 8 de març de 2002: 
 
“Para el caso que nos ocupa, la fijación de un porcentaje del 66% se 
entiende razonable desde el momento en que al tratarse de un paseo 
peatonal entre los edificios y terrenos de los recurrentes y el mar, parece 
obvio que el beneficio cuantitativa y cualitativamente más relevante ha de 
repercutir precisamente en los propietarios de tales edificios cuyos 
ocupantes (esencialmente turistas) serán los más directos beneficiados por 
el paseo --y en consecuencia los propietarios de tales establecimientos--.” 
 
A criteri d’aquesta corporació, el dit fins a aquest moment ja és suficient 
per a motivar l’aplicació del percentatge del 50% dels costos de l’obra a 
càrrec dels particulars especialment beneficiats.  
 
En contesta a la segona de les al·legacions s’ha de dir que en matèria de 
contribucions especials ha de ponderar-se la concurrència del benefici 
general en contraposició al general en cada cas concret, atès que les 
circumstancies fàctiques en cada cas varien de manera substancial sense 
que es puguin tractar de manera igual situacions desiguals.  
 
El tècnic municipal, al seu informe considera: 
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“Respecte de l’al·legació que considera que existeix una manca d’equitat en 
els criteris utilitzats per a la distribució de costos de les obres entre els 
veïns i l’Ajuntament, respecte a les contribucions especials de les obres del 
carrer Joan Maragall existeixen diferències objectives entre el carrer Joan 
Maragall i el carrer Major de Dalt. 
 
El carrer Joan Maragall, situat a la zona nord-est del nucli urbà i molt 
proper a la zona industrial, ha estat fins ara un de les principals artèries 
d’entrada i sortida del vehicles d’aquest nucli urbà. La proximitat de la zona 
industrial ha provocat el pas habitual de camions i vehicles de transport per 
tot el barri de Les Borrelles i especialment pel carrer Joan Maragall. Aquest 
dos condicionants han provocat un sobre ús d’aquest carrer en benefici de 
la generalitat del municipi,  i unit al fet que actualment el carrer Joan 
Maragall és un carrer important de sortida de Sant Celoni, suportant un 
volum important de trànsit, per la qual cosa les actuacions que es realitzen 
en aquest carrer estan destinades en bona part a millorar la seguretat dels 
vianants, són arguments que en justifica el repartiment de costos. 
 
El carrer Major de Dalt és un carrer cèntric amb un eminent caràcter 
comercial i on es realitza una remodelació completa, transformant un carrer 
de circulació de vehicles en un carrer de vianants, no existint doncs, 
objectivament cap element substancialment coincident entre un cas i 
l’altre.” 
 
En suport d’aquest criteri es pot citar la Sentència del Tribunal Suprem de 
22 de Desembre de 2005:  
 
“En el segundo motivo de casación denuncia la Asociación recurrente, 
nuevamente, infracción del art. 14 de la Constitución por la discriminación 
que, a su juicio, se produce en relación con la contribución especial de la 
Colonia "Canto de la Pata" al señalarse que el porcentaje a repercutir vía 
contribuciones especiales en la urbanización de esta Colonia será de 
35,793% mientras que en la Colonia "Calle Sevilla" el tanto por ciento a 
repercutir sobre los beneficiarios se fija en el 50%.  
 
Pues bien, la diferencia de porcentaje a repercutir, vía contribuciones 
especiales, en la urbanización de una y otra Colonia no supone un trato 
discriminatorio respecto de la Colonia "Calle Sevilla" porque el 
Ayuntamiento de Los Molinos, ponderando los diferentes intereses y a la luz 
de las circunstancias del momento, tiene la potestad de acordar o no la 
imposición de contribuciones especiales y determinar el porcentaje a 
repercutir entre los vecinos en función del beneficio que se obtiene con las 
obras o servicios motivadores de la imposición de la contribución especial.  
 
La pretendida discriminación que, en sentir de la Asociación recurrente, se 
produce respecto de las contribuciones especiales aprobadas en relación 
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con la urbanización de la Colonia "Canto de la Pata" deviene inane al 
rechazarse la supuesta desigualdad de trato de que parte la Asociación 
recurrente. Estamos ante situaciones de hecho desiguales, atendido el 
hecho probado y así reconocido en la sentencia impugnada, situaciones a 
las que les ha sido dispensado un trato diferente con causa objetiva y 
razonable. No hay, por tanto, infracción del art. 14 de la Constitución.” 
 
La invocació de l’art 179 de la Llei General Tributària fa referència a 
l’exempció de responsabilitat per infracció tributària quan els obligats 
tributaris hagin ajustat la seva actuació als criteris manifestats per 
l’administració tributària competent en les publicacions i comunicacions 
escrites a que fa referència l’art 86 i 87 de la llei. També eximeix de dita 
responsabilitat si l’obligat tributari ajusta la seva actuació als criteris 
emanats d’una consulta formulada per un altre obligat sempre que entre 
els dos supòsits de fet existeixi una igualtat substancial que permeti aplicar 
els esmentats criteris.  
 
Aquesta norma no és, en absolut, aplicable al cas que ens ocupa, atès que:  
 

 L’administració municipal no és subjecte passiu del tribut, en tot cas 
és subjecte actiu, aquesta norma seria aplicable als contribuents, 
mai a l’administració. 

 
 El contingut de la resolució de les al·legacions presentades als acords 

d’imposició d’unes contribucions especials, no constitueixen en cap 
cas la contestació a una consulta de les establertes a l’art 86 i 87 de 
la LGT. 

 
 L’actuació municipal en la imposició i ordenació de contribucions no 

constitueix cap infracció tributària. 
 
En contesta a la tercera de les al·legacions hem de recórrer a l’art 1,1 del 
codi civil estableix que les fonts de l’ordenament jurídic espanyol són la llei, 
la costum i els principis generals del dret. 
 
L’apartat 6 de l’article 1 estableix que la jurisprudència completarà 
l’ordenament jurídic amb la doctrina, que, de manera reiterada, estableixi 
el Tribunal Suprem a l’interpretar i aplicar la llei, la costum i els principis 
generals del Dret. 
 
D’entre les fonts del Dret citades pel codi civil només de la llei es pot 
predicar aplicabilitat general, preferent i directa, cosa que significa que 
només la llei és aplicable a tots els supòsits de fet que es presenten en el 
tràfic jurídic. 
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No es pot, com fa l’al·legant, fonamentar la nul·litat de cap acte 
administratiu pel fet que no s’hagin aplicat en la seva adopció, els criteris 
d’una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en 
un altre expedient completament diferent. 
 
No es pot fer perquè, com ja hem dit, els supòsits de fet no són iguals ni 
equivalents, el de la sentència 163/2006 recau respecte de l’ordenació i 
imposició de contribucions especials el carrer Mossèn Cinto Verdaguer, amb 
unes característiques, d’amplada, de colindància amb la via del ferrocarril i 
de situació respecte del nucli urbà, completament diferent de les condicions 
del carrer Major de Dalt.  
 
En recolzament a aquesta afirmació es transcriu l’opinió del tècnic 
municipal: 
 
“Respecte de l’al·legació en la que es considera que no s’ha tingut en 
compte els criteris establerts a la sentència 163/2006, per a la 
determinació de les contribucions especials del carrer Major de Dalt, és 
procedent informar tècnicament respecte de les diferències objectives entre 
el carrer Mossèn Cinto Verdaguer i el carrer Major de Dalt.  
    
El carrer Mossèn Jacint Verdaguer, en el tram comprès entre la Plaça de 
l’estació i el carrer Dr. Trueta, es troba a la zona sud-oest del nucli urbà del 
municipi i transcorre en paral·lel a la via del ferrocarril on, segons la 
sentència al·legada, existeix un ús predominant d’aparcament al servei del 
ferrocarril i, també, el clavegueram és final de línia per la qual cosa el 
benefici general elimina el benefici especial de la obra.  
 
Al carrer Major de Dalt no existeix proximitat amb el ferrocarril i tampoc és 
final de línia, atès que es troba al bell mig del casc urbà, cosa que fa que 
les circumstàncies de fet siguin totalment diferents en un cas i altre. 
 
No existeix doncs, objectivament, cap element de fet equivalent o 
substancialment coincident entre un cas i un altre.  
 
Es desprèn d’aquestes consideracions que els paràmetres per a imputar 
contribucions especials al carrer Major de Dalt i al carrer Mn. Cinto 
Verdaguer han de tenir en compte les característiques de cada carrer, que 
són ben diferents i que determinaran l’obtenció en cada cas d’un benefici o 
un augment de valor dels béns particulars també ben diferents.” 
 
No es pot fer perquè les sentències no són font de dret directa en el nostre 
ordenament jurídic, la jurisprudència, com diu l’art 1,6 del Codi civil, només 
completa l’ordenament jurídic.  
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No es pot fer perquè la jurisprudència ha de ser del Tribunal Suprem, i ha 
de ser reiterada, cosa que no succeeix en el cas de la sentència núm. 
163/2006, perquè és del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i 
perquè no és reiterada.  
 
No es pot fer perquè la nul·litat només es produeix per la concurrència dels 
supòsits previstos a l’art 62 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i el Procediment 
Administratiu Comú, cosa que no passa en el cas que ens ocupa. 
 
El raonament utilitzat per l’al·legant suposa donar el valor de llei, amb les 
seves característiques d’aplicabilitat directa i general, a una sentència que 
només és aplicable, amb força vinculant, al cas concret que enjudicia i no a 
d’altres, i no es pot considerar, ni tan sols, jurisprudència. Tot, és clar, sens 
perjudici del seu valor orientatiu en la interpretació de les normes legals. 
Valor que, en cap cas, pot sustentar una pretensió d’il·legalitat i menys de 
nul·litat. 
 
Respecte del darrer incís de l’al·legació, difícilment es pot incórrer en cap 
delicte de prevaricació quan s’actua conforme a la legalitat. 
 
En contesta a la quarta de les al·legacions, cal esmentar la naturalesa 
jurídica tributària de la contribució especial, tribut que es configura al 
nostre ordenament com a de caràcter voluntari.  
 
Aquest caràcter obliga, conforme als arts 15 i 34,1 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, els ens locals a acordar en cada cas, per 
al finançament de cada obra o establiment de servei, la imposició i 
ordenació del tribut.  
 
L’ordenació ha de contenir,  sempre,  els elements relacionats a l’art 16 de 
la llei d’hisendes locals, la ordenació de les contribucions especials, en cada 
cas, hauria de contenir aquests elements. No obstant això, l’art 34,3 
permet ordenar en cada expedient d’aplicació concreta només els elements 
essencials del tribut, és a dir la determinació del cost previst de les obres, 
la quantitat a repartir entre els beneficiaris i els criteris de repartiment, i 
permet la remissió respecte de la norma en allò no previst en l’acord 
concret fins a cobrir tots els elements exigits per l’art 16 de la llei 
d’hisendes locals. 
 
Aquesta és la funció de l’ordenança general de contribucions especials, la 
qual té aprovada i en vigor l’ajuntament de Sant Celoni i a la qual es 
remeten els acords d’ordenació concrets adoptats en cada cas. 
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Es planteja introduir a l’ordenança unes normes establint de manera 
permanent, general i unitària els percentatges de repartiment de costos 
entre l’Ajuntament i els beneficiaris segons els tipus d’obres, amb la 
finalitat, lloable, d’augmentar la seguretat jurídica dels contribuents. 
 
Aquesta solució no és nova, atès que el Reial Decret 3250/76, al seu art 
29,1 establia els següents percentatges: 

 
a) El 90 por 100 cuando se trate de obras de apertura de calles y 
plazas; primer establecimiento de calzadas, aceras, absorbederos y 
bocas de riego de las vías publicas urbanas; construcción y 
renovación de las redes de alcantarillado y desagüe de aguas 
residuales; instalación de redes de distribución de energía eléctrica; 
instalación, sustitución y mejora de las redes de distribución de 
aguas y, cuando se trate de interés de un sector, la ampliación de 
depósitos para mejorar el abastecimiento; construcción de 
embalses, canales y otras para la irrigación de fincas.  
 
b) El 70 por 100 cuando se trate de obras de ensanchamiento en 
las nuevas alineaciones de las calles y plazas ya abiertas, así como 
la modificación de rasantes; establecimiento y sustitución del 
alumbrado publico.  
 
c) El 50 por 100 cuando se trate de obras de sustitución de 
calzadas, aceras, absorbederos y bocas de riego de las vías publicas 
urbanas; mejora del alumbrado publico y establecimiento y mejora 
del servicio de extinción de incendios.  
 
d) Hasta el 50 por 100 cuando se trate de obras de captación, 
embalse, deposito, conducción y depuración de aguas para el 
abastecimiento y para estaciones depuradoras de aguas residuales 
y colectores generales. dentro de este limite, el ayuntamiento 
ponderara la importancia relativa del interés público y de los 
intereses particulares que concurran en la obra o servicio de que se 
trate.  

 
Aquesta previsió va ser derogada per l’art 21,2 de la llei 40/1981, por la 
que s’aprovaren determinades mesures sobre règim jurídic de les 
corporacions locals, i substituïda pel límit general actualment vigent del 
90% sense distinció entre les classes d’obra, regulació que ha passat, a 
través del Reial Decret Legislatiu 781/86 de 18 d’abril Refosa dels Textos 
Legals Vigents en Matèria de Règim Local i la llei 39/1988, de 28 de 
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals,  a l’actual norma, el Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
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En l’actualitat la norma estableix la necessitat de determinar en cada cas la 
concurrència entre benefici especial i benefici general, sempre tenint en 
compte les circumstàncies concretes de cada obra en particular, sense que 
es puguin establir criteris generals per a cada classe d’obra, senzillament 
perquè el legislador va descartar aquesta opció i l’ajuntament no la pot 
reintroduir per via de l’ordenança fiscal. 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per deu vots 
a favor, el de la regidora Lourdes Donado i dels regidors Josep Alsina, Jordi 
Arenas, Josep Manel Bueno, Josep Capote, Raül Casado, Josep Maria 
Pasqual, Ramon Segarra i Joan Castaño i sis en contra, el de la regidora 
Josefa Lechuga i dels regidors Emili Bosch, Francesc Deulofeu, Jordi 
Cuminal, Carles Mas i Miquel Negre, el Ple municipal ACORDA: 
 
Primer.- Desestimar en tots els seus termes, d’acord amb les raons 
consignades a la part expositiva que antecedeix, les al·legacions 
formulades per presentades als acords provisionals d’imposició i ordenació 
de les contribucions especials per a la per a la realització de les obres de 
vianalització del  carrer Major de Dalt 
 
Segon.- Elevar a definitius els acords d’imposició i ordenació de 
contribucions especials als propietaris beneficiats per l’execució de les obres 
definides al projecte tècnic d’obres de vianalització del  carrer Major de 
Dalt, en idèntics termes als adoptats provisionalment per aquest Ple amb 
data 30 de març de 2006, que es donen per reproduïts en aquest punt.  
 
Tercer.- Publicar els acords d’imposició i ordenació definitivament aprovats 
al Butlletí Oficial de la Província als efectes del general coneixement, amb 
expressió dels recursos a què hi hagi lloc. 
 
Quart.- Notificar aquest acord als al·legants, així com a la resta 
d’interessats en l’expedient als efectes disposats a l’art 34,4 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. 
 
6.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DELS ACORDS 
D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A 
LA REALITZACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL VIAL 
PARAL·LEL ENTRE EL CARRER VALÈNCIA I EL CARRER OLZINELLES. 
 
Intervé el Sr. Josep Capote i diu: Tal com ha dit el Sr. alcalde avui es porta 
a l’aprovació provisional dels acords d’imposició de contribucions especials 
del vial paral·lel que és aquella zona que hi ha entre el carrer Olzinelles i el 
carrer València que connectarà amb aquella zona on hi ha el centre 
comercial Aldi etc. el que també estarà molt bé és que es preveu un carril 
d’enllaç amb la carretera comarcal i cal dir que s’aplica el percentatge de 
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90% - 10%, es tracta d’una aprovació provisional i aclarir que és un vial 
molt necessari. 
 
Intervé el Sr. Francesc Deulofeu i diu: La necessitat d’urbanització 
d’aquests carrers la compartim, però entenem que per coherència el nostre 
posicionament ha de ser el mateix de les altres. 
 
Intervé el Sr. alcalde i diu: Tal com comentàvem aquest matí, el Sr. 
secretari aquest matí i la directora de l’àrea d’Entorn, al costat del que era 
Pàmias, també és un vial paral·lel i van anar als Tribunals per les 
contribucions especials i la sentència va ser a favor de l’Ajuntament.   
 
Després d’aquestes intervencions i, 
 
La Junta de Govern Local en sessió de data 25 de maig de 2006 ha 
aprovat inicialment el projecte tècnic d’obres ordinàries d’urbanització del 
vial paral·lel de la carretera C-35, entre el carrer Olzinelles i el carrer 
València, redactat per l’Àrea municipal d’Entorn, el pressupost del qual 
ascendeix a la quantitat de 381.571,70 €, IVA inclòs. 
 
El projecte defineix les obres necessàries, d’acord amb la normativa vigent, 
per a urbanitzar aquest tram del vial paral·lel, consistents en construcció de 
voreres, formació d’una zona d’aparcament, pavimentació asfàltica de la 
calçada, adequació de la xarxa de clavegueram a les noves necessitats tot 
desdoblant-la en xarxa de recollida d’aigües fecals i aigües pluvials, dotació 
de noves xarxes de subministrament de serveis i millora i adaptació de les 
ja existents. 
 
Així mateix, el projecte inclou un carril d’enllaç per a accedir des del vial 
paral·lel a la carretera C-35, en substitució de totes les sortides existents. 
 
Els edificis construïts o en construcció, amb front al vial paral·lel tenen una 
vocació bàsicament comercial i de petita indústria, tractant-se en la seva 
majoria de naus dedicades al comerç o a petits tallers que no tenen 
endreçats els seus accessos i que presenten un entorn exterior desatès i 
poc curós. 
 
La Corporació considera necessari procedir a l’execució dels treballs que 
contempla el referit projecte, amb la finalitat de millorar l’aspecte de la 
zona i, especialment, la seguretat per al trànsit de vehicles a l’hora 
d’accedir a la carretera des dels carrers adjacents.  
 
Atès que la realització de les obres beneficia especialment una sèrie de 
persones que obtindran un especial avantatge i un augment de valor en els 
seus béns, procedeix recórrer a la imposició de contribucions especials, a fi 



 53 

de rescatar part d'aquest benefici i permetre així la realització dels treballs 
que es projecten. 
 
Per això, malgrat que les contribucions especials són un tribut voluntari, es 
considera procedent la seva imposició, motivada perquè a Sant Celoni des 
de sempre s’ha recorregut a aquesta forma de finançament en totes les 
obres que es realitzen i que són susceptibles de configurar el seu fet 
imposable. D’altra banda s’estima just que les persones que es veuran 
especialment beneficiades per l’actuació de la col·lectivitat, contribueixin en 
la consecució d’aquesta activitat d’acord amb les consideracions que es fan 
més avall. 
 
Respecte del percentatge que es considera han de contribuir els subjectes 
passius, es fixa a la part dispositiva d’aquest acord en el 90%, i el motiu no 
és altre que la major ponderació de l’interès particular per als propietaris de 
les finques amb front al vial objecte de les obres, per sobre de l’interès 
general per a la resta d’habitants del municipi. Aquest és el mateix criteri 
que es ve utilitzant a Sant Celoni des de fa molts anys en el finançament de 
les obres d’urbanització de carrers. 
 
Determinada la part a suportar pels especialment beneficiats, cal establir 
quins seran els criteris de repartiment entre ells; a aquesta proposta 
s’estima que els mòduls a aplicar han de ser els de façana i volum 
edificable, ambdós de manera conjunta i al 50%. 
 
Es consideren aquests dos elements perquè avui dia el valor de la propietat 
urbana és determinat pel seu aprofitament, que es materialitza en el volum 
edificable traduït automàticament en utilitat de l’immoble. No obstant, no 
es creu adient aplicar un sol mòdul perquè pot donar lloc a distorsions pel 
fet que una determinada finca tingui un gran volum edificable i en canvi la 
seva configuració d’accés a la via pública sigui petita, cosa que atempera 
molt el seu valor i l’augment d’aquest per la realització de les obres. És per 
aquest motiu que també es té en compte la façana de les finques, perquè 
és un segon element determinant en el valor de la finca en quant a la 
presència de les edificacions, la seva ventilació, il·luminació i accés, 
sobretot quant a la seva utilització comercial. 
 
D’altra banda, es considera que la correlació al 50% entre un i altre mòdul 
és adequada, donada la configuració del carrer i de les finques en ell 
enclavades. 
 
En el pressupost municipal existeix partida pressupostària suficient als 
efectes de subvenir l’obra i es preveu el correlatiu ingrés per concepte de 
contribucions especials. 
 
Vistos els informes que obren a l’expedient. 
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A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per deu vots 
a favor, el de la regidora Lourdes Donado i dels regidors Josep Alsina, Jordi 
Arenas, Josep Manel Bueno, Josep Capote, Raül Casado, Josep Maria 
Pasqual, Ramon Segarra i Joan Castaño i sis en contra, el de la regidora 
Josefa Lechuga i dels regidors Emili Bosch, Francesc Deulofeu, Jordi 
Cuminal, Carles Mas i Miquel Negre, el Ple municipal ACORDA: 
 
Primer.- Imposar contribucions especials als propietaris beneficiats per 
l'execució de les obres definides al projecte tècnic d’obres d’urbanització del 
vial paral·lel de la carretera C-35, entre el carrer Olzinelles i el carrer 
València d’aquesta vila. 
 
Segon.- Ordenar l'aplicació de contribucions especials als propietaris 
beneficiats per l'execució de les obres ordinàries d’urbanització del referit 
carrer, d'acord amb els següents paràmetres d'aplicació: 
 
a) Cost previst de les obres............. 381.571,70 €  
    Total cost ................................381.571,70 € 
 
b) El cost suportat per l'Administració serà de 381.571,70 €. 
 
c) La quantitat a repartir entre els beneficiaris serà d'un 90% del cost 
suportat per l'Administració, és a dir, 343.414,53 €, que constituirà la base 
imposable del tribut. 
 
d) Els criteris de repartiment que seran aplicats sobre la quantitat 
esmentada són: 
  50% metres lineals de façana dels immobles 
  50% metres cúbics de volum edificable 
 
Tercer.- Advertir que els costos anteriorment expressats tenen caràcter de 
mera previsió i que en base a allò preceptuat a la Llei d'hisendes locals 
poden patir variacions a l'alça o baixa en funció del cost efectiu de les obres 
i serveis. 
 
Quart.- Assenyalar com a subjectes passius de les contribucions especials 
les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 
de la Llei general tributària especialment beneficiades per la realització de 
les obres, tenint la consideració de persones especialment beneficiades els 
propietaris dels béns immobles afectats per l'execució del projecte. 
Subjectes passius que es relacionen a continuació, juntament amb les 
seves quotes provisionals: 
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CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES 
D’URBANITZACIÓ DEL VIAL PARAL·LEL, ENTRE EL CARRER OLZINELLES I 
EL CARRER VALÈNCIA. 
 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ 276.421,11 
Benefici industrial i despeses generals 19% 52.520,01 
Suma 328.941,12 
IVA 16%    52.630,58 
COST TOTAL 381.571,70 

 
Ajuntament 10% 38.157,17 
Veïns 90% 343.414,53 

 
Façanes 50 % 171.707,27 
Edificabilitat 50% 171.707,27 
 
 
Carrer i 
Número 

Propietari 
Façana  
(m) 

Edificabilitat 
(m3) 

Cost 
(€) 

 Joaquima Clopés Fugarolas 21,25 1057,68 15.982,21 
Canàries 12 Comunitat de propietaris 7,00 382,50 5.464,72 
 Juan Yerga Guevara 12,25 1077,00 11.954,82 
Vial paral·lel 89 Juan Yerga Guevara 15,35 867,00 12.148,99 
 Joan Vela Mateo 23,88 3780,00 33.164,20 
Vial paral·lel 81 José Morató Álvarez 11,98 1872,00 16.494,90 
Vial paral·lel 79 Caixa d'Estalvis Laietana 10,00 1440,00 13.049,37 
Vial paral·lel 77 Anna Giol Pujolràs 28,30 1680,00 22.876,97 
Mallorca 16 Ramon Lado Pou 26,80 1125,60 18.934,15 
Mallorca 15 Pere Payà Calvo 41,00 1701,00 28.843,22 
 M. Teresa Baranguer 51,40 3165,90 42.222,71 
Girona 54 Jeroni Becerra Ramos 15,00 1183,20 13.843,12 
Girona 42 Sixto Allué Bastaros 31,00 2524,20 29.072,15 
Girona 42 Sixto Allué Bastaros 33,00 3130,50 33.549,51 
Eivissa Jeroni Becerra Ramos 15,00 616,80 10.520,03 
Girona 60 Emili Cruells Culell 30,00 3663,00 35.293,46 
TOTALS 373,21 29.266,38 343.414,53 
 
Comunitat de propietaris C/ Canàries, 12 
 
 
Número 

Propietari 
Coeficient de 

participació 
Cost 
(€) 

PB 1 Manuel Márquez Alvarez 25,00 1.366,18 
PB 2 Juan Yerga Guevara 25,00 1.366,18 
PB 3 Juan Yerga Guevara 20,00 1.092,94 
PB 4 Juan Yerga Guevara 30,00 1.639,42 
 Total 100,00 5.464,72 
 
Cinquè.- Facultar la Junta de Govern Local per a la pràctica i aprovació de 
les liquidacions resultants d'aquest acord, així com per a la resolució 
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d'eventuals recursos administratius, de qualsevol tipus que aquests siguin, 
un cop aprovat definitivament aquest acord. 
 
Sisè.- Remetre's, en allò que no estigui previst en aquest acord i en 
aplicació de l'article 34.3 de la Llei d’hisendes locals, a l'Ordenança general 
de contribucions especials vigent al municipi de Sant Celoni. 
 
Setè.- Acordar l'exigència per avançat del pagament de les contribucions 
especials en funció del cost previst, en base a l'article 33.2 de la Llei 
d’hisendes locals. 
 
Vuitè.- Sotmetre l'expedient a informació pública per termini de trenta dies 
mitjançant edicte a publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en un diari 
dels de major difusió de la província i al tauler d'anuncis de la corporació. 
 
Novè.- Declarar que en cas de no formulació de reclamacions en el període 
d'informació pública, l'acord esdevindrà definitiu amb caràcter automàtic. 
 
Desè.- Advertir els propietaris afectats que podran constituir l'Associació 
Administrativa de Contribuents en els termes i als efectes d'allò que 
disposen els articles 36 i 37 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals. 
 
7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE SOL·LICITUD AL 
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
D’UNA SUBVENCIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA LLAR 
MUNICIPAL D’INFANTS. 
 
Intervé el Sr. Raül Casado i diu: Es tracta de demanar la subvenció per a la 
construcció d’una llar d’infants per a 122 places i hem de destacar que 
l’aportació econòmica de la Generalitat ha augmentat força en relació a 
l’anterior convocatòria. 
 
Intervé el Sr. Francesc Deulofeu i diu: Òbviament el nostre posicionament 
és favorable i el nostre vot serà que si en aquesta proposta tot i que quan 
llegim la proposta i analitzem els antecedents, el que crida l’atenció és la 
lentitud en que es prenen les decisions i d’alguna forma si que sobta molt la 
manca de planificació ja que en un primer moment es demani per 80 places 
fa tres anys, evidentment en aquests tres anys si que hi ha hagut alguns 
inconvenients, però que ha fet que no s’executés res i que a més a més 
sembla que la planificació feta abans del 2003 devia donar uns números 
que després s’han modificat però crida l’atenció que en tant poc temps la 
planificació pugui canviar, ens crida l’atenció això, aquest alentiment i 
aquesta manca de planificació a l’hora de decidir quin és el número òptim 
de places que necessita Sant Celoni i que es canvia el criteri en un espai de 
temps com és des de l’any 2003. 
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Intervé el Sr. Raül Casado i diu: Si vols, Francesc en fem una mica 
d’història, ho dic, perquè conèixer la història del que ha passat des del 
2003 també està bé, hi havia una previsió de fer la llar d’infants a l’antiga 
caserna de la Guardia Civil, es va enderrocar l’edifici es van fer unes 
prospeccions arqueològiques les quals van donar uns resultats i aquests 
resultats eren que s’havia d’excavar més i això comportava que els costos 
d’aquestes excavacions eren molt elevats i no només els costos sinó que 
també el temps no ens definia en quin temps es podria tirar endavant ja 
que no se sabia amb que ens podíem trobar. Aleshores l’ajuntament va 
buscar altres espais alternatius per construir aquesta llar d’infants i un 
d’ells era l’antiga piscina municipal situada al parc de la Rectoria Vella amb 
els terrenys adjacents, es va fer un nou projecte ja no de 82 places tal com 
s’havia previst a l’anterior emplaçament sinó de 122 i per això vam 
renunciar a l’anterior subvenció i ara ens afegim a aquesta, hem de dir que 
és un projecte molt engrescador amb el qual hi ha participat tota la 
comunitat educativa, s’ha presentat al Consell Escolar Municipal, a la 
Permanent, a totes les escoles que hi han participat, no només hi anirà 
l’Escola Bressol, sinó que també hi anirà el CDIAP a la part de dalt i el SAM 
i no només contempla la creació de l’Escola Bressol i el CDIAP a la part de 
dalt sinó que tot el projecte el que contempla és la reordenació dels espais 
adjacents. 
 
Intervé el Sr. Josep Alsina i diu: És curiós la reiteració del grup de 
Convergència i Unió de tractar a aquest equip de govern de manca de 
planificació, avui en els punts que portem aprovats en aquest ple tenim el 
soterrament del pas a nivell, i fer dos passos soterranis, tot això estava a 
l’acord d’aquest equip de govern, tot això és planificació que hem estat 
engegant en aquesta legislatura a nivell de la Ponència d’infrastructures 
que ja vam treballar amb els regidors de Convergència, hi ha la 
vianalització del centre, vam començar pel Torras i Bages i ara tenim 
l’Anselm Clavé i el Major de Dalt, tenim el Vial Paral·lel, tot això va lligat 
amb l’encaix de la Porta de Ponent i la Porta de Llevant i la rotonda de les 
Torres, dir-vos que en relació a aquesta planificació de l’equip de govern, el 
govern de la Generalitat ha tret un estudi de la Porta de Llevant, de com ha 
d’ésser l’entrada a Sant Celoni per la porta de Llevant, tot això és 
planificació que aquest equip de govern està portant a terme des del 
principi de la legislatura i que poc a poc van sortint les diferents iniciatives 
que vam engegar i que les diferents administracions s’han anat 
comprometent i han anat realitzant. El fet que ens digueu o ens titlleu de 
manca de planificació quan avui hi ha 6, 7 punts en que tot són coses 
planificades i previstes, és sorprenent. Pel que fa a l’Escola Bressol, el 
regidor ja us ha explicat quines han sigut les incidències, si hem de 
preveure què hi ha sota a terra, ja m’agradaria a mi, però avui hi ha 
aquests 7 punts que tots són de planificació i estratègia. 
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Intervé el Sr. Miquel Negre i diu: Era per comentar sobre el que ha dit 
l’Alsina de planificació, que no digui això de sota terra perquè si mira l’arxiu 
de Sant Celoni i busca veurà que aquí hi havia un convent i que ho sabien 
abans de tirar la Caserna a terra i que no diguin que nosaltres ens ho 
inventem o que diem coses que no són concretes ja que en aquest cas, 
quan es va planificar fer l’escola a la Caserna, ja se sabia que es trobarien 
aquestes restes i que ja se sabia que hi havia aquest convent. 
 
Contesta el Sr. Raül Casado i diu: Sí que és veritat que se sabia que hi 
havia un antic convent de caputxins i ho explico perquè jo crec que s’ha de 
saber tot, tal com diu en Miquel és veritat que se sabia que hi havia aquest 
antic convent i es va fer una primera prospecció, depèn del que es troba, 
els equips d’arqueologia diuen que ja està bé, que es pot tapar i es pot 
construir, però quan van fer aquesta primera prospecció van dir que hi 
havia molt més del que s’imaginaven i va ser aleshores quan van instar a 
l’ajuntament a que s’havien de fer més excavacions, ho dic perquè quedi 
ben clar. 
 
Intervé el Sr. Francesc Deulofeu: Crec que és tan evident que no cal 
argumentar-ho excessivament, és a dir es demana una subvenció l’any 
2003 per una llar d’infants de 80 places i el 2006 es decideix que no es vol 
aquella subvenció, que se’n demana una altra i que en calen 120 de places, 
que és un 50% més, jo entenc que això és planificar malament, ara bé si 
no ho enteneu d’aquesta manera, jo no he de dir res més, aquests són els 
fets i aquestes són les dades. 
 
Intervé el Sr. alcalde i diu: Segurament, com és normal no coincidim, els 
que governem aportem realitats i així ho diu la proposta ja que a l’àrea de 
Cultura recentment s’han fet nous estudis demogràfics i sí que realment hi 
ha hagut canvis importants de població jove al nostre municipi i a la nostra 
comarca i la voluntat de l’ajuntament ha demostrat de es vol fer la llar 
d’infants, s’ha passat de 82 a 122 places i com abans s’ha comentat, hi ha  
una voluntat molt important del nou govern de la Generalitat de 
subvencionar i ajudar als ajuntaments a tirar endavant obres d’aquesta 
importància, amb una subvenció que ha passat de 1875 euros per plaça a 
5000 euros per plaça, és a dir que pràcticament s’ha multiplicat per 2,5 
vegades l’ajuda de la Generalitat de Catalunya que són més de 100 milions 
de pessetes a l’obra i després també hi haurà una quantitat anual per 
alumne per poder fer més suportable el pressupost municipal que s’hi ha de 
posar. El bo és la voluntat que hi va haver de l’ajuntament, com es deia fa 
un parell d’anys, en el lloc previst ja se sabia que hi havia restes del 
convent de caputxins, però tal com ha explicat perfectament el regidor, la 
valoració dels equips arqueòlegs i de la Generalitat de Catalunya són els 
que diuen si es pot començar a construir, només s’ha de datar, fer fotos i 
fer un document que digui que és el que hi ha etc., això no ha sigut 
possible i crec que fins i tot la nova ubicació de l’Escola Bressol Municipal 
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serà més adient ja que pot disposar d’uns espais molt amplis al seu voltant 
i també ha fet que el projecte també estigui molt més ben estudiat, tota la 
comunitat educativa del municipi hi ha participat, serà una escola 
sostenible i estarà molt ben ubicada i molt ben planificada i no només serà 
escola sinó que es fa una aposta per tenir serveis complementaris per als 
infants com és el CDIAP i l’equip del SAM d’atenció multiprofessional i això 
si que és un complement molt important que de ben segur es valora i es 
valorarà quan estigui en funcionament com un dels ajuntaments que 
disposarà d’un equipament amb tots els serveis en el mateix edifici, pocs 
municipis els disposen i es posen a l’abast de tota la població i un exemple 
és el CDIAP, servei iniciat fa pocs mesos i posat a disposició de la població 
de Sant Celoni i dels municipis del Baix Montseny. 
 
Intervé el Sr. Josep Maria Pasqual i diu: Jo només volia manifestar la meva 
felicitat pel punt que aprovem avui, primera perquè el meu grup municipal 
no veia gaire clar la ubicació a l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil, penso 
que Sant Celoni ha sortit guanyant amb la nova ubicació, és un lloc 
fantàstic, tindrem una guarderia molt més gran de la projectada, el 
finançament també serà molt millor del que hi havia previst abans i per 
tant penso que el que hem de fer és felicitar-nos. 
 
Després d’aquestes intervencions i, 
 
L’article 7 de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general 
del sistema educatiu, estableix que les administracions públiques tenen 
l’obligació de garantir un nombre suficient de llocs escolars per a atendre 
l’escolarització de la població que vulgui cursar els ensenyaments de 
l’educació infantil. 
 
El municipi de Sant Celoni no disposa d’oferta pública, o sostinguda amb 
fons públics, per a atendre l’escolarització de la població de 0 a 3 anys; per 
això l’Ajuntament té interès en promoure la creació d’un centre docent de 
primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal. 
 
Per aquest motiu, el Ple municipal en sessió de data 30 d’octubre de 2001 
va aprovar la iniciativa per a la implantació del primer cicle d’educació 
infantil en un centre públic de titularitat municipal, configurant-lo com a 
servei de caràcter municipal.  
 
Per Ordre ENS/304/2003, de 2 de juliol, el Departament d’Ensenyament va 
obrir convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a la 
creació i la consolidació de places en llars d’infants de titularitat municipal.  
 
En data 24 de novembre de 2003 l’Ajuntament de Sant Celoni va lliurar 
tota la documentació necessària per a participar en aquesta convocatòria, 
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tot sol·licitant autorització per a un projecte de centre d’educació infantil de 
2 línies, 6 unitats i capacitat per a 82 alumnes, a crear al nostre municipi. 
 
Per resolució de 25 de febrer de 2004 el director general de Centres 
Docents va atorgar provisionalment una subvenció de 153.750 € a 
l’Ajuntament de Sant Celoni per a l’actuació projectada, amb el benentès 
que la resolució definitiva s’efectuaria un cop es certifiqués per part del 
secretari l’inici de l’expedient de contractació de les obres objecte de la 
subvenció. 
 
Prèviament, la Comissió de Govern municipal en sessió de 15 de maig de 
2003 va adjudicar a PETRITXOL 6 ARQUITECTES SCP el concurs per a la 
redacció del projecte tècnic, bàsic i executiu, per a la construcció d’un 
edifici que contingui un centre de dues línies de primer cicle d’educació 
infantil de titularitat municipal en planta baixa i un equipament sense ús 
específic en planta pis, a ubicar al solar situat a l’avinguda Verge del Puig, 5 
d’aquesta vila. 
  
Arrel d’unes troballes arqueològiques aparegudes en les excavacions 
realitzades al solar de l’avinguda Verge del Puig, 5, es va fer necessari un 
canvi d’emplaçament de l’equipament projectat, estimant-se com a més 
adequat per a la nova ubicació de la llar d’infants municipal el solar de 
propietat municipal situat al carrer Pere Ferrer, 15 d’aquesta vila. 
 
Aquest canvi d’ubicació va motivar que la Junta de Govern Local en sessió 
de 6 d’octubre de 2004 acordés modificar el contracte administratiu signat 
amb PETRITXOL 6 ARQUITECTES SCP per a la redacció del projecte tècnic, 
bàsic i executiu, abans referit. 
  
En data 28 de juliol de 2005 l’Àrea municipal de Cultura va emetre un 
informe posant de manifest que, arrel de nous estudis demogràfics, es 
considerava adient procedir a ampliar el centre projectat en dues aules 
més, per tal de donar resposta a les demandes de la població per un 
termini major de temps, evitant així la construcció d’un segon centre 
d’educació infantil en els propers anys. Alhora, des de la mateixa àrea es 
considerà necessari procedir a la distribució i condicionament de la planta 
pis de l’equipament, als efectes d’allotjar-hi el Centre de desenvolupament i 
atenció precoç (CEDIAP), que actualment es presta des d’un equipament 
aliè, així com per traslladar-hi del Servei d’atenció multiprofessional (SAM), 
molt vinculat amb el CEDIAP.  
 
Així, doncs, la Junta de Govern Local en sessió de 27 d’octubre de 2005 va 
aprovar la segona modificació del contracte administratiu subscrit amb 
PETRITXOL 6 ARQUITECTES SCP per a la redacció del projecte bàsic i 
executiu d’un edifici de planta baixa i planta pis, de titularitat municipal, al 
carrer Pere Ferrer, 15, de tal manera que: 
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La planta baixa de l’edifici contingui dues línies d’educació infantil de primer 
cicle de titularitat municipal i s’ampliï en dues aules més respecte de les 
previsions inicials. 
 
Es contempli la distribució i el condicionament de la planta superior als 
efectes de poder allotjar el Centre de desenvolupament i atenció precoç 
(CEDIAP) i el Servei d’atenció multiprofessional (SAM). 
 
Les modificacions contractuals referides han provocat un retard en el 
lliurament per part dels arquitectes redactors del projecte tècnic 
encarregat, per la qual cosa no s’han pogut iniciar encara els tràmits per a 
la contractació de les obres objecte de la subvenció. 
 
Per tot això, l’Alcaldia en escrit de data 3 d’abril de 2006 va comunicar al 
Departament d’Ensenyament la renúncia de l’Ajuntament de Sant Celoni a 
la subvenció provisional d’import 153.750 € per a la creació de 82 places 
d’educació preescolar al municipi de Sant Celoni, alhora que va manifestar 
la voluntat de la corporació de participar en la propera convocatòria de 
subvencions per a la creació i la consolidació de places en llars d’infants de 
titularitat municipal. 
 
En data 8 de maig de 2006 el director general de Centres Educatius ha 
dictat resolució per la que s’estima la renúncia de l’Ajuntament de Sant 
Celoni a la subvenció atorgada per a la creació de 82 llocs escolars 
d’educació infantil de titularitat municipal. 
 
En data 30 de maig de 2005 es va publicar al DOGC número 4394 l’Ordre 
EDC/236/2005, de 26 de maig, per la qual s’obre convocatòria pública per 
a la concessió de subvencions per a la creació i la consolidació de places 
per a infants de 0 a 3 anys en llars d’infants de titularitat municipal. 
 
PETRITXOL 6 ARQUITECTES SCP ha lliurat a l’Ajuntament de Sant Celoni el 
projecte bàsic per a la construcció d’un equipament municipal al carrer Pere 
Ferrer, 15 que en la seva planta baixa ubicarà la llar d’infants municipal 
amb capacitat per a 122 alumnes distribuïts en dues aules de P0 (nens de 0 
a 1 any), dues aules de P1 (nens de 1 a 2 anys) i quatre aules de P2 (nens 
de 2 a 3 anys). 
  
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, per unanimitat, 
el Ple municipal ACORDA: 
 
Primer.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya l’autorització del projecte 
per a la implantació d’un centre de titularitat municipal d’educació infantil 
de primer cicle per a 122 alumnes i distribuït en vuit aules: dues de P0, 
dues de P1 i quatre de P2.   
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Segon.- Sol·licitar del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya els ajuts corresponents al projecte presentat, tot de conformitat 
amb l’Ordre EDC/236/2005, de 26 de maig. 
 
Tercer.- Assumir el ferm compromís d’aquesta corporació d’executar les 
obres si es concedeix la subvenció del Departament d’Ensenyament. 
 
Quart.- Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui per a que pugui 
signar quanta documentació sigui procedent per a l’efectivitat dels acords 
presos. 
 
8.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DE L’ESTUDI DE 
VIABILITAT ECONÒMIC - FINANCERA I DE L’AVANTPROJECTE PER 
A LA CONSTRUCCIÓ D’UN TANATORI. 
 
Intervé el Sr. alcalde i diu: Aquest és un equipament, l’actual, que en el 
seu moment va ser innovador ja que ha donat un servei durant uns quants 
anys, no cal dir que ara s’ha de pensar amb un tanatori modern i més 
ampli al servei del municipi i dels municipis del voltant, s’ha fet l’exposició 
pública i no hi ha hagut cap reclamació a aquest estudi de viabilitat 
econòmica i per tant avui es porta a la seva aprovació definitiva per tal que 
vagi avançant i fer possible la construcció del nou tanatori municipal. 
 
Intervé el Sr. Frances Deulofeu i diu: El nostre posicionament és afirmatiu 
tal com ja va ser a l’aprovació provisional d’aquest punt. 
 
Després d’aquestes intervencions i,  
 
El municipi, de conformitat amb l’article 66.3.j) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, ostenta competències pròpies en matèria de 
cementiris i serveis funeraris.  
 
En exercici d’aquestes competències, l’Ajuntament de Sant Celoni va 
construir i posar en funcionament, dins el recinte del cementiri municipal, el 
tanatori municipal que actualment presta servei a la població. 
 
El temps transcorregut des de la seva construcció i l’augment de població 
experimentat en els darrers anys pel municipi de Sant Celoni fan necessari 
renovar totalment la instal·lació a fi i efecte que els celonins i celonines 
rebin un servei amb el nivell de qualitat que els correspon.  
 
A fi i efecte de la construcció d’un nou tanatori, s’ha considerat que el lloc 
més adient per a la seva ubicació és l’entrada del cementiri, dins els actuals 
jardins.  
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Amb la finalitat de poder construir la instal·lació a l’esmentat indret, s’ha 
redactat i tramitat una modificació puntual del Pla general d’ordenació 
urbana que contempla la qualificació d’una superfície de 700 m2 com a 
equipament públic.  
 
També s’ha tramitat la segregació d’aquesta superfície formant una finca 
independent de propietat municipal, de tal manera que sigui possible 
constituir sobre aquesta nova finca els drets necessaris per a la construcció 
de la nova instal·lació al servei del municipi. 
 
Ateses les limitacions pressupostàries municipals, s’han considerat les 
diverses alternatives que ofereix l’ordenament jurídic per a la construcció 
de l’equipament comptant amb finançament extern, trobant-se la més 
adequada a les finalitats proposades la figura de la gestió d’obra pública 
inclosa dins la legislació de contractació de les administracions públiques.  
 
La legislació vigent exigeix, com a pas previ a l’aprovació de l’expedient de 
contractació corresponent, la redacció d’un estudi de viabilitat que pot anar 
acompanyat, de manera potestativa, d’un avantprojecte de les obres a 
realitzar.  
 
Tanmateix, la llei permet substituir de manera motivada la redacció dels 
documents abans esmentats per un estudi de viabilitat financera que ha 
d’anar acompanyat, preceptivament, d’un avantprojecte de les obres, del 
qual ja es disposa. 
 
En el cas que ens ocupa, és possible la utilització d’aquesta segona 
alternativa atès que les obres a construir no són en cap cas complexes des 
del punt de vista arquitectònic, tampoc no tenen impacte de caràcter 
ambiental, o aquest és mínim, ni en la seva implantació en el territori; es 
tracta simplement de la construcció d’un edifici dins un terreny municipal 
qualificat a l’efecte, des del que es donarà servei als ciutadans celonins.  
 
El Ple municipal, en sessió de data 18 d’abril de 2006, va aprovar 
inicialment l’estudi de viabilitat econòmica i financera, així com 
l’avantprojecte de les obres per a la construcció d’un nou tanatori municipal 
mitjançant el contracte de concessió d’obra pública regulat pel títol V del 
llibre II del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.  
 
L’expedient administratiu corresponent ha estat exposat al públic, a la 
Secretaria municipal, pel termini de 30 dies hàbils, prèvia publicació del 
corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 
99 del dia 26 d’abril de 2006, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
número 4624 del dia 2 de maig de 2006 i al tauler d’edictes de la 
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corporació, sense que en aquest termini s’hagi presentat cap al·legació ni 
suggeriment al respecte. 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 
unanimitat, el Ple municipal ACORDA: 
  
Primer.- Aprovar definitivament l’estudi de viabilitat econòmica i financera, 
així com l’avantprojecte de les obres per a la construcció d’un nou tanatori 
municipal mitjançant el contracte de concessió d’obra pública, aprovats 
inicialment pel Ple municipal en sessió de data 18 d’abril de 2006. 
 
Segon.- Habilitar el Sr. alcalde per a la signatura de la documentació 
necessària per a l’efectivitat de l’acord adoptat. 
 
9.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL TANATORI 
MUNICIPAL EN LA MODALITAT DE CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA. 
 
Intervé el Sr. alcalde i diu: Tal com s’entén pel títol, es tracta d’endegar el 
procés de contractació perquè es tracta de fer el projecte, la construcció i la 
gestió, és el que té la modalitat de concessió d’obra pública que permet 
agilitzar-ho per tal que l’empresa a la que se li faci la concessió pugui fer 
les tres etapes, projecte, construcció i gestió. 
 
Després d’aquesta intervenció i, 
 
El municipi, de conformitat amb l’art 66,3,j) del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim 
Local de Catalunya, ostenta competències pròpies en els cementiris i els 
serveis funeraris.  
 
En exercici d’aquestes, l’Ajuntament de Sant Celoni va construir i posar en 
funcionament, dins el recinte del cementiri, el tanatori municipal que 
actualment presta servei a la població. 
 
El temps transcorregut des de la seva construcció i l’augment de població 
experimentat en els darrers anys pel municipi de Sant Celoni fan necessari 
renovar totalment la instal·lació a fi i efecte que els Celonins i Celonines 
rebin un servei amb el nivell de qualitat que els correspon.  
 
A fi i efecte de la construcció del nou tanatori s’ha estudiat la seva ubicació 
i ha estat considerat que el lloc més adient per a la seva construcció és a 
l’entrada del cementiri dins els actuals jardins.  
 
Amb la finalitat de poder ubicar la instal·lació a l’esmentat indret, ha estat 
redactada i tramitada una modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
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Urbana que contempla la qualificació d’una superfície de 700 m2 com a 
equipament públic.  
 
També ha estat tramitada la segregació d’aquesta superfície formant una 
finca independent de propietat municipal de tal manera que sigui possible 
constituir sobre aquesta nova finca els drets que siguin necessaris per a la 
construcció de la nova instal·lació al servei del municipi. 
 
Donades les limitacions pressupostàries municipals, han estat considerades 
les diverses alternatives que ofereix l’ordenament jurídic per a la 
construcció de l’equipament comptat amb finançament extern, trobant-se 
la més adequada a les finalitats proposades la figura de la gestió d’obra 
pública inclosa dins la legislació de contractació de les administracions 
públiques.  
 
La dita legislació exigeix, com a pas previ a l’aprovació de l’expedient de 
contractació de l’expedient corresponent, la redacció d’un estudi de 
viabilitat que pot anar acompanyat, de manera potestativa d’un 
avantprojecte de les obres a realitzar.  
 
Tanmateix, la llei permet substituir de manera motivada la redacció dels 
documents abans esmentats per un estudi de viabilitat financera que ha 
d’anar acompanyat, preceptivament, d’un avantprojecte de les obres, del 
qual ja es disposa. 
 
Els documents referits al punt precedent han estat redactats i aprovats pel 
ple de la corporació en data 18 d’abril de 2006, exposats al públic per 
inserció d’anuncis al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4624 
de 2 de maig de 2006 i Butlletí Oficial de la Província núm. 99 de 26 d’abril 
de 2006. Sense que durant el període d’exposició pública hagin estat 
presentades al·legacions.  
 
Incoat i instruït expedient de contractació per a la concessió de l’obra 
pública és necessari que l’òrgan de contractació l’aprovi per procedir a la 
licitació. 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 
unanimitat, el Ple municipal ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació per a la concessió d’obra 
pública per a la construcció i ulterior explotació del tanatori municipal al 
Passeig del cementiri s/n.  
 
Segon.- Aprovar inicialment el Plec de clàusules administratives particulars 
que ha de regir la contractació i procedir a la seva exposició pública pel 
termini de vint dies, per tal que es puguin presentar reclamacions, prèvia 
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publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer.- Simultàniament, dins el termini d’exposició del Plec de clàusules 
administratives particulars s’anunciarà la licitació en el Butlletí Oficial de la 
Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, si bé la licitació 
s’ajornarà en el supòsit que es presentin reclamacions contra el referit Plec 
de clàusules. 
 
Quart.- Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui als efectes de què 
pugui signar quanta documentació sigui procedent als efectes de 
l’efectivitat dels acords presos.  
 
10.- NOMENAMENT, SI ESCAU,  D’UNA NOVA COMISSIÓ D’ESTUDI 
PER A L’ESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL 
D’APARCAMENT SOTERRAT A LA PLAÇA DELS COMTES DEL 
MONTSENY, AIXÍ COM LA DESIGNACIÓ DELS SEUS MEMBRES. 
 
Intervé el Sr. alcalde i diu: Més que res es tracta de ratificar els membres 
que hi havia a la comissió perquè el termini de nomenament s’ha esgotat, 
s’hi està treballant per part de tots els grups, i per tant és donar-nos un 
temps complementari de 3 mesos, tot i que potser amb menys temps ja 
estarà acabat però que ha de tenir continuïtat ja que eren tres mesos i 
només en falta un, però que si en un mes està es pugui portar al ple. 
 
Després d’aquesta intervenció i, 
 
L’art 66,3, b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya atribueix al 
municipi competències pròpies en matèria d’ordenació del trànsit de 
vehicles i persones en les vies urbanes, l’apartat g) del mateix precepte 
atribueix competències en els abastaments, les fires i mercats i la defensa 
dels usuaris i de consumidors. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni en exercici de la seva competència ha elaborat 
un Pla de Mobilitat del municipi de Sant Celoni on es reflecteixen les 
tendències circulatòries, tant de persones com de vehicles i d’on es conclou 
que en els darrers anys s’ha incrementat de manera ràpida i continuada el 
volum de vehicles circulant per la nostra vila. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni, a més, dins una política d’afavoriment del 
vianant sobre el vehicle privat, així com pel foment del comerç de 
proximitat, ha optat per convertir en zona de vianants una part del centre 
urbà, projectant la vianalització de noves vies en un futur pròxim. No 
només això, també ha apostat pel foment del transport públic urbà, cosa 
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que ha dut a la posada en marxa del bus urbà per tal de facilitar la 
mobilitat sense recórrer al vehicle privat. 
 
Les mesures adoptades han comportat una supressió de places 
d’aparcament que s’han de compensar paral·lelament per tal d’evitar el 
desconcert i malestar social que això comporta. 
 
Una de les solucions emprades a d’altres municipis ha estat la construcció 
d’aparcaments soterranis, que fa possible la recollida dels vehicles sense 
plaça al carrer, els amaga i facilita el trànsit als vianants. A més redueix 
l’impacte visual dels cotxes sobre la superfície i afavoreix els itineraris dels 
vianants dins el nucli urbà, on trobem normalment la majoria 
d’establiments comercials, d’oci i de restauració. 
 
Als efectes han estat encarregats estudis previs que valoressin la viabilitat 
de la construcció d’un aparcament soterrat a la plaça dels Comptes del 
Montseny. Estudis que han estat lliurats per l’empresa GESOP i per 
l’arquitecte Ramon Llopart.  
 
El resultat d’aquests estudis, juntament amb la necessària visió de futur,  
atesa la taxa de creixement, no tan sols de la població, sinó també de la 
taxa de motorització d’aquesta, fan aconsellable iniciar els tràmits per 
certificar la viabilitat de la implantació d’un servei públic municipal 
d’aparcament soterrat. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni en sessió de data 30 de març de 2006 va 
prendre l’acord inicial de l’establiment del servei públic municipal de 
contingut econòmic d’aparcament soterrat a la plaça dels Comtes del 
Montseny. 
 
També, en el mateix acord de forma simultània va crear la comissió 
d’estudi prevista per l’art 143 del Decret 179/1995, pel qual s’aprova del 
Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, tot designant els 
seus 8 membres per un termini de tres mesos. 
 
La comissió ha estat treballant en la redacció de l’estudi, malgrat que no ha 
pogut culminar el seu treball, per la qual cosa,  de conformitat amb l’art 
145,3 del Decret 179/1995, l’esgotament del termini comporta el 
cessament automàtic dels seus membres.  
 
No obstant l’ajuntament ple pot nomenar una nova comissió amb la 
mateixa finalitat, de no fer-ho el procediment es consideraria caducat. 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 
unanimitat, el Ple municipal ACORDA: 
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Primer.- Nomenar, de conformitat amb l’art 145 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova del Reglament d’Obres, activitats i serveis 
dels ens locals, una nova comissió d’estudi per l’establiment del servei 
públic municipal de contingut econòmic d’aparcament soterrat a la plaça 
dels Comtes del Montseny.  
 
Segon.- Determinar que la comissió d’estudi constarà de 8 membres, tot 
designant com a tals les persones següents: 
 

- Membres de la corporació 

• Joan Castaño i Augé, Alcalde, que serà president, o persona en qui 
delegui. 

• Josep Alsina i Lloreda, Regidor de promoció econòmica 
• Josep Maria Pasqual i Arenas, Regidor de sostenibilitat 
• Emili Bosch Oliveras, en representació del Grup Municipal de CiU. 

 
- Tècnics qualificats 

• José Luis González Leal, Secretari municipal que actuarà, a més, 
com a secretari de la comissió. 

• Joaquim Colominas i Coll, Director de Presidència 
• Lluis Obach i Martínez, Enginyer 
• Joan Muntal i Tarragó, Interventor accidental 

 
Tercer.- Determinar que el termini de què disposa la comissió per a 
l’elaboració i lliurament de la memòria és de 3 mesos a comptar de 
l’adopció d’aquest acord. 
 
Quart.- Notificar aquesta resolució als interessats dins el termini de 10 dies 
per al seu coneixement, als efectes escaients i amb expressió dels recursos 
a que tinguin dret. 
 
Cinquè.- Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui als efectes de què 
pugui signar quanta documentació sigui procedent als efectes de 
l’efectivitat dels acords presos.  
 
11.- MODIFICACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT 
DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA PER AL SOSTENIMENT EN 
COMÚ DE L’ESCOLA MANCOMUNADA DE LA TORDERA. 
 
Intervé el Sr. Raül Casado i diu: Aquí hi hauria dos aspectes importants, un 
seria el tema econòmic que fins ara les càrregues econòmiques inicials 
sempre anaven de part d’un ajuntament i ara s’han dividit i s’intenta arribar 
a un 50% per part de cada ajuntament sempre d’acord amb els alumnes 
que hi ha de cada municipi. I l’altre aspecte és que a petició del 
Departament d’Ensenyament hi ha hagut una variació a l’hora del 
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repartiment de les places escolars i l’ajuntament de Sant Celoni renuncia al 
50% de les seves places i l’ajuntament de Santa Maria de Palautordera 
també renuncia al seu 50% i tindran preferència en un començament la 
gent del Virgili i el Temple, després tot Sant Celoni i després la gent de 
Santa Maria de Palautordera. 
 
Després d’aquesta intervenció,  
 
Els Ajuntaments de Sant Celoni i de Santa Maria de Palautordera van signar 
en data 6 de juny de 2000, un protocol de col·laboració per sol·licitar al 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la creació d’un 
centre mancomunat d’educació infantil i primària. La petició, recolzada pels 
respectius Consells Escolars Municipals, venia donada pel manifest 
creixement demogràfic d’ambdós municipis, que es palesava molt 
especialment als barris Baix Montseny i Verge del Puig de Sant Celoni i el 
Temple i el Virgili de Santa Maria de Palautordera. 
 
Per tal de complimentar allò pactat al protocol signat, es va instar a la 
Generalitat de Catalunya, Administració educativa competent, la 
construcció i obertura d’un nou centre d’ensenyament infantil i primari, de 
tal manera que es pogués disposar d’ell en el termini més breu de temps.   
 
Als efectes, la Generalitat de Catalunya va crear el nou centre escolar 
d’educació infantil i primària que porta per nom “Centre Mancomunat 
d’Educació Infantil i Primària La Tordera”, que va començar les seves 
activitats al curs 2001-2002.  
 
A fi de fer possible l’inici i funcionament del centre escolar, els Ajuntaments 
de Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera van signar i aprovar un 
conveni en el que es regulen els aspectes següents:  
 

 Utilització i condicionament de la seu provisional del centre escolar a  
l’equipament cívico-esportiu situat al barri del Temple, propietat de 
l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.  

 Redacció del projecte constructiu del centre, així com previsió de 
cessió a la Generalitat de Catalunya dels espais necessaris per a la 
seva construcció, (en aquest punt cal procedir a la compensació 
necessària entre ambdós municipis). 

 Inici del curs i sosteniment dels serveis amb càrrec als pressupostos 
municipals. 

 Creació d’una comissió de seguiment per a la coordinació dels 
esforços municipals en el sosteniment dels serveis i també per a la 
construcció de la seu definitiva del centre. 

 
El curs 2005-2006 s’ha iniciat ja a la seu definitiva de l’escola i, per tant, 
pot donar-se per superada la fase de provisionalitat, es vol regular de 



 70 

manera permanent tot allò relatiu al sosteniment del centre en quan a les 
despeses i serveis amb càrrec als municipis, amb l’objectiu de simplificar la 
gestió i definir les responsabilitats que cadascun dels ajuntaments ha de 
suportar, de manera que les compensacions econòmiques siguin les 
menors possibles. 
 
Des dels àmbits d’educació d’ambdós ajuntaments s’ha redactat una 
proposta de distribució de despeses equilibrada, amb càrrec a cada 
corporació municipal.    
 
El mateix conveni, a la disposició final, preveu que les seves 
determinacions no entraran en vigor fins que es dugui a terme la 
corresponent aprovació per part dels Plens municipals, per la qual cosa és 
necessari instruir el corresponent expedient que permeti aquesta aprovació 
i, com a conseqüència, l’entrada en vigor del conveni.  
 
Vistos els informes de la Secretaria i de la Intervenció municipals i a la vista 
del text del conveni. 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, per unanimitat, 
el Ple municipal ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la modificació del conveni signat amb l’Ajuntament de 
Santa Maria de Palautordera per a la creació i sosteniment del nou centre 
mancomunat d’educació infantil i primària “La Tordera”, el text del qual 
consta a l’expedient i forma part d’aquest acord a tots els efectes. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Santa Maria de 
Palautordera en el termini de deu dies comptats des de l'endemà de la seva 
adopció. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord, adjuntant una còpia del conveni, a la 
Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya als 
efectes d’allò disposat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de 
Catalunya. 
 
Quart.- Habilitar el Sr. alcalde, o regidor en qui delegui, per a la signatura 
de tota la documentació necessària per a l'efectivitat dels acords presos.  
 
12.- ACCEPTACIÓ, SI ESCAU, DE LA RENÚNCIA D’UN MEMBRE DE LA 
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL CENTRE 
MUNICIPAL D’ESPORTS “SOT DE LES GRANOTES” I  DE 
NOMENAMENT DELS SEUS SUBSTITUTS. 
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Intervé el Sr. alcalde i diu: Tal com es va comentar a la comissió 
informativa però per a la gent que ens està escoltant i per facilitar-ho que 
ja no hagi d’anar al ple, es nomena una persona per la comissió de 
seguiment en substitució d’una que ha renunciat al càrrec i se’n deixen de 
reserva 4 perquè en cas de renúncia d’algú ja entrarien a formar-ne part 
automàticament. 
 
Després d’aquesta intervenció, 
 
Als efectes de cobrir el dèficit en equipaments esportius al nostre municipi, 
l’Ajuntament de Sant Celoni va encarregar la redacció d’un projecte tècnic 
per a la construcció d’una piscina coberta, una sala polivalent i un pavelló 
polisportiu al sector Pla de Palau d’aquesta vila. 
 
El Ple de la corporació, en sessió de 17 de desembre de 2002, va aprovar 
l’expedient de contractació per a la licitació de la primera fase de les obres 
del nou complex esportiu municipal, consistents en la construcció de la 
piscina coberta i d’un edifici annex, d’acord amb el projecte tècnic redactat i 
aprovat. El contracte va ser adjudicat a la mercantil TIFERCA SA. 
 
En data 2 de juny de 2005 el Ple municipal va aprovar l’expedient de 
contractació per a la licitació de la gestió del servei del nou complex 
esportiu municipal al sector Pla de Palau d’aquesta vila, que ha passat a 
anomenar-se Centre municipal d’esports “Sot de les granotes”. El contracte 
va ser adjudicat posteriorment a la mercantil UFEC GESTIÓ I SERVEIS SL. 
  
Com a continuació natural del procés, era necessària la definició del servei 
a prestar un cop l’equipament estigués obert al públic. Als efectes, es va 
encarregar a través de la Diputació de Barcelona la redacció del projecte 
per a l’establiment del servei esportiu municipal de piscina coberta i sala 
polivalent, que definís les diverses modalitats esportives que s’oferirien als 
usuaris, document que va ser aprovat definitivament pel Ple municipal en 
sessió de data 26 de juliol de 2005. 
 
El projecte d’establiment del servei conté el Reglament regulador del servei 
i del règim estatutari dels usuaris, que en el seu Títol II, article 3.2 – 
Òrgans de direcció, estableix la creació d’una Comissió de seguiment que 
haurà de vetllar pel bon funcionament del centre. 
 
D’acord amb el reglament, la Comissió de seguiment del Centre municipal 
d’esports “Sot de les granotes” haurà d’estar formada per: 
  
- L’alcalde o regidor/a en qui delegui. 
- El regidor de l’Àrea de Cultura. 
- El regidor de l’oposició designat pel Ple de la corporació. 
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- La directora de l’Àrea de Cultura. 
- El tècnic de l’Àrea de Cultura designat com a referent del servei. 
- El director del complex esportiu. 
- Un representant de l’entitat gestora. 
- Dos usuaris del servei o dos representants d’entitats esportives. 
 
Als efectes de la designació dels dos usuaris del servei que han de formar 
part de la Comissió de seguiment, es va fer pública la convocatòria d’un 
període de presentació de sol·licituds per part de les persones interessades, 
que va concloure el passat 28 de febrer de 2006. 
 
Dins el període per a la presentació de candidatures, es van rebre a 
l’Ajuntament de Sant Celoni un total de set peticions. 
 
En data 1 de març de 2006 es va fer un sorteig públic entre els candidats 
interessats, en el que van resultar escollits el Sr. Jordi Sanuy Arrufat i el Sr. 
Juan Regalado Gil. 
 
El Ple municipal, en sessió de data 30 de març de 2006, va designar les 
persones que es relacionen a continuació com a membres de la Comissió 
de seguiment del Centre municipal d’esports “Sot de les Granotes”:    
 
Joan Castaño Augé, alcalde  
Raül Casado Jiménez, regidor de Cultura 
Miquel Negre Sánchez, regidor del grup municipal de CiU 
Esther Prat Ibern, directora de l’Àrea de Cultura 
Lluís Garcia Gonzalo, tècnic d’esports 
Montserrat Casarramona Lobera, directora del complex esportiu 
Josep M. Lluch Pous, representant de l’entitat gestora 
Jordi Sanuy Arrufat, usuari del servei 
Juan Regalado Gil, usuari del servei 
 
L’acord de designació es va notificar a tots els interessats. 
 
En data 10 d’abril de 2006, però, el Sr. Juan Regalado Gil va presentar una 
instància en aquest Ajuntament renunciant al seu nomenament. 
 
En data 29 de maig de 2006 s’ha fet un nou sorteig públic per designar la 
persona que ha de cobrir aquesta vacant, essent escollida la Sra. Elena 
Boix Guede. 
 
Així mateix, als efectes de cobrir les baixes que es puguin produir en el 
futur en el si de la comissió per part de les persones representants dels 
usuaris del servei, en el mateix sorteig es va establir l’ordre per a possibles 
substitucions, amb aquest resultat: 
 



 73 

1 - Manuel Pozuelo Gallego 
2 - Joan Font Padró 
3 - Alfonso Cano Ortega 
4 - Manuel Royo Font 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, per unanimitat, 
el Ple municipal ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la renúncia del Sr. Juan Regalado Gil a formar part de la  
Comissió de seguiment del Centre municipal d’esports “Sot de les 
Granotes”, en representació dels usuaris del servei. 
 
Segon.- Designar la Sra. Elena Boix Guede membre de la Comissió de 
seguiment del Centre municipal d’esports “Sot de les Granotes”, als efectes 
de cobrir la vacant deixada pel Sr. Juan Regalado Gil. 
 
Tercer.- Determinar que, en cas de produir-se futures baixes entre els 
membres de la comissió que representen als usuaris del servei, queden 
designades successivament de manera automàtica i per l’ordre que 
s’indica, les persones que es relacionen a continuació: 
 
1 - Manuel Pozuelo Gallego 
2 - Joan Font Padró 
3 - Alfonso Cano Ortega 
4 - Manuel Royo Font 
 
Quart.- Notificar aquest acord als interessats per al seu coneixement i als 
oportuns efectes, amb expressió del recursos a què tinguin dret. 
 
13. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DELS ACORDS DE 
MODIFICACIÓ DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS AL 
CENTRE MUNICIPAL D’EXPRESSIÓ.  
 
Intervé el Sr. Raül Casado i diu: Les taxes s’han incrementat un 3,7% i no 
hi ha cap canvi en l’oferta i només s’han aplegat alguns preus que l’any 
passat estaven en un sol paquet i aquest any s’han dividit en dos via 1 i via 
2. 
 
Després d’aquesta intervenció, 
 
L'Àrea de Cultura ha efectuat una proposta relativa a les quotes a cobrar 
als usuaris del Centre municipal d'expressió - Escola de música, per al curs 
2006-2007. 
 
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix en els seus 
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articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les 
Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
Vista la memòria de l'Àrea de Cultura i l'estudi econòmic obrant a 
l’expedient, del qual resulta que amb les tarifes que es proposen es dóna 
compliment a l’article 24.2 de la Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, en el sentit que l’import estimat de la taxa per la prestació d’un 
servei o la realització d’una activitat no pot excedir, en el seu conjunt, del 
cost real o previsible del servei o activitat de què es tracti, i l’informe 
conjunt emès pel secretari de la Corporació i l’interventor accidental. 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, per unanimitat, 
el Ple municipal ACORDA: 
  
Primer.- Modificar l'Ordenança fiscal número 24, reguladora de la taxa per 
la prestació dels serveis i la realització d'activitats d'ensenyament al Centre 
municipal d'expressió - Escola de música de Sant Celoni, amb vigència a 
partir de la data de la seva aprovació definitiva, al següent tenor: 
 

        PROPOSTA DE TARIFES 2006-2007  
        

QUOTA DE LA MATRÍCULA: Una mensualitat 
 

PROGRAMES EM 
Hores setmanals 
Minuts instrument 

ALUMNES  
de SANT CELONI 

ALUMNES  
FORANIS 

SENSORIAL 
4 i 5 anys 

  
  
  

  
19,27 
  

  
28,90 
  

        

INICIAL 
6 anys 

  
  
26,75 
  

  
40,13 
  

        
BÀSIC 7 - Via única 60'/45'/30' instrument 56,18 84,28 

BÀSIC de 8 a 13 anys - 1a via  64,21 96,32 

BÀSIC de 8 a 13 anys - 2a via " 53,51 80,26 

BÀSIC 12 i 13 - 1a via 80'/40' instrument 74,91 112,37 

BÀSIC 12 i 13 - 2a via 
(només recomanat pel tutor) 

" 64,21 
  

96,32 
  

 SEGON INSTRUMENT 
(només recomanat pel tutor) 

60'/45'/30' instrument 21,40 32,11 

80'/40' instrument 32,11 48,16 

JOVE de 14 a 16 anys – 1a via 90'/60'/30' instrument 69,56 104,34 
JOVE de 14 a 16 anys – 2a via " 58,86 88,29 

JOVE de 14 a 16 anys – 1a via 80'/40' instrument 74,91 112,37 

JOVE de 14 a 16 anys - 2a via 
(només recomanat pel tutor) 

" 
 

64,21 
  

96,32 
  

SEGON INSTRUMENT 90'/60'/30' instrument 26,75 40,13 
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(només recomanat pel tutor) 80'/40' instrument 32,11 48,16 

JOVE de 17 a 25 anys – 1a via 90'/60'/30' instrument 74,91 112,37 
JOVE de 17 a 25 anys – 2a via " 64,21 96,32 

JOVE de 17 a 25 anys – 1a via 80'/40' instrument 80,26 120,40 

JOVE de 17 a 25 anys - 2a via 
(només recomanat pel tutor) 

" 69,56 
  

104,34 
  

 SEGON INSTRUMENT 
(només recomanat pel tutor) 

90'/60'/30' instrument 32,11 48,16 

80'/40' instrument 37,46 56,18 

ADULTS 
a partir de 26 anys 

1 o 2 optatives 24,08 36,12 

1 o 2 conjunts 24,08 36,12 

1 optativa + 1 conjunt 36,12 54,18 

60'/40'/20' instrument  47,99 71,99 

90'/60'/30' instrument 64,21 96,32 

80'/40' instrument 72,24 108,36 

LLIURE  
de 8 a 25 anys 
  

El Lliure només es pot matricular a un d'aquests preus: 

cançó / 1o 2 optatives 16,05 24,08 

1 o 2 conjunts 16,05 24,08 

cançó/optativa + conjunt 32,11 48,16 

LLIURE, només instrument       

(de 8 a 13 anys) 60'/45'/30' instrument 40,13 60,20 

(de 14 a 25 anys) 90'/60'/30' instrument 50,07 75,10 

(només recomanat pel tutor) 80'/40' instrument 50,83 76,25 

SUPORT GRUPS LOCALS 
i ENTITATS 

1h mensual 
(preu per grup) 

20,74 
  

31,11 
  

Preparació prova d'accés 
a estudis superiors 

temps de classe
a determinar 

41,48 
  

62,22 
  

 
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior 
acord provisional, així com el text complet de l’Ordenança modificada 
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe, en 
els termes previstos a l’article a l’article 18 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, podran examinar l’expedient i presentar 
les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords 
adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
14.-  VERIFICACIÓ, SI ESCAU, DEL TEXT REFÓS DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ PER 
INCLOURE LA MASIA DE CAN PUIG DE FUIROSOS EN EL CATÀLEG 
DEL PATRIMONI HISTÒRIC ARTÍSTIC DE SANT CELONI. 
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Intervé el Sr. alcalde i diu: Es tracta d’incloure al catàleg del patrimoni 
històric artístic de Sant Celoni per tal de poder donar llicència d’obres en 
aquesta masia emblemàtica i conservar els elements d’interès 
històric/artístic. 
 
Després d’aquesta intervenció i, 
 
Vist de nou l’expedient instruït per a l’aprovació d’una modificació puntual 
del Pla general d’ordenació per a incloure la masia de Can Puig de Fuirosos 
al Catàleg de Patrimoni Històric Artístic de Sant Celoni, promoguda per 
l’Ajuntament. 
 
El Text refós de la revisió del Pla general d’ordenació de Sant Celoni, 
aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en data 
18 de juny de 1997, inclou el Catàleg del Patrimoni Històric Artístic on 
s’estableixen les fitxes corresponents i determinacions normatives sobre els 
diversos nivells de protecció dels edificis i elements protegits al municipi. 
 
El tècnic municipal de Cultura va emetre un informe amb data 5 de 
desembre de 2003 on proposava incorporar la masia al Catàleg del 
Patrimoni Històric Arquitectònic de Sant Celoni, a nivell de protecció de 
façana. 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió de 29 de desembre de 2003 va aprovar 
inicialment la modificació puntual del Pla general per incloure la masia de 
Can Puig de Fuirosos al Catàleg de Patrimoni Històric Artístic de Sant 
Celoni. 
 
L’expedient va ser exposat al públic durant el període d’un mes, prèvia 
publicació de l’oportú anunci al tauler d’anuncis, al Butlletí Oficial de la 
Província número 22 del 26 de gener de 2004, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya número 4058 del dia 28 de gener de 2004 i al 
diari “El Periódico” del dia 17 de gener de 2004. 
 
Durant el termini d’exposició pública s’ha notificat als ajuntaments dels 
municipis limítrofes amb el municipi de Sant Celoni. 
 
Obra a l’expedient un certificat emès pel Secretari d’aquest Ajuntament 
segons el qual dins del termini legalment establert es van presentar dos 
escrits, el dia 10 de febrer de 2004 per part de l’Ajuntament de Gualba 
informant que no hi havia cap objecció urbanística a realitzar i el dia 24 de 
febrer de 2004 per part de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta pel qual 
es dóna per assabentat de l’acord tramès fent constar que no es presenta 
cap al·legació o suggeriment al respecte. 
 



 77 

El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni en sessió del dia 17 de maig de 2004 
va aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla general per 
incloure la masia de Can Puig de Fuirosos al Catàleg de Patrimoni Històric 
Artístic i va acordar trametre l’expedient a la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona per la seva aprovació definitiva. 
 
La Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió del dia 15 de setembre de 
2004 va acordar suspendre l’aprovació definitiva de la modificació puntual 
del Pla general per incloure la masia de Can Puig de Fuirosos en el Catàleg 
de Patrimoni Històric Artístic fins i tant no es presenti un text refós verificat 
per l’Ajuntament que incorpori les següents prescripcions: 
 
Cal recaptar informe de la Direcció General de Patrimoni Cultural a fi que 
valori l’oportunitat d’incloure el conjunt edificat de la masia de Can Puig de 
Fuirosos al Catàleg del Patrimoni Històric Artístic, així com les intervencions 
de rehabilitació a realitzar. 
 
Cal recaptar informe de la Diputació de Barcelona en tant que la masia de 
Can Puig se situa dins l’àmbit del Pla especial del Montnegre i el Corredor.  
 
Cal definir les obres a realitzar sobre el conjunt edificat i la normativa que 
regularà la intervenció. 
 
L’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona va emetre 
un informe amb data 20 de setembre de 2004 segons el qual no té cap 
inconvenient en què Can Puig de Fuirosos sigui inclosa en el Catàleg del 
Patrimoni Històric Artístic de Sant Celoni, ja que conserva diversos 
elements d’interès històric artístic a les façanes de l’edifici principal. 
 
La Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya va 
informar favorablement la present modificació puntual amb data 25 
d’octubre de 2004, en considerar que la masia de Can Puig de Fuirosos 
gaudeix de valors patrimonials suficients per estar inclosa en el Catàleg de 
Patrimoni. 
 
El text refós de la modificació puntual del Pla general per incloure la masia 
de Can Puig de Fuirosos al Catàleg de Patrimoni Històric Artístic de Sant 
Celoni incorpora la normativa urbanística que regularà les intervencions en 
aquest conjunt edificatori. 
 
La tècnica d’administració general adscrita a l’Àrea d’entorn de 
l’Ajuntament de Sant Celoni ha emès un informe amb data 23 de maig de 
2006 segons el qual les prescripcions incorporades al document segons 
acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de data 15 de setembre de 
2004 no suposen una modificació substancial i, per tant, el tràmit de 
l’expedient no requereix d’una segona informació pública. 
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D’acord amb la disposició transitòria vuitena del Decret Legislatiu 1/2005, 
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el 
Text refós de la normativa urbanística del planejament general ha estat 
publicada en el DOGC número 4459, de 31 d’agost de 2005. 
 
Vist els informes obrants a l’expedient 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 
unanimitat, el Ple municipal ACORDA: 
  
Primer.- Verificar el Text refós de la modificació puntual del Pla general 
d’ordenació per incorporar la masia de Can Puig de Fuirosos al Catàleg de 
Patrimoni Històric Artístic de Sant Celoni, promogut per l’Ajuntament, el 
qual incorpora els següents canvis, que es consideren aïllats: 
 
1. Informe de la Direcció General de Patrimoni Cultural valorant 
favorablement la incorporació del conjunt edificat de la masia de Can Puig 
de Fuirosos al Catàleg del Patrimoni Històric Artístic. 
2. Informe de la Diputació de Barcelona valorant favorablement la 
modificació. 
3. Normativa urbanística. 
4. Documentació gràfica, consistent en dos plànols: 
Situació i planejament vigent. 
Modificació puntual del planejament 
 
Segon.- Trametre còpia de l’expedient i del text refós de la modificació 
puntual del Pla general per incloure la masia de Can Puig de Fuirosos al 
Catàleg de Patrimoni Històric Artístic de Sant Celoni a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, per la seva aprovació definitiva. 
 
15.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD PER A LA CONSTITUCIÓ 
DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL 
TERRESTRE DE LA DEMARCACIÓ DE GRANOLLERS I PER A  
L’APROVACIÓ DELS SEUS ESTATUTS. 
 
Intervé el Sr. Josep Alsina i diu: Bàsicament és tal i com la Generalitat va 
treure a concurs les concessions de TDT en aquesta comarca, n’hi havia 
dues de privades i dues de públiques, una de pública és Mollet i els seus 
voltants i l’altra és Granollers i els seus voltants, el que es fa és adherir-nos 
a l’adjudicació en el seu primer moment de la llicència de TDT i ara el que 
faríem seria adherir-nos al Consorci que es crea amb la resta de municipis. 
Un cop estigui creat aquest consorci, des de l’adjudicació que va fer la 
Generalitat, hi havia uns terminis per crear aquest consorci, per presentar 
un pla tècnic per gestionar conjuntament els 4 canals, els dos públics i els 
dos privats, presentar-lo a la Generalitat i a partir d’aquí es faria l’escaleta 
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de programació, el model de televisió, se sabrien els costos reals de la 
televisió, per això en un dels punts de l’acord es diu que depèn dels pobles 
que s’hi adhereixin i del volum econòmic que resulti l’ajuntament de Sant 
Celoni acabarà formant-ne part o no d’aquest consorci, és a dir, ens 
adherim, però quan veiem el muntant econòmic, per exemple si només 
som Sant Celoni, Granollers i la Garriga, els costos poden ser molt alts, si 
hi formen part tots els 25 pobles que comprenen aquesta part del consorci, 
els costos seran més raonables i podrien ser assumibles per l’ajuntament 
de Sant Celoni, ara senzillament la voluntat de formar part del consorci, 
que el consorci quan estigui creat treballi per definir el model de televisió i 
per tirar-ho endavant, no és res més que l’adhesió a un consorci que ha de 
fer una feina a posteriori. 
 
Intervé el Sr. Carles Mas i diu: Com ha dit en Josep, el 4 d’abril va ser el 
dia que el Consell de Govern de la Generalitat va aprovar l’assignació del 
canal públic de Granollers i tal com ha explicat aquí s’obria un període per 
tal de designar quin és l’ens gestor d’aquest canal públic que donarà 
cobertura a Granollers i a tota la zona des de Caldes, la Garriga, a Sant 
Celoni, aleshores hi ha 4 mesos per aprovar formar part d’aquest consorci i 
n’hem parlat abans de començar el ple amb el regidor que podíem aprofitar 
ja que hi ha un termini que és fins el 16 de setembre, seria deixar-ho sobre 
la taula ja que el mes vinent hi ha un ple i tenint en compte que se’ns 
plantejaven uns dubtes referents als estatuts, uns dubtes, jo crec que 
raonables i que explica que potser molts dels municipis no s’hi vulguin 
adherir que és la representativitat de cadascun dels ajuntaments i com es 
pondera el seu vot, que al final són les decisions que es duran a terme en 
aquest consorci que és el que gestiona aquest canal, com que se’ns 
presenta un dubte raonable, que el pes de Sant Celoni sigui el que hauria 
de ser i donat que també ho ha dit abans que comencéssim el ple, aquest 
va ser objecte de debat entre els diferents municipis a l’hora de redactar 
aquests estatuts, a mi se’m planteja un dubte i això és el que hem exposat 
per part del nostre Grup Municipal de CIU de deixar-ho sobre la taula per 
veure si en un mes ho aclarim i hi ha alguna possibilitat de modificar-lo 
perquè si que seria molt trist com diu en Josep  que al final aquest consorci 
només l’aprovéssim els gran municipis com seria Granollers, Caldes, 
Cardedeu, les Franqueses, Sant Celoni i a la fi miréssim els costos 
econòmics i veiéssim que no surt, que potser sortirien uns diners que 
segurament no podríem mantenir, i això convé que tots els municipis hi 
siguin, crec que tots els municipis tenim la part de responsabilitat perquè 
aquests hi siguin i el fet que el repartiment del pes es doni en funció de la 
població de cada municipi entenem que limita que alguns ajuntaments 
petits s’hi puguin adherir bàsicament perquè per analogia, és com la llei 
electoral, una mica s’han de ponderar les dues coses, la població per una 
banda i el fet que és un ajuntament i com a tal té els mateixos drets que 
un altre ajuntament, per molt petit que sigui té aquest dret de ser-hi 
representat, hi havia una proposta, que m’estranya que no estigui recollida 
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en aquests estatuts, que va fer Localret comunicant-li a la xarxa de 
televisions de la Diputació que va fer una proposta d’estatuts que ja recollia 
una mica el fet que es pogués donar un vot a cada municipi i 
sobreponderar o donar més vots a franges de població, per dir un número, 
per exemple els que tinguessin més de 50.000 habitants, que en aquest 
cas seria Granollers tinguessin 3 o 4 vots més que la resta de municipis, 
però que tots els municipis tinguessin un vot i era aquesta reflexió que jo 
he volgut exposar aquí perquè crec que enriqueix el debat i entenc que hi 
hagi el compromís d’adherir-nos-hi el més aviat possible per fer o per 
animar a que hi hagi més ajuntaments que s’hi adhereixin però jo crec que 
fem un mal favor a Sant Celoni en primer lloc però en definitiva tot aquest 
inici de televisió d’aprovar uns estatuts amb aquesta ponderació de vot i el 
dubte era si podem esperar el proper ple per poder-ne parlar, si no és 
possible, el nostre vot no pot ser favorable per un tema de poder parlar-ne 
una mica per tant ens abstindrem en cas que no ho passem pel proper ple. 
 
Intervé novament el Sr. Josep Alsina i diu: Aquest punt ja ha sigut tema de 
debat força gran ja que portem treballant-ho molt temps tots els 
ajuntament que estem interessats en tirar endavant la televisió digital 
terrestre en el Vallès Oriental, quan es comenta aquesta ponderació de vot 
hi ha casos molt especials, per exemple hi ha un canal adjudicat a 
Terrassa, Viladecavalls, Matadepera i un altre poble d’allà al costat, aquí si 
que Localret feia una recomanació a Matadepera i Viladecavalls poguessin 
aixecar el cap perquè davant de Terrassa hi havia molta diferència. En el 
Vallès Oriental no es dona aquesta característica ja que mirant-ho per 
habitants, Granollers té 56.000 habitants que és el 25%, si sumes Caldes 
amb 15.000, Canovelles amb 14.000, Cardedeu també amb 14.000, les 
Franqueses amb 14.000, la Garriga amb 13.000, Lliça d’Amunt amb 12.000 
i Sant Celoni amb 15.000 passen d’aquest percentatge que té Granollers, 
és a dir, la ponderació de pobles mitjans ja és superior a Granollers, hi ha 
un equilibri de pobles mitjans superior a Granollers, tot això s’ha debatut 
molt al Consell Comarcal juntament amb tots els alcaldes i regidors que 
treballen aquest tema a cada municipi i hi ha alcaldes i regidors de tots els 
grups polítics i tot això ja ho hem debatut, la intenció d’aprovar això quan 
abans millor és  perquè es pugui començar a desenvolupar el pla tècnic i es 
puguin presentar les coses quan abans millor, jo entenc que no canviarà 
res, és a dir, buscar una ponderació diferent a la que estem dient és molt 
complicat perquè es va discutir, es va mirar per nivell de pressupost 
ordinari dels diferents ajuntaments, ponderar un 60% per habitants i un 
40% per pressupost ordinari, o viceversa, es van mirar moltes fórmules  
però donava a veure que el mixt de pobles que tenim no hi havia cap 
municipi que tingués un número molt alt, Granollers, per si sol si, però en 
sumar els altres municipis ja se supera Granollers, no hi havia aquesta 
capitalitat, i el fet que Mollet i els pobles del seu voltant sigui un canal i 
Granollers i els pobles del seu voltant sigui un altre canal ja diu alguna 
cosa, perquè podria ser que s’ajuntessin Mollet i Granollers i si que seria un 
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pes important, però són dos canals totalment diferents amb dues gestions 
totalment diferents amb el mateix tipus d’estatuts però cadascú amb un 
consorci independent, la intenció és tirar-ho endavant per anar fent feina i 
perquè els tècnics als que se’ls ha encarregat el pla tècnic comencin ja a 
treballar i sàpiguen amb quins ajuntaments poden començar a comptar, 
ajornar això a finals de juliol vol dir que ens n’anem a setembre quan la 
intenció és que ja aquest mes de juliol hi treballin i surtin números per tal 
que puguem ja anar tenint coses. Hem de tenir en compte que ja s’han 
adjudicat els canals privats, això s’ha de gestionar conjuntament és un 
múltiplex amb els dos públics i els dos privats, això vol dir que es gestiona 
tot junt i s’ha de tirar endavant tot junt, he intentat donar les explicacions, 
és una qüestió força tècnica i complicada pels que ens escolten però el 
model de televisió que es vol fer, que s’està parlant i que s’ha de decidir i 
que ho decidirà el consorci, no és fer una televisió on Sant Celoni que té un 
6,4% d’habitants, tingui un 6,4% del temps en aquesta televisió, s’està 
parlant d’una televisió generalista que es pugui parlar de nivell de comarca, 
on el dilluns pugui haver-hi un noticiari del Baix Montseny, el dimarts que 
sigui de la Vall del Tenes, el dimecres o el dijous de Granollers, que cada 
dia hi hagi un mixt, que no sigui un exclusiu d’una hora cada dia Sant 
Celoni, Cardedeu, Granollers, seria una televisió que no miraria ningú, és 
una televisió que es vol fer generalista, amb continguts només de la 
comarca, però tot això són coses que no decidirem nosaltres sinó que ho 
decidirà el consorci en el que nosaltres estarem representat, amb un 
percentatge si, petit, del 6%, però aquest serà igual que el de la Garriga, 
que el de Caldes, que el de Cardedeu igual que el de les Franqueses o de 
Lliça i que sumats passem a Granollers, és simplement això.       
 
Intervé el Sr. alcalde i diu: Com és normal, no seria correcte canviar uns 
estatuts que s’han portat en els dos àmbits de la comarca, demarcació de 
Mollet i demarcació de Granollers i s’han pactat per ajuntaments de tots els 
colors, difícilment es podria constituir el consorci si aprovem estatuts 
diferenciats, és a dir, els estatuts són tipus i el bo és que s’introdueix que 
els ajuntaments ja sigui pel cost econòmic i fins i tot si discrepéssim del 
tipus de programació, ens en podem sortir, el que serà més difícil serà 
entrar-hi si no es fa ara, ja que s’està pensant en que hi hagi un cost 
superior per al que ara no s’hi afegeixi, la qual cosa representa que es pot 
començar una mica coix, també ajuntaments d’un tamany petit han dit 
endavant, nosaltres ens posem en aquest carro i després quan estiguin els 
números sobre la taula veurem si és assumible, però per això hi ha d’haver 
el pla tècnic que és urgent realitzar-lo i després posar-nos d’acord amb la 
producció i la manera de produir i per això serà molt important ser-hi tots, 
demà també ho aprova Montornès del Vallès, ho ha aprovat la Garriga, 
Cardedeu, Granollers,   Mollet, etc. altra cosa és que potser hi haurà algun 
ajuntament que no ho aprovarà inicialment o en el seu dia no hi entrarà, 
però el millor seria com va passar en el seu dia amb el Consorci de Residus 
de la comarca que pràcticament el 100% dels municipis ens hi vam adherir 
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des del primer dia i ho va fer soportable, colze a colze vam vèncer tot un 
seguit de problemes que van sorgir però vam fer pinya tots els municipis i 
per això els estatuts estan consensuats, parlats i es van tirant endavant, la 
idea és de moment tenir aquesta sortida possible, si més endavant creiem 
que com a municipi en sortim perjudicats o creiem que com a municipi no 
es fa el que s’ha de fer, ens en podrem sortir, al setembre s’ha de constituir 
el consorci, el pla tècnic s’ha de començar a fer i si només hi haguessin 
pocs municipis apuntats, ningú es faria càrrec de començar amb el pla 
tècnic, per això crec que cal donar un vot de confiança al futur consorci no 
se sap amb exactitud el pressupost, tot i que per sort hi ha una tendència a 
baixar costosamb totes les noves tecnologies però que hem de fer pinya a 
nivell de comarca sinó no hi serem, em sembla que cal donar un vot de 
confiança de dir que si ja que els estatuts s’han pactat, s’han fet moltes 
reunions, s’han fet els retocs i s’ha donat un vot de confiança als altres 
ajuntaments també per tirar-ho endavant. 
 
Intervé novament el Sr. Carles Mas i diu: Mútuament ens donem la raó 
perquè nosaltres no hem debatut el que he dit perquè entenc que era una 
proposta que enteníeu i tal com diu en  Joan s’ha de tirar endavant un ens 
que gestioni el canal i per tant ens donem la raó, és a dir hi ha d’haver 
aquest ens gestor i hi ha uns terminis i nosaltres fem una proposta que ja 
he explicat de que com que hi ha temps i fins i tot es pot dir, ho 
aprovarem, però simplement per debatre uns temes com per animar als 
petits municipis per exemple i aprofitant que el president del Consell 
Comarcal és l’alcalde de Sant Celoni, doncs que el Consell Comarcal hi 
entri, hi ha d’entrar, com a entitat perquè faci que els petits municipis 
s’animin a entrar-hi  perquè faci que es reparteixin una mica els costos, jo 
entenia que abans no havíem tingut la informació, per exemple, podíem fer 
per analogia una cosa similar al que hem fet avui amb el tema de les 
contribucions especials, és parlar d’alguns temes, jo crec que ens beneficia 
a Sant Celoni sobre tot pensant en la capitalitat del Baix Montseny, que no 
hem d’oblidar que no només ens ha de beneficiar a nosaltres, que amb 
aquesta ponderació, com ha dit en Josep, com a municipi mitjà que són ni 
ens va bé ni ens va malament del tot, i en canvi ara tenim un Butlletí que 
s’edita ara del Baix Montseny perquè hem de començar a pensar en Baix 
Montseny i era un simple qüestionament de temps i ens hem donat la raó 
mútuament i entenc que ho podíem allargar per al mes vinent per debatre 
sobre tot això, temes com el que el Consell Comarcal entri a formar part i 
pagui part de les quotes o minori la part que els petits municipis haurien de 
pagar i d’animar a tothom que entri a formar part d’aquest consorci que 
entenc que no és la millor equitat possible que l’element primordial sigui els 
habitants, és un fet que com que s’ha debatut molt i és comú amb els 
altres debats d’aquests dies que tothom està aprovant aquests ens gestors 
i no perquè sigui debat general no l’hem de fer aquí i per altra banda, el fet 
que s’aprovi en altres municipis no vol dir res, perquè a la fi, quan tens uns 
estatuts i saps que com a municipi en solitari no tens res a fer, els aproves, 
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perquè hi vols ser, jo estic d’acord amb això ja ens hem donat la raó, ara 
no hem d’oblidar mai que els principis estan per sobre de tot i si hi ha uns 
principis que són infraponderar els petits municipis, jo entenc que aquí 
algun dia hem de donar un fre i donar l’oportunitat  a aquests municipis 
perquè tinguin la mateixa oportunitat que tots nosaltres. De totes formes 
ens abstindrem perquè crec que enriquiria que féssim una reunió al Consell 
de Comunicació i parléssim de tots aquests temes, de totes maneres si la 
convoqueu hi vindrem i en parlem igualment. 
 
Intervé novament el Sr. Josep Alsina i diu: Els pobles petits que ens estas 
parlant com poden ser els nostres veïns, Campins, Fogars de Montclus, 
Montseny, Sant Esteve de Palautordera, Vallgorguina, Gualba, tots aquests 
pobles no estan ja representats dins del consorci, perquè la Generalitat a 
l’hora d’adjudicar aquests canals, no ha adjudicat a aquests pobles perquè 
són pobles tant petits en nombre d’habitats que no ho ha fet, ja s’entén 
que la representació d’aquests pobles ja la farem nosaltres, és a dir, Sant 
Celoni vetllarà dins del Consorci perquè en el model de televisió es parli de 
Gualba, es parli de Campins, es parli de Fogars, de Sant Esteve de 
Palautordera i de Vallgorguina, els pobles petits serien Bigues i Riells, que 
té un 2% però té 6.000 habitants, la representació aquesta ja la farem, 
agraeixo que finalment Convergència s’abstingui però ja en parlarem, és un 
tema que va avançant, cada setmana apareixen coses noves i finalment la 
Generalitat fa moviments, perquè un dels costos més grans de la televisió 
digital és la difusió, a Sant Celoni, com bé sabem tots, no tenim TDT 
perquè els repetidors a la concessió de la Generalitat en el cas de la 
Corporació Catalana de Televisió demanava a l’any 2006 una cobertura per 
número d’habitants i l’estem cobrint, és el mateix que passa aquests dies 
amb la sexta i això aquests dies del mundial, aquesta ja cobreix el 70% de 
gent, però no cobreix el 100% i Sant Celoni és del 30% que no té 
cobertura i la difusió és una de les coses que feia pujar molt el cost de la 
TDT, emetre a Sant Celoni, a Sant Feliu de Codines, a Caldes, a la Garriga 
a l’Ametlla del Vallès, quina xarxa de repetidors fan falta?, això aquí, 
imagineu-vos si aneu a la Seu d’Urgell a cada vall hi hauria d’haver petits 
repetidors, en canvi vas a Barcelona i des de Collserola s’arriba gairebé al 
70% de la població, doncs això fa que si la Generalitat assumeix els costos 
de difusió cauen en picat els costos de cadascuna de les comarques, això 
són coses que es van movent i que serà interessant fer aquesta sentada i 
traslladar al Grup de Convergència i Unió totes les decisions que es vagin 
fent o aportant a nivell de comarca o a nivell de consorci. 
 
Intervé novament el Sr. Carles Mas i diu: Un tema que no hem comentat 
però ja que el Josep l’ha tret crec que és molt important parlar-ne i en 
aquest cas en to d’èmfasi, que si que hem de treballar per tenir cobertura 
de TDT el més aviat possible, no tenim cobertura de TDT, no tenim 
cobertura de la sexta, hem de treballar i no pot ser  que siguem quasi 
l’últim municipi de la comarca excepte alguns de també de l’altra costat i 
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que siguem els últims, ja se que hem de posar un repetidor, això si que ens 
hi trobareu totalment disposats a col·laborar-hi disposeu també per si hem 
de fer accions conjuntes al Parlament o on faci falta perquè el que no pot 
ser és que estiguem a l’any 2006, hàgim fet un pla de desplegament de la 
TDT i a Sant Celoni com que fa falta un repetidor perquè estem en una vall 
doncs agafem malament els canals normals i a sobre el TDT no ens arriba o 
ens arribarà quan ja hagin de desendollar, això si que és un tema 
important i ja que l’ha tret el regidor, aquí si que ens hi hem de dedicar i si 
hem de posar-hi recursos, avui aprovem una modificació de crèdit de 2 
milions d’euros, doncs si hem de posar-hi 100.000 euros més ho hauríem  
de poder fer, ja que si de recursos n’hi ha, n’hi ha d’haver també per tot. 
 
Intervé el Sr. Josep Alsina i diu: Acabo, només per informació el 
Departament d’Universitats Recerca i Societat de la Informació va iniciar un 
concurs que encara està en exposició pública on a finals de juliol s’acaba el 
termini on ha sortit a subhasta l’adjudicació d’equipament tècnic per TDT 
només per Corporació Catalana de Radio Televisió de 21 repetidors i tenen 
4 mesos a partir del juliol en que s’adjudica i el novembre han d’estar 
instal·lats  la qual cosa vol dir que Sant Celoni tindrà cobertura de TDT de 
la Corporació Catalana de Ràdio Televisió, que són 8 canals, 33, el 300, el 
3.24, són 8 canals i ho tindrem el novembre com a molt tardar, després les 
públiques i televisió espanyola és una altra història, no depèn de la 
Corporació, les privades s’han d’ajuntar, la sexta, Antena 3 la quatro a fer-
ho i televisió espanyola van per un altre costat. 
 
Intervé el Sr. alcalde i diu: Tenim l’avantatge d’estar ben comunicats a 
nivell de transports, estem en un lloc idíl·lic a nivell de parcs naturals però 
tenim el problema d’estar en una vall per tenir bona recepció de la senyal 
de televisió i d’altres, amb aquesta experiència com a ajuntament fem i 
farem el que calgui i no és d’ara, el repetidor que es va fer per tal de rebre 
les privades en el seu dia tele 5, canal plus, antena 3, l’ajuntament de Sant 
Celoni el va costejar al Canada Park (Vallgorguina) i a més hi ha un 
repetidor a Can Reberter que fa possible que la zona de la carretera de 
Campins rebi aquesta senyal sinó estarien sense senyal, és a dir que va ser 
un esforç municipal per no esperar el temps que se’ns deia que trigaríem 
com a població o una bona part de la població a veure aquestes privades i 
en el seu dia ho vam solucionar, com a ajuntament també farem el que 
calgui per tal de tenir-ho com més aviat possible, la història ja ens diu que 
com a ajuntament de vegades ens ha tocat fer coses que no ens 
pertocaven directament per tal que la població rebés aquesta senyal 
d’altres cadenes, aquest nou repetidor es va cedir i gràcies a això es va 
poder posar el plus etc., per tant si us sembla continuarem amatents com a 
ajuntament per aconseguir com més aviat millor la senyal de TDT a Sant 
Celoni.  
 
Després d’aquestes intervencions i, 
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El Reial Decret 349/2004, de 12 de març, modificat pel Reial Decret 
2268/2004, de 3 de desembre, ha definit el Pla Tècnic de la Televisió Digital 
Terrestre (TDT), en el qual es preveu la creació d’un canal públic específic 
per a la demarcació de Granollers.  
 
La gestió d'aquest canal està prevista que es dugui a terme en forma 
conjunta pels municipis que formen part de la demarcació, en els termes de 
l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 20 de setembre de 
2005 i la Llei 22/05, de 29 de desembre de 2005. L'Ajuntament de Sant 
Celoni ja ha sol·licitat l’obtenció de la concessió de la TDT. 
 
Considerant que l'instrument jurídic més adient per efectuar una gestió àgil 
i eficaç d'aquest canal és el consorci, es proposa la constitució del Consorci 
per a la gestió de la televisió local digital local pública de la demarcació de 
Granollers. El Consorci és una entitat pública associativa local de caràcter 
voluntari, que té per objecte la gestió conjunta del servei de televisió digital 
local corresponent al programa del canal múltiple que correspon a la 
demarcació GRANOLLERS, segons el Pla Tècnic Nacional de la Televisió 
Digital Local. 
 
Vista la proposta d’Estatuts reguladors del Consorci que ha estat confegida i 
que consta de 24 articles i una disposició transitòria.    
 
Atès que l’article 313.2 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals preveu 
que els acords per crear consorcis i aprovar els seus estatuts s’han 
d’adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta de membres de la 
Corporació, per la qual cosa, i en aplicació de l’article 33.2.ñ), en relació 
amb el número 4 del propi article, de la Llei de Bases del Règim Local, 
correspondrà la seva aprovació al Ple de la Corporació, de forma 
indelegable. 
 
Atès que l’acord que es proposa s’ha sotmetre a informació pública pel 
termini de trenta dies hàbils, mitjançant anuncis que s’insereixin al Butlletí 
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació, d’acord amb el 
que preveu l’article 160 del Reglament suara esmentat. 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria de la Corporació en compliment d’allò 
que disposa l’article 179.1.b), del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, que té caràcter preceptiu per tractar-se d’un acord que 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la 
Corporació. 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per deu vots 
a favor, el de la regidora Lourdes Donado i dels regidors Josep Alsina, Jordi 
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Arenas, Josep Manel Bueno, Josep Capote, Raül Casado, Josep Maria 
Pasqual, Ramon Segarra i Joan Castaño i sis abstencions, la de la regidora 
Josefa Lechuga i dels regidors Emili Bosch, Francesc Deulofeu, Jordi 
Cuminal, Carles Mas i Miquel Negre, el Ple municipal ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la constitució del Consorci per a la gestió de 
la televisió digital terrestre de la demarcació de Granollers, així com els 
estatuts pels quals haurà de regir-se, que obren a l’expedient.  
 
Segon.- Fer constar que l’ajuntament no assumeix cap obligació 
econòmica fins que no es concretin les entitats integrants del consorci, i 
s’aprovi la seva participació econòmica. 
 
Tercer.- Sotmetre el precedent acord a informació pública, per un termini 
de trenta dies hàbils, mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d'anuncis de la 
Corporació, a efectes de presentació d’al·legacions, suggeriments i 
reclamacions. Cas que no se’n presentin, el precedent acord s’entendrà 
definitivament aprovat. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords a la Generalitat de Catalunya i als 
ajuntaments de la demarcació que han manifestat la voluntat de formar 
part del Consorci. 
 
Cinquè.- Facultar àmpliament i expressament al Sr. Alcalde per a l’adopció 
de quantes resolucions, i la subscripció de quants documents resultin 
necessaris per a la formalització i l’execució d’aquests acords.  
 
Sisè.- Encomanar a l’Ajuntament de Granollers la publicació íntegra dels 
estatuts una vegada hagin estat aprovats definitivament. En aquest sentit 
la Secretaria de la corporació trametrà un certificat a l’Ajuntament de 
Granollers comprensiu dels acords adoptats i del fet que durant el termini 
d’informació pública no s’han formulat al·legacions. 
 
 
16.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DE LES 
AL·LEGACIONS PRESENTADES A LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
PER A LA INSTAL·LACIÓ D’EQUIPAMENTS ESCÈNICS AL TEATRE 
MUNICIPAL ATENEU I A LA SALA POLIVALENT. 
 
Intervé el Sr. alcalde i diu: Per tal que els veïns que ens escolten i els que 
estan aquí amb nosaltres com a públic sàpiguen que és una modificació del 
contracte del nou enllumenat i sonorització tant del Centre Municipal 
d’Expressió com de l’Ateneu, s’han ampliat amb alguns treballs a fer es 
porta al ple per a la seva aprovació, l’empresa va discrepar del preu a 
cobrar, l’ajuntament el que diu és que a la modificació s’hi ha d’aplicar la 
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mateixa baixa que es va fer en el seu dia quan es va presentar l’oferta 
econòmica i també que hi ha fora del pressupost un quadre de connexions, 
i això es pagarà apart, és important que se sàpiga que va sortir a la 
Vanguardia fa dos o tres dies la signatura del conveni d’inversions de la 
Generalitat de Catalunya 2005 – 2007 per equipaments culturals que farà 
possible que i una part d’aquesta inversió ens vingui subvencionada  
aquesta convocatòria s’ha fet per primera vegada per teatres tant per 
construcció com per millora per la Generalitat de Catalunya. 
 
Després d’aquesta intervenció i, 
 
La Junta de Govern Local en sessió de data 8 de setembre de 2004 va 
aprovar definitivament el projecte tècnic d’equipaments escènics del teatre 
municipal Ateneu i de la sala polivalent de Sant Celoni, redactat per 
l’arquitecte Josep Gràcia Sancho, l’import del qual ascendeix a la quantitat 
de 264.122,81 €, IVA inclòs. 
 
El Ple municipal en sessió de data 28 de desembre de 2004 va adjudicar a 
la mercantil MONTAJES ELECTRICOS PAMPLONA SA el contracte d’obres 
per a l’execució del projecte d’equipaments escènics del teatre municipal 
Ateneu i de la sala polivalent, per la quantitat de 247.655,58 €, IVA inclòs, 
el que representa una baixa de 6,23468681% respecte del preu de licitació 
de les obres. 
 
Els treballs s’han dut a terme conforme al projecte tècnic aprovat, però, no 
obstant això, l’arquitecte Josep Gràcia Sancho, a qui es va encomanar la 
direcció facultativa de les obres, va detectar noves necessitats no previstes 
en un principi que aconsellaven l’execució de partides d’obra no 
contemplades al projecte inicial. 
 
Aquestes noves partides ascendeixen a la quantitat de 18.387,43 €, IVA 
inclòs, un cop aplicada la mateixa baixa que en la licitació inicial del 
contracte, i es recullen en un document datat al mes de juliol de 2005 
elaborat per l’arquitecte director de les obres, en el que s’expressa la 
necessitat d’executar aquestes modificacions tècniques, estructurades en 
quatre blocs: 
 
 - Retirada dels quadres elèctrics actuals i condicionament de l’espai. 
 - Nova línia des del quadre general. 
 - Càmara negra. 
 - Regulació de la llum de la sala. 
 
L’enginyer municipal ha emès un informe favorable a la proposta de 
modificació contractual presentada per la direcció facultativa, per 
considerar que les partides ofertades són correctes en la seva totalitat i és 
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convenient executar-les per l’interès públic i per causes imprevistes en 
l’execució del projecte original. 
 
Així mateix, des de l’Àrea municipal de Cultura s’ha informat favorablement 
la modificació contractual proposada. 
 
D’acord amb l’anterior, per resolució de l’Alcaldia de data 14 de febrer de 
2006 es va incoar expedient administratiu per modificar el contracte 
subscrit amb MONTAJES ELÉCTRICOS PAMPLONA SA per a l’execució del 
projecte tècnic d’equipaments escènics del teatre municipal Ateneu i de la 
sala polivalent de Sant Celoni, d’acord amb la proposta elaborada per 
l’arquitecte director de les obres en el mes de juliol de 2005, la qual 
modificació ascendeix a la quantitat de 18.387,43 €, IVA inclòs. 
 
La resolució s’ha notificat a MONTAJES ELÉCTRICOS PAMPLONA SA als 
efectes de que, en un termini no superior a 10 dies hàbils, pugui formular 
al·legacions en defensa dels seus drets o, en cas d’estar conforme amb la 
proposta de modificació contractual, així ho manifesti; en el benentès que, 
de no formular cap al·legació, s’entendrà acceptada la modificació. 
 
En data 9 de març de 2006 el Sr. Esteve Guillot Roger, en representació de 
MONTAJES ELÉCTRICOS PAMPLONA SA ha presentat un escrit en aquest 
Ajuntament manifestant la seva disconformitat amb l’import de la 
modificació contractual proposada, pels motius que s’indiquen a 
continuació:  
 
En primer lloc, per considerar que en l’import de la modificació contractual 
no s’hauria d’haver aplicat la baixa que l’empresa va ofertar en la licitació 
del concurs. 
 
Segon, per no haver-se inclòs la quantitat de 5.125 € + IVA corresponent a 
una nova línia d’escomesa que es va instal·lar a la sala polivalent, no 
prevista al projecte inicial però necessària per dotar a la sala de la potència 
elèctrica suficient per funcionar. 
 
I finalment, per no haver-se inclòs la quantitat de 2.718 € + IVA, 
corresponent a un quadre de connexions per a les companyies de teatre o 
grups de música, fabricat especialment per a l’escenari de l’Ateneu amb el 
propòsit de no haver de manipular el quadre elèctric general del teatre. 
 
Per decret de l’Alcaldia de data 22 de març de 2006 es va donar trasllat a la 
Sra. Esther Prat Ibern, directora de l’Àrea municipal de Cultura, i al Sr. 
Josep Gràcia Sancho, director facultatiu de les obres, de l’escrit 
d’al·legacions presentat per MONTAJES ELÉCTRICOS PAMPLONA SA, per tal 
que informessin al respecte.  
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La directora de l’Àrea de Cultura i el director facultatiu de les obres han 
emès en dates 22 i 29 de maig de 2006, respectivament, els informes que 
figuren a l’expedient i dels que es desprenen les següents consideracions: 
 
1. Respecte de la primera de les al·legacions, ambdós informes 
coincideixen en que, d’acord amb el Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 
de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, cal aplicar la baixa del contracte a les possibles 
modificacions que en el transcurs de l’obra es puguin produir. L’empresa va 
presentar una baixa del 6,23%, la qual s’ha aplicat a la modificació 
contractual. 
 
2. Respecte de la segona de les al·legacions, la directora de l’Àrea de 
Cultura manifesta que durant el mes de maig de 2005 la direcció facultativa 
i l’enginyer municipal van informar de diverses actuacions que calia 
executar, no previstes al projecte tècnic. Es va acordar amb l’empresa 
contractada que l’import de la línia d’escomesa instal·lada a la sala 
polivalent no s’inclouria en cap modificació contractual i es compensaria 
amb altres partides. 
 
Així mateix, considera el director de les obres que aquesta quantitat ha 
quedat eixugada amb l’acceptació del canvi dels equipaments d’il·luminació 
aconsellats (apartat 3.2.4.) que en el pressupost del projecte ascendeixen 
a 58.320 € i en el pressupost presentat en la proposició econòmica 
guanyadora del concurs és de 40.866,80 €. 
 
3. Respecte de la tercera de les al·legacions, segons la directora de l’Àrea 
de Cultura, efectivament el quadre de connexions per a l’escenari de 
l’Ateneu va ser requerit per l’àrea per motius de seguretat. 
  
L’Àrea de Cultura tenia programada aquesta actuació per a l’any 2006, fora 
de l’execució dels treballs realitzats per MONTAJES ELÉCTRICOS PAMPLONA 
SA. Pocs dies després d’executar-se aquests treballs l’Àrea de Cultura va 
comunicar a l’empresa que aquesta actuació no anava vinculada als treballs 
contractats i que s’hauria de facturar a part. 
 
L’arquitecte director coincideix en assenyalar que el quadre de connexions 
està fora del contracte per a l’execució del projecte d’equipaments escènics 
de l’Ateneu i de la sala polivalent. 
 
La conclusió d’ambdós informes és que cal desestimar les tres al·legacions 
presentades per la mercantil per no ser procedents.   
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 
unanimitat, el Ple municipal ACORDA: 
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Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per MONTAJES 
ELÉCTRICOS PAMPLONA SA contra la resolució de l’Alcaldia de data 14 de 
febrer de 2006 per la que s’incoà expedient per tal de modificar el 
contracte administratiu per a l’execució del projecte d’equipaments escènics 
del teatre municipal Ateneu i de la sala polivalent de Sant Celoni, ateses les 
consideracions manifestades per la directora de l’Àrea de Cultura i el 
director facultatiu de les obres que s’han ressenyat en els antecedents 
d’aquest document. 
 
Segon.- Aprovar la modificació del contracte subscrit en data 7 de febrer 
de 2005 entre l’Ajuntament de Sant Celoni i MONTAJES ELÉCTRICOS 
PAMPLONA SA per a l’execució del projecte d’equipaments escènics del 
teatre municipal Ateneu i de la sala polivalent de Sant Celoni, que queda 
modificat en la forma i amb l’abast de la proposta elaborada per l’arquitecte 
director de les obres en el mes de juliol de 2005, l’import de la qual 
ascendeix a la quantitat de 18.387,43 €, IVA inclòs.  
 
Tercer.- Notificar aquests acords a la mercantil interessada per al seu 
coneixement, als efectes escaients i amb expressió dels recursos a què 
tingui dret.  
 
Quart.- Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui per a que pugui 
signar quanta documentació sigui procedent per a l’efectivitat dels acords 
presos.  
 
17. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
REGULADOR DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DEL 
COMPLEX ESPORTIU “SOT DE LES GRANOTES” EN ALLÒ RELATIU A 
LA DATA D’ACTUALITZACIÓ DELS PREUS DELS SERVEIS. 
 
Intervé el Sr. alcalde i diu: Perquè la gent que ens escolta en tingui 
coneixement, es tracta d’adequar l’aprovació de les tarifes, la tarifa normal 
que és la quota d’inscripció d’abonaments, activitats dirigides, tota 
l’activitat normal s’aprovaria també dins de la quota del mes de gener, en 
canvi el que són cursets de temporada com activitats de natació i natació 
escolars,  s’aprovaria per al mes de setembre coincidint amb el nou curs 
escolar i els cursets de natació d’estiu que es fan durant el mes de juliol 
s’aprovarien el mes de juny, és a dir que al cap dels 12 mesos 
corresponents s’aniria aprovant any per any amb els IPCs corresponents de 
cada moment. 
 
Després d’aquesta intervenció i, 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni va aprovar en sessió de 26 
de juliol de 2005 el “Plec de clàusules administratives particulars regulador 
d’un contracte administratiu de gestió de servei públic esportiu, mitjançant 
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concessió administrativa – Complex Esportiu Municipal Sot de les Granotes: 
piscina coberta i sales esportives – “. 
 
Atès el “Contracte administratiu de gestió de servei públic esportiu, 
mitjançant concessió administrativa, - Complex Esportiu Municipal Sot de 
les Granotes: Piscina coberta i sales esportives”, signat per l’Ajuntament de 
Sant Celoni i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) Gestió 
i Serveis SL. 
 
Atesa la proposta presentada per la UFEC GESTIÓ I SERVEIS SL, amb data 
18/05/2006 i número de registre 2006/4082, en la qual es demana la 
modificació de l’article 13, apartat 4 del “Plec de clàusules administratives 
particulars regulador d’un contracte administratiu de gestió de servei públic 
esportiu, mitjançant concessió administrativa – Complex Esportiu Municipal 
Sot de les Granotes: piscina coberta i sales esportives – “, que diu: “Les 
tarifes seran actualitzades, a data 1 de setembre de cada any, de 
conformitat amb l’Índex de Preus al Consum referit a Catalunya i als 
darrers 12 mesos que sigui publicat per l’Institut Nacional d’Estadística o 
qualsevol altre que el substitueixi. “ 
 
Atès que la proposta presentada per la UFEC GESTIÓ I SERVEIS SL, 
determina l’actualització de les tarifes de la següent manera: 
 

• Per a les tarifes que es consideren anuals, és a dir, quotes 
d’inscripció, quotes d’abonaments, activitats dirigides i serveis 
complementaris, fer l’augment el mes de gener, prenent com a 
referència l’IPC de setembre publicat a l’octubre. 

  
• Per a les activitats de temporada, és a dir, els cursets de natació i 

natació escolar, fer l’augment el mes de setembre, però prenent com 
a referència l’IPC d’abril publicat al maig, ja que això ens permet 
aprovar els preus el mes de juny i no condiciona la planificació dels 
cursets de natació per part de les escoles del nostre municipi.   

 
• En el cas dels cursets de natació intensius, que es porten a terme 

durant el mes de juliol, fer l’augment el mes de juny, prenent com a 
referència l’IPC d’abril publicat al maig, la qual cosa permet publicar 
els preus amb el temps suficient per programar el període 
d’inscripció per aquest tipus d’activitat.  

 
Atès que l’Àrea de Cultura, per escrit de 25 de maig de 2006, proposa la 
modificació l’article 13, apartat 4 del “Plec de clàusules administratives 
particulars regulador d’un contracte administratiu de gestió de servei públic 
esportiu, mitjançant concessió administrativa – Complex Esportiu Municipal 
Sot de les Granotes: piscina coberta i sales esportives – “, per tal que es 
pugui introduir l’aplicació de les tarifes tal i com s’ha indicat.   
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Havent-se donat audiència al contractista per notificació efectuada el dia 1 
de juny de 2006, aquest, en data 20 de juny de 2006 ha manifestat 
l’acceptació de les modificacions.  
 
Vistos els informes de la secretaria i de la intervenció municipals. 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 
unanimitat, el Ple municipal ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la modificació del plec de clàusules administratives 
particulars regulador del contracte administratiu de gestió de servei públic 
esportiu, mitjançant concessió administrativa, “complex esportiu municipal 
sot de les granotes: piscina coberta i sales esportives”  de tal manera que 
l’art 13,4 resti redactat de la següent manera: 
 

“4.- L’actualització de les tarifes es durà a terme i tindrà efectes en les 
dates i en la forma que s’estableix a continuació: 
 
a) Les tarifes que es consideren anuals, és a dir, quotes d’inscripció, 
quotes d’abonaments, activitats dirigides i serveis complementaris i 
d’altes amb aquest caràcter, seran actualitzades prenent com a 
referència l’Índex de Preus al Consum del mes de setembre de cada any 
referit a Catalunya i als darrers 12 mesos i publicat el mes d’octubre per 
l’Institut Nacional d’Estadística, o qualsevol altre que el substitueixi. 
L’augment aprovat s’aplicarà el mes de gener.  
 
b) Les tarifes corresponents a les activitats de temporada, és a dir, els 
cursets de natació i natació escolar, seran actualitzades prenent com a 
referència l’Índex de Preus al Consum del mes d’abril de cada any referit 
a Catalunya i als darrers 12 mesos i publicat el mes de maig per l’Institut 
Nacional d’Estadística, o qualsevol altre que el substitueixi. L’augment 
aprovat s’aplicarà el mes de setembre.  
 
c) Les tarifes corresponents als cursets de natació intensius, que es 
porten a terme durant el mes de juliol, seran actualitzades prenent com 
a referència l’Índex de Preus al Consum del mes d’abril de cada any 
referit a Catalunya i als darrers 12 mesos i publicat el mes de maig per 
l’Institut Nacional d’Estadística, o qualsevol altre que el substitueixi. 
L’augment aprovat s’aplicarà el mes de juny. 

 
Segon.- Declarar que la modificació contractual no conté repercussió 
econòmica de cap classe i que, per aquest motiu, no servirà de base a cap 
petició de revisió de les condicions econòmiques de la concessió. 
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Tercer.- Comunicar-ho al contractista pel seu coneixement i als efectes 
escaients, amb expressió dels recursos a que tinguin dret, emplaçant-lo per 
a la formalització de la modificació del contracte. 
 
Quart.- Habilitar el Sr. alcalde per a la signatura de quanta documentació 
sigui necessària a l’efectivitat dels acords presos.  
 
18.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SEGONA MODIFICACIÓ DEL 
CONTRACTE ADMINISTRATIU D’OBRES PER A L’EXECUCIÓ DE LA 
URBANITZACIÓ DE CAN SANS. 
 
Intervé el Sr. Josep Capote i diu: Ràpidament, es porten avui al Ple dos 
punts, un és que hi ha un canvi de reglament elèctric de baixa tensió, la 
qual cosa ha comportat un increment important dins de la partida aquesta 
en relació a aquestes obres, estem parlant de quasi 90.000 euros, per sort 
hi havia una altra partida que va passar pel Ple fa uns mesos que baixava 
també a 24.000 euros, però ve motivat per això, que passa de 5.5 KW a 
9,2 la potència que cal. I l’altre punt que avui es porta també és la pròrroga 
de tres mesos més en el termini d’execució. Cal fer constar que això es 
tracta d’una UASU i aquí els veïns paguen el 100%, aquí si que la llei no 
preveu cap aportació per part dels ajuntaments. 
 
Intervé el Sr. alcalde i diu: Com a previsió el reglament elèctric ha variat 
abans era obligatori que els habitatges tinguessin 5.5 KW i passa a ser 
obligatori tenir-ne 9,2, un marge de maniobra pel fet que tots sabem que 
avui en dia sovint s’instal·len aparells d’aire condicionat etc. i cada vegada 
el consum és més elevat. 
 
Després d’aquestes intervencions i, 
 
El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, en sessió de data 28 d’abril de 2005, 
va adjudicar a la unió temporal d’empreses (UTE) constituïda per ACSA 
AGBAR CONSTRUCCIÓN SA i FORMSACE SL el contracte per a l’execució de 
les obres d’urbanització de les unitats d’actuació 48, 57 i 58 - Can Sans 
d’aquesta vila, per la quantitat de 1.447.947,75 €, IVA inclòs, a executar 
en un termini màxim de 7 mesos a comptar des de l’endemà de la 
signatura de l’acta de comprovació de replanteig de les obres. 
 
La Junta de Govern Local en sessió de data 4 de maig de 2005 va adjudicar 
el contracte per a la direcció facultativa de les referides obres a Domènec 
Parera Arquitecte SL, per la quantitat de 24.682,82 €, IVA inclòs. 
 
Per resolució de l’Alcaldia de data 27 de desembre de 2005, ratificada pel 
Ple municipal en sessió de data 30 de gener de 2006, es van aprovar 
diversos preus unitaris referits a la xarxa de clavegueram, no previstos al 
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projecte originari de les obres d’urbanització de les unitats 48, 57 i 58 - 
Can Sans.  
 
L’aparició d’aquests nous preus comportà la supressió d’algunes partides 
contemplades al projecte d’obres, i tot plegat representa una disminució en 
el preu d’execució material del contracte de 21.570,51 €. 
 
En data 18 d’abril de 2006 l’arquitecte director de les obres, Domènech 
Parera i Corominas, ha emès un informe proposant la modificació del 
contracte subscrit amb la UTE formada per ACSA AGBAR CONSTRUCCIÓN 
SA i FORMSACE SL pel que fa a diverses partides referides als treballs 
elèctrics, motivada per un canvi del Reglament elèctric de baixa tensió que 
s’ha produït amb posterioritat a l’aprovació definitiva del projecte tècnic 
d’obres d’urbanització de les unitats d’actuació 48, 57 i 58 – Can Sans 
d’aquesta vila 
 
Aquesta modificació en la normativa d’aplicació fa que la previsió de 
potència per a habitatges passi de 5,5 kw a 9,2 kw, el que representa un 
increment de la potència a contractar i requereix la instal·lació d’un nou 
centre de transformació; alhora, cal procedir a la substitució de les caixes 
generals de protecció dels habitatges existents per no ajustar-se a la 
normativa vigent. 
 
L’execució d’aquests canvis no previstos al projecte tècnic representa un 
increment de 97.327,87 €, respecte del pressupost d’execució material del 
projecte. 
 
D’acord amb els preus contradictoris aprovats al desembre de 2005 i la 
proposta de modificació contractual formulada pel director facultatiu de les 
obres, el contracte signat amb la UTE ACSA AGBAR CONSTRUCCIÓN SA i 
FORMSACE SL, ascendeix a la quantitat de 1.531.608,12 €, IVA inclòs, 
d’acord amb el següent detall: 
 
Pressupost d’execució material 1.311.166,83 € 
Variació preus contradictoris -21.570,51 € 
Variació treballs elèctrics 97.327,87 € 
 ------------------ 
Pressupost d’execució material modificat 1.386.924,19 € 
Benefici industrial + despeses generals (19%) 263.515,60 € 
 ------------------ 
Suma 1.650.439,79 € 
Baixa (20%) -330.087,96 € 
 ------------------ 
Total parcial 1.320.351,83 € 
IVA (16%) 211.256,29 € 
 ------------------ 
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TOTAL 1.531.608,12 € 
 
L’import del contracte modificat representa un increment de 83.660,37 €, 
IVA inclòs, equivalent al 5,778% respecte de l’import inicial del contracte 
signat entre l’Ajuntament de Sant Celoni i la UTE adjudicatària de les obres.  
 
L’enginyer tècnic municipal Joan Pujals Ribó, a qui es va encomanar el 
control municipal dels treballs, ha emès un informe favorable a la proposta 
de modificació contractual presentada per la direcció facultativa, per 
considerar que els preus aplicats en les noves partides es corresponen a 
preus normals de mercat per treballs de les mateixes característiques, i per 
entendre que aquests canvis són deguts noves necessitats no previstes en 
el projecte original, l’execució dels quals és necessària per a l’interès públic. 
 
En data 17 de maig de 2006 l’arquitecte Domènec Parera i Corominas ha 
emès un nou informe proposant que es prorrogui en tres mesos més el 
termini previst per a l’execució de les obres d’urbanització de les unitats 
d’actuació 48, 57 i 58 – Can Sans, pel retard en l’obtenció de les 
preceptives autoritzacions per part de les companyies subministradores de 
serveis (Endesa i Telefónica) i dels organismes oficials (Agència Catalana de 
l’Aigua i Servei de Carreteres de la Diputació de Barcelona). 
 
Així mateix, l’enginyer tècnic municipal ha informat favorablement la 
pròrroga del termini d’execució de les obres per considerar que 
efectivament aquestes autoritzacions han estat concedides amb un retard 
considerable, la qual cosa ha perjudicat el ritme de treball normal de les 
obres. 
 
Per resolució de l’Alcaldia de data 29 de maig de 2006 s’ha incoat el 
corresponent expedient administratiu per a la modificació del contracte 
d’obres d’urbanització de les unitats d’actuació 48, 57 i 58 – Can Sans 
d’aquesta vila, atorgant un termini de deu dies a la UTE formada per ACSA 
AGBAR CONSTRUCCIÓN SA i FORMSACE SL per tal que pugui formular 
quantes al·legacions consideri adients en defensa dels seus drets o, en cas 
d’estar conforme amb la proposta de modificació contractual, així  ho 
manifesti; en el benentès que, de no formular cap al·legació, s’entendrà 
acceptada. 
 
En escrit presentat en aquest Ajuntament el dia 6 de juny de 2006 la Sra. 
M. Antònia Camps Antolínez, en la seva qualitat de gerent de la UTE 
formada per ACSA AGBAR CONSTRUCCIÓN SA i FORMSACE SL ha 
manifestat la seva conformitat a la modificació contractual proposada. 
 
Vists els informes de la Secretaria i de la Intervenció municipals que figuren 
a l’expedient. 
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A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 
unanimitat, el Ple municipal, ACORDA: 
  
Primer.- Aprovar la modificació del contracte subscrit amb la UTE 
constituïda per ACSA AGBAR CONSTRUCCIÓN SA i FORMSACE SL per a 
l’execució de les obres d’urbanització de les unitats d’actuació 48, 57 i 58 – 
Can Sans d’aquesta vila, amb motiu dels canvis produïts en el Reglament 
elèctric de baixa tensió i que afecten diverses partides referides als treballs 
elèctrics del projecte tècnic que serveix de base per a l’execució de les 
obres. 
  
Segon.- Determinar que l’import de la modificació contractual ascendeix a 
la quantitat de 83.660,37 €, IVA inclòs, respecte del contracte inicial signat, 
un cop aplicats els canvis en els treballs elèctrics, així com també els nous 
preus unitaris i la supressió d’algunes partides referides a la xarxa de 
clavegueram, d’acord amb allò acordat per resolució de l’Alcaldia de data 
27 de desembre de 2005. 
 
Tercer.- Prorrogar el termini d’execució de les obres en tres mesos més 
respecte del termini previst al contracte. 
 
Quart.- Notificar aquests acords als interessats per al seu coneixement, als 
efectes escaients i amb expressió dels recursos a què tinguin dret.  
 
Cinquè.- Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui per a que pugui 
signar quanta documentació sigui necessària per a l’efectivitat dels acords 
presos.  
 
19.-  APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL RESTABLIMENT DE L’EQUILIBRI 
ECONÒMIC DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI DE 
RECOLLIDA I TRACTAMENT D’ESCOMBRARIES I NETEJA VIÀRIA, 
AIXÍ COM LA RECTIFICACIÓ D’ERRORS EN L’ADJUDICACIÓ 
DEFINITIVA DEL CONTRACTE. 
 
Intervé el Sr. alcalde i diu: Si cal després, el secretari farà algun aclariment 
però de moment dir que la concessió del servei de recollida d’escombraries, 
mentre estava en procés de concurs hi va haver una negociació col·lectiva 
dels treballadors d’aquesta empresa, aquesta negociació col·lectiva es va 
acabar amb acord de conciliació i hem de respectar l’acord al que van 
arribar els treballadors amb l’empresa i per tal que es produeixi l’equilibri 
financer en aquesta concessió, s’ha de posar el cost diferenciat del cost de 
personal, això s’ha fet en diferents trams, té diferents etapes i això és el 
que avui es posa a la seva aprovació. També s’ha de dir que hi va haver un 
error administratiu quan es va fer l’adjudicació, es va comunicar a 
l’empresa que se li adjudicava i a més a més es va comptar com a cost 
econòmic el cost de la primera empresa que estava en el llistat que no era 
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aquella sinó que era més car, per la qual cosa hi ha una quantitat de diners 
que l’empresa ha de retornar pel fet que quan els serveis tècnics es van 
donar compte d’aquest error administratiu ja es va parar i ara s’està pagant 
el que en aquell moment era el cost d’adjudicació. Per tant es tracta de 
corregir per una banda l’equilibri financer de l’empresa i pagar el que 
realment està cobrant el personal i per altra part és fer la correcció 
d’aquesta quantitat econòmica que no era la de l’adjudicació. S’ha de tenir 
en compte que el que es va fer en aquell moment era de justícia, només 
com exemple, un peó cobrava 12.200 euros bruts anuals amb la revisió, en 
dos o tres anys està calendaritzat, passa a cobrar 15.421, és un augment 
del 25% a més a més dels augments de conveni però hem de tenir en 
compte que realment era un salari mínim, és a dir que era de justícia la 
seva regularització, la part de conductors també té un augment del 5,73%, 
que tot i que és menys, el salari ja era de 18.000 € i va passar a 19.000, 
els 15.000 € d’un peó, és un salari de 2 milions de pessetes i poc més i el 
que hem de vetllar també com a administració i així també en altres 
concursos que hem fet a posteriori hem posat salaris mínims perquè hi hagi 
una corresponsabilitat i un salari més digne en aquests contractes amb 
concessió. 
 
Després d’aquesta intervenció i, 
 
Atès l’escrit de concessionària Barcelonesa S.A., empresa que gestiona, a 
través de concessió administrativa, el servei de recollida de residus i neteja 
viària al nostre municipi, per la que es demana revisió de preus de la 
contracta que manté amb l’ajuntament de Sant Celoni motivada per les 
reivindicacions salarials de la plantilla de personal adscrit a la prestació del 
servei. 
 
Atès que de la documentació jurídica i econòmica no es desprèn de manera 
clara la motivació jurídica que sustenti la seva petició, així com tampoc no 
es dedueix clarament el raonament comptable que porta a la quantificació 
de la revisió demanada. 
 
Atès que amb data 13 de setembre de 2005 es va requerir la mercantil 
Concessionària Barcelonesa als efectes de que aportés documentació  
jurídica motivadora de la seva petició així com la documentació comptable 
justificativa de la seva petició. 
 
Atès que la mercantil Concessionària Barcelonesa S.A. en data 28 de 
setembre de 2006 va atendre el requeriment amb l’aportació de la 
documentació referida. 
 
Atès que amb data 7 d’octubre de 2005 va ser demanat de l’àrea d’espai 
públic l’emissió dels informes pertinents als efectes de la comprovació de la 
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documentació aportada i de la procedència i quantificació de la reclamació 
efectuada. Informes que han estat emesos amb data 22 de maig de 2006.  
 
Atès que per decret de l’alcaldia de data 29 de maig de 2006 ha estat 
atorgada,  en compliment de l’art 102 del Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, Reglament General de la llei de contractes de les administracions 
públiques audiència al contractista a efecte de la presentació de les 
al·legacions que consideri adients a la defensa dels seus drets.  
 
Atès que per d’interessada ha estat presentat amb data 7 de juny de 2006, 
escrit de conformitat amb la documentació obrant a l’expedient. 
 
Atesos els informes per part de la Secretaria i de la Intervenció municipals, 
així com de l’àrea d’espai públic. 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 
unanimitat, el Ple municipal ACORDA: 
 
Primer.- Restablir l’equilibri financer del contracte de gestió dels serveis de 
recollida i transport d’escombraries, neteja viària i recollida i transport 
d’objectes voluminosos, cartró, vidre i paper en règim de concessió 
adjudicat,  per acord del ple municipal de 30 de maig de 1996, a 
Concessionària Barcelonesa S.A., que va estar trencat per l’increment 
salarial derivat de la negociació col·lectiva de la plantilla adscrita al servei 
de Sant Celoni tancat amb data 2 de maig de 2003, mitjançant 
l’establiment d’una compensació econòmica no periòdica de 49.957.-€, que 
compren el període existent entre el dia 1 de juny de 2003, data d’entrada 
en vigor de les noves condicions salarials, fins el dia 14 de  març de 2004, 
data de l’entrada en vigor del derivat del nou contracte.   
 
Segon.- Restablir l’equilibri econòmic i financer del contracte de gestió del 
servei públic de recollida i transport del rebuig dels residus municipals, de 
la fracció orgànica, de paper i cartró, de residus voluminosos, i de neteja 
viària del municipi de Sant Celoni actualment vigent i adjudicat per acord 
del ple de la corporació el 29 de desembre de 2004, que va estar trencat 
per l’increment salarial derivat de la negociació col·lectiva de la plantilla 
adscrita al servei de Sant Celoni tancat amb data 2 de maig de 2003, de tal 
manera que el preu a tenir en compte, amb referència al dia 31 de 
desembre de 2004, sigui el de 756.366,81.-€.  
 
Tercer.- Aprovar la despesa de 43.551,17.-€, en concepte 
d’endarreriments pel restabliment de l’equilibri financer del contracte vigent 
en el període comprés entre el dia 15 de març i el dia 31 de desembre de 
2004.  
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Quart.- Aprovar la despesa d’import de 86.064,34.-€ en concepte de 
revisió periòdica que pertoca a l’empresa en virtut de l’art 10 del plec de 
condicions regulador de la contractació corresponent a l’any 2005, per la 
qual cosa, el preu a tenir en compte amb referència de 31 de desembre de 
2005 és de 782.750,72.-€. 
 
Cinquè.- Rectificar l’error material patit en l’adjudicació de la contracta de 
tal manera que el preu que havia de constar en el contracte original sigui 
de 673.344,45.-€  
 
Sisè.- El pagament de les quantitat que es reconeixen a favor de l’empresa 
concessionària Barcelonesa no s’efectuarà en tant no s’aprovi 
definitivament l’expedient de modificació de crèdit que incorpori al 
pressupost crèdit suficient per fer front a la despesa. 
 
Setè.- Habilitar el Sr. alcalde, o persona en qui delegui, als efectes de que 
signi quanta documentació sigui necessària a l’efectivitat dels acords 
presos. 
 
20.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA 1A MODIFICACIÓ DE 
CRÈDIT DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ PEL 2006 I 
RATIFICACIÓ D’UNA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE 
RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS. 
 
Intervé el Sr. Francesc Garcia i fa una breu explicació de la modificació de 
crèdit que es porta a aprovació.  
 
Intervé el Sr. Carles Mas i diu: Tal com ha dit el regidor, la modificació de 
crèdit és un procediment que està establert legalment que consisteix en 
donar més crèdits a partides que segons el pressupost ara es veu que n’hi 
falten i donar crèdit a partides que inicialment no estaven previstes, aquí hi 
ha dos elements que el nostre grup voldria destacar, un és una mica 
conceptualment les modificacions de crèdit per a la gestió són necessàries, 
és un element que està contemplat i a vegades són necessàries, però quan 
en un ajuntament es porten modificacions de crèdit de 2.100.000 euros 
entra el dubte de si no estem desvirtuant el principal debat que es produeix 
cada any que és el de pressupostos, jo entenc que és una modificació 
substancial que es fa amb una informació petita o acotada si més no pel 
tema temporal que és un tema que tot i la comissió informativa de la 
setmana anterior és molt poc temps per analitzar uns pressupostos tot i 
que la modificació sigui substancial, per tant és un petit comentari de 
reflexió entorn de les modificacions de crèdit tan substancials, sobretot 
quan moltes d’aquestes partides són suplements de crèdit i per tant, 
partides que ja estaven en els pressupostos inicials i que entenem que 
potser si que hi ha una manca de previsió perquè quan vens a modificar 
suplements de crèdit d’1.200.00 euros per inversions i de despeses 
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corrents de 150.000, una possible manca de previsió si que entendreu que 
us fem veure que a la realitat els números són molt contundents, per altra 
banda, per al posicionament de vot del nostre grup, com que no volem 
repetir el debat de pressupostos doncs ens remetem a aquell debat en el 
que hi havia partides en els pressupostos en les que hi estàvem d’acord i 
altres en les que no hi estàvem d’acord, per tant, ara podríem entrar-hi i 
entendreu que hi ha partides en les que hi estem totalment d’acord i 
partides que no compartim, són decisions que pren l’equip de govern però 
que no compartim, com que hi ha una balança de partides en les que hi 
estaríem a favor i balança de partides que no portaríem a terme, doncs el 
nostre posicionament és l’abstenció. 
 
Intervé el Sr. Josep Capote i diu: Una mica per puntualitzar, ja que 
estàvem parlant de contribucions especials i del cost, si es mira una mica 
avui es porten també tres modificacions i dues d’elles són petites però 
també són importants però que van en la línia de reduir el cost que tenen 
els veïns en el carrer Major de Dalt i Anselm Clavé, hi ha dues partides de 
100.000 euros a cada una que ve a pagar un element comú que hi ha al 
carrer que són les pluvials i això també està inclòs dins d’aquesta 
modificació. Hi ha un altre projecte que ens vam quedar en ganes de fer-ho 
i que ara es portarà a terme que és l’arranjament dels safareigs de la 
Batllòria, allò és penós i si no es fa alguna cosa digna, allà es farà mal algú 
i no calia esperar a l’any que ve i fer un ordre de prioritats perquè sembla 
que sempre és l’últim i malgrat que aquests safareigs tinguin una història 
que a la gent no els agradi, no deixa de ser una àrea municipal i no és un 
equipament tampoc ho direm, però cal que estiguin arreglats i s’ha fet una 
mica de projecte que val aquests 40.000 euros però cal tenir en compte 
que estan les bigues podrides, la teulada malmesa i està en general en 
molt mal estat. He volgut ressaltar aquests tres punts, sobretot un perquè 
està a la facilitat del Consell de Poble i sempre m’agrada recordar, no per 
recriminar que es fan els safareigs de la Batllòria i els altres dos temes 
perquè venien al cas que és la reducció i per això abans parlava que els 
veïns del carrer Major de Dalt, amb la baixa del 9% i aquests 100.000 
euros menys, tindran una reducció en les quantitats que han de pagar d’un 
10 a un 11% de baixa, són coses que difícilment es podien preveure. 
 
Intervé el Sr. alcalde i diu: Crec que és força important la modificació de 
crèdit, el pressupost és una eina viva a totes les administracions i ja es va 
comentar quan aprovàvem el pressupost que durant l’any 2006 hi hauria 
modificacions de crèdit, fins i tot a vegades per corregir errors que es 
poden cometre amb la voluntat de posar unes quantitats en el pressupost 
d’inversions sense tenir projecte, actualment el que fem no posar-los fins i 
tant no tenim projectes acabats i projectes apunt, per complir més 
estrictament amb el pressupost i penso que en aquesta modificació de 
crèdit hi ha algunes vessants molt importants com poden ser, la part 
d’educació, obres de millora al CEIP Pallerola, la inversió que s’hi fa i 
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perquè hi ha el compromís amn la Generalitat subvencionar el 50% d’obres 
de millora al Pallerola així com l’adequació del Puigdollers, per endegar el 
proper curs, sinó no seria possible, hi ha temes importants també de la 
Batllòria com s’ha comentat, l’endreçar i deixar en bones condicions la part 
dels safareigs de la Batllòria, tota la part de millora de jocs a l’escola 
Montnegre i també el projecte de pont de la Batllòria, que els veïns ho han 
demanat, i així amb aquesta modificació de crèdit ho fem possible. Abans 
s’ha comentat també la urbanització del vial paral·lel a la C-35, en aquesta 
modificació de crèdit també ve l’adquisició de sòl per tal de fer possible 
aquest vial paral·lel i també la remodelació de l’Ajuntament per tal de tenir 
espai tots els grups tot i que el més important és la posada en normativa i 
l’eliminació de barreres arquitectòniques al nostre ajuntament, és l’últim 
local municipal que resoldrà aquest problema al posar ascensor i tenir 
accessos als serveis de l’ajuntament amb unes condicions de normalitat, 
també una inversió important és una de les fases del Camp Municipal 
d’Esports que quedava per fer. Voldria destacar el carrer Breda de la 
Batllòria que quan ha estat apunt el projecte s’han sabut  els costos que 
tindrà i ara es parlarà amb els veïns i s’engegarà el procés de tirar 
endavant la contractació de les obres del carrer Breda i també molt 
important el Pla Especial de l’àrea de Ribera de la Tordera, aquests dies que 
hem fet una passejada per la Tordera, hi ha la voluntat de continuar amb 
aquesta millora de la Tordera, ahir celebràvem els deu anys de l’observatori 
amb la presència del Conseller de Medi Ambient aquí a Sant Celoni i d’altres 
persones que valoren molt positivament la millora de la Tordera però 
encara falta aquesta clau de volta de tenir aquest Pla Especial de Ribera per 
tenir clara i definida la tasca de recuperació del nostre riu. Són a grans 
trets les inversions més importants i no em voldria deixar el tema 
d’accessibilitat de via pública com és el manteniment de voreres, carrers 
etc. que es parlava fa temps i que algunes accions s’han anat fent durant 
l’any, reasfaltat de carrers, eliminació de barreres arquitectòniques i que 
farà possible tirar endavant amb més recursos el “Pla d’eliminació de 
barreres arquitectòniques” amb la possibilitat de demanar subvencions a 
altres ens i que ens ajudin a poder-ho fer amb aquest pressupost i poder 
invertir més amb diners que vinguin de fora via subvenció, pensem que és 
un salt qualitatiu, segurament durant l’any hi haurà alguna altra modificació 
de crèdit i no oblidem que és la primera i que a totes les administracions es 
produeix quan tanquen i fan la liquidació del pressupost anterior, així ho 
fem també al Consell Comarcal, que quan es tanca el pressupost de l’any 
anterior, sabem el superàvit i aquesta és l’ocasió de fer-ho i de tirar 
endavant inversions importants per al nostre municipi. 
 
Intervé novament el Sr. Carles Mas i diu: Només fer un comentari i també 
per repetir el posicionament de vot, un altre dia el que podríem fer és llegir 
el llistat de tot el que es porta a modificació de crèdit i així acabaríem 
abans i no caldria anar reiterant el que es fa, ja que unes es llegeixen i 
altres no, de totes maneres agraeixo que s’hagin llegit ja que reitera el 
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posicionament que tenim que hi ha projectes que val la pena recolzar-los, 
hi ha projectes que no s’han llegit que creiem que no mereixen l’aprovació 
nostra i hi ha projectes que s’han llegit que també són un exemple clar de 
la manca de planificació que és un tema tan crític com el nombre de places 
escolars, s’ha de fer una modificació de crèdit per condicionar el col·legi 
Puigdollers, perquè no hi havia la previsió, però és un simple comentari, és 
un fet que hi ha obres que són necessàries, s’han dit totes, perfecte, n’hi ha 
que no per tant ens abstenim i a més una altra cosa, les modificacions de 
crèdit no són dolentes de per sí, ara bé, hi ha alguns moments, que ja 
n’aniran sortint que val la pena que s’haguessin planejat abans i reiterar 
que un altre dia les llegim totes al principi i així ens estalviem que cadascú 
vagi reiterant cadascuna de les obres que volen destacar perquè les 
podríem destacar totes i així ens estalviem aquest punt. 
 
Intervé el Sr. Raül Casado i fa una breu explicació relacionada amb la 
necessitat d’augment de places escolars. 
  
Intervé novament el Sr. alcalde i diu: El Sr. Mas diu, un simple comentari 
però la deixes anar, tal com t’ha comentat el regidor, la planificació prevista 
per l’anterior govern de la Generalitat ha quedat obsoleta amb el canvi 
demogràfic que ha sigut important a tot el país i per això només fa falta 
veure que el Departament d’Educació ha de fer inversions a cuita corrent 
perquè el canvi demogràfic tant amb la natalitat autòctona com amb les 
persones nouvingudes ha fet canvis molt importants i amb molt pocs anys, 
el comentari de que es pot llegir tot abans, amb això cada grup pot fer els 
comentaris que vulgui, només falta que es senti càtedra perquè un regidor 
ho digui, si es vol es podrà llegir tot però entenem que és enriquir el debat 
no només llegir tots els punts que n’hi ha que són molt normals i corrents 
per no fer-nos pesats, sinó destacar les coses importants i m’he deixat de 
dir que amb les despeses corrents es posarà en funcionament l’oficina local 
d’habitatge, les finques que s’han comprat al Barri de la Força s’endreçaran 
i es farà el projecte de rehabilitació, s’augmentarà el servei de bus urbà a 
la Batllòria, s’ampliarà el servei de bus urbà a les urbanitzacions i aquestes 
millores s’han estudiat, s’han plantejat al Consell de Poble i a les 
Associacions de Veïns de les urbanitzacions, s’ha vist que era possible que 
la Generalitat donés l’autorització i s’està en aquest procés per tal de tirar-
ho endavant i entenem que per això el pressupost és una eina viva i la 
planificació hi és, per sort els fets ho demostren amb equipaments com 
tenim en el municipi i només et demanaria que comparessis amb altres 
municipis i escoltessis l’opinió de persones que hi vénen a viure o que ens 
visiten, som un municipi que no arribem encara a 16.000 habitants i el 
nombre d’equipaments que s’han anat planificant en aquests darrers anys i 
que hem posat a l’abast per a tothom és important i aquesta valoració 
també la fan Conselleries i Àrees de la Diputació com a Benestar i Família, 
Educació, Medi Ambient etc., les tasques que s’estan fent són 
engrescadores, em sembla que hem d’estar cofois perquè malgrat que 
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sempre hi ha el repte de fer més coses, hem d’estar en algun sentit 
orgullosos del nivell del nostre municipi i de l’activitat que s’hi produeix, 
gràcies a l’ajuntament una petita part i gràcies als veïns i entitats que hi 
estan treballant. 
 
Intervé el Sr. Josep Maria Pasqual i diu: Li dono la raó al Sr. Mas, jo tenia 
ganes de destacar quatre coses que l’alcalde se m’ha avançat, és perillós 
tot i que realment és un símptoma de que compartim els objectius de 
govern, tant el tema del bus urbà d’urbanitzacions i de la Batllòria, a 
vegades ens hem qüestionat si l’hem encertat amb el de Sant Celoni, i 
aquesta vegada, penso que ho hem encertat molt de ple, donem resposta a 
unes necessitats ciutadanes molt clares, a unes demandes molt clares i 
penso que d’aquí un temps podrem fer una valoració molt correcta. El tema 
del paisatge urbà i peri urbà penso que també l’hem enfocat d’una manera 
molt clara tant amb el Pla d’Accessibilitat que volem endegar amb aquest 
pressupost com amb la zona de ribera com amb els ponts d’accessos, com 
amb aquesta campanya de comunicació de participació que suposo que ja 
heu rebut la convocatòria de la ponència de participació que és fruit de tot 
aquest procés de voler implicar la ciutadania amb construir Sant Celoni. El 
tema del Puigdollers, per a mi és un orgull poder avançar aquest projecte 
d’una nova escola pública a Sant Celoni, per tant jo n’estic satisfet de tota 
aquesta modificació de crèdit i penso que anem en un camí que ens ha 
marcat la ciutadania, donem resposta a unes demandes molt clares i potser 
si que et dono la raó en que hagués estat be anar-les llegint una per una, 
però de fet s’hi podrà accedir a la web, de tota manera penso que totes les 
trobaríem molt sucoses. 
  
Després d’aquestes intervencions i, 
 
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació d'una modificació de crèdit dins el 
pressupost definitivament aprovat per a 2006 per un import de 
2.157.154,76 euros, amb càrrec al romanent líquid de tresoreria  procedent 
de la liquidació del pressupost de 2005, així com amb recursos procedents 
de baixa de crèdit d’algunes partides, dues transferències de capital, 
contribucions especials, recursos afectes al Patrimoni Públic de Sòl i 
Habitage i mitjançant la concertació d'una operació de préstec.  
 
Vista la resolució de l'Alcaldia de data 19 d'abril de 2006, relativa al 
pagament de les cotitzacions a la seguretat social dels anys 2001, 2002 i 
2003 d'acord amb el requeriment de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social de data 7 de març de 2006. 
 
Vistos els informes  que obren a l'expedient. 
  
Atès que l’Alcaldia mitjançant per resolució de data 28 de febrer va aprovar 
la liquidació del pressupost de l'ajuntament de l’any 2005. 
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Atès que segons resulta del compliment de l'article  156.2 de la Llei 
2/2002, de 14 de març, d'Urbanisme de Catalunya, resta afecta al 
Patrimoni Públic de Sòl i Habitatge la quantitat de 255.235,09 euros 
corresponent a l'aprofitament urbanístic de cessió obligatòria establert al 
conveni signat en data 27 d'octubre de 2005 entre l'Ajuntament de Sant 
Celoni i l'empresa Coperfil Group, S.A., prevista en el pacte cinquè com a 
compensació del deure de cessió de sòl amb aprofitament urbà no 
consolidat de la UASU-42, resta afecta al Patrimoni Públic de Sòl i 
Habitatge. 
 
Atès que tal com estableix l'article 153.4 de la Llei 2/2002, els recursos 
afectes al Patrimoni Públic de Sòl i Habitatge es poden destinar a 
operacions que tinguin per finalitat, entre d'altres, preveure, posar en 
marxa i desplegar, tècnicament i econòmicament, l'expansió de les 
poblacions i la millora de la qualitat de vida, sempre i quan, tal com 
estableix l'article 156.2 de  la repetida Llei, no provinguin de l'aprofitament 
urbanístic de cessió obligatòria i gratuïta, de terrenys amb us residencial. 
Tal com estableix l'annex I del conveni signat en data 27 d'octubre de 2005 
entre l'Ajuntament de Sant Celoni i l'empresa Coperfil Group SA, els usos 
del sòl de cessió obligatòria són comercials i  d'oci, i provenen d'una zona 
qualificada com a industrial. En conseqüència, els recursos obtinguts 
procedents del conveni amb la cessió de l'aprofitament mig amb l'empresa 
Coperfil Group ,S.A., poden destinar-se a les finalitats previstes a l'apartat 
a) de l'article 153.4 de la Llei 2/2002, els recursos afectes al Patrimoni 
Públic de Sòl i Habitatge es poden destinar a operacions que tinguin per 
finalitat, entre d'altres, preveure, posar en marxa i desplegar, tècnicament i 
econòmicament, l'expansió de les poblacions i la millora de la qualitat de 
vida. 
 
Atès que a la modificació de crèdit figura la segona fase de les obres 
d'adequació del Camp Municipal d'Esports, que necessiten ampliar la seva 
dotació pressupostària amb 776.000,00 euros. 
 
Atès que, a criteri d'aquesta Alcaldia les obres de remodelació i adequació 
del camp municipal d'esports s'adeqüen a les prescripcions de l'article 
153.4 de la Llei 2/2002, els recursos afectes al Patrimoni Públic de Sòl i 
Habitatge procedents del conveni amb l'empresa Coperfil Group SA, es 
poden destinar a operacions que tinguin per finalitat, entre d'altres, 
preveure posar en marxa i desplegar, tècnicament i econòmicament, 
l'expansió de les poblacions i la millora de la qualitat de vida, en quant 
contribueixen clarament a la millora de la qualitat de vida dels habitants del 
municipi de Sant Celoni.   
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per deu vots 
a favor, el de la regidora Lourdes Donado i dels regidors Josep Alsina, Jordi 
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Arenas, Josep Manel Bueno, Josep Capote, Raül Casado, Josep Maria 
Pasqual, Ramon Segarra i Joan Castaño i sis abstencions, la de la regidora 
Josefa Lechuga i dels regidors Emili Bosch, Francesc Deulofeu, Jordi 
Cuminal, Carles Mas i Miquel Negre, el Ple municipal ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit 
mitjançant concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit número 
1/2006, al següent tenor: 
 
DESPESES CORRENTS    

      

SUPLEMENT DE CRÈDIT      148.835,52 

      

01.121H0.160 Quotes socials       28.593,03 

01.121C0.216 Manteniment centraletes          7.656,03 

02.442A0.462 Transferències corrents Aj. De Gualba        1.075,00 

02.513A0.22709 Bus urbà La Batllòria         4.000,00 

04.313B0.202 Lloguer edifici per obres Can Ramis        4.950,00 

05.433B0.212 Adequació piscina estiu Rectoria Vella        3.300,00 

05.433B0.22706 Treballs realitzats per altres empreses: estudis i treballs tècnics       2.000,00 

05.433E0.210 Reparació, manteniment i conservació d'infraestructura i béns naturasl       3.000,00 

05.442C0.22709 Treballs realitzats per altres empreses:altres       6.000,00 

05.511E0.215 Reparació, manteniment i conservació de mobiliari urbà     12.000,00 

05.513B0.22709 Bus urbà: urbanitzacions         9.500,00 

06.455D0.212 Obres reforma CDIAP         4.561,46 

06.462B0.22706 Campanya comunicació participació ciutadana Generalitat      14.000,00 

07.425B0.22706 Concurs grups de música local "Sant Celoni Sona"     13.000,00 

08.222A0.210 Senyalització via pública       18.000,00 

09.432D0.22706 Redacció projecte demolició finques barri de la força     10.500,00 

09.432G0.22706 Oficina Local de l'Habitatge        6.700,00 

      

CRÈDIT EXTRAORDINARI       176.922,05 

      

01.121A0.22706 Estudis i treballs tècnics          6.350,00 

02.313A0.22706 Casal estiu la batllòria         6.000,00 

04.412E0.212 Reparació, manteniment i conservació piscina       1.000,00 

04.412E0.22100 Subministrament energia elèctrica  piscina       1.556,94 

04.412E0.22107 Subministrament productes farmacèutics piscina          200,00 

04.412E0.22108 Subministraments productes de neteja piscina        1.500,00 

04.412E0.22109 Altres subministraments piscina           300,00 

04.412E0.22200 Comunicacions telefòniques  piscina          344,85 

04.412E0.22605 Despeses diverses piscina          750,00 

04.412E0.22700 Treballs neteja piscina         5.040,26 

04.412E0.22706 Treballs tècnics piscina       22.775,00 

05.433C0.212 Neteja parcel·les Ajuntament urb. Boscos Montnegre       4.000,00 

06.456E0.22609 Despeses diverses acampada jove      24.000,00 

06.456E0.22709 Condicionament Can Sans      79.105,00 
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06.111C0.22109 Ampliació potència elèctrica escomesa Ajuntament        6.000,00 

07.452G0.22709 Condicionament equipaments esportius temporals     18.000,00 

      

 TOTAL       325.757,57 

 
Es preveu que aquesta despesa corrent es financí de la següent manera: 
 
FINANÇAMENT:      

 870.01   SUPLEMENT DE CREDIT  148.835,52 

 870.00  CREDIT EXTRAORDINARI  176.922,05 

 
a) Les despeses d’Inversió, previstes són: 
 
DESPESES D'INVERSIÓ    

      

SUPLEMENT DE CRÈDIT       1.288.608,60 

      

02.459Z0.62214 Instal·lacions edifici c/ Miquel Mateu           1.554,40 

02.459Z0.62214 Obres façana edifici c/ Miquel Mateu          1.972,00 

02.432z0.64011 Redacció projecte pont de la Tordera          6.900,00 

02.511Z0.60117 Urbanització carrer Breda         18.620,00 

05.434Z0.625 Retolació zones de jocs infantils al nucli urbà Sant Celoni         6.400,00 

05.511Z0.61105 Accessibilitat via pública        274.050,00 

05.511Z0.625 Mobiliari urbà           5.980,00 

05.511Z0.623  Maquinària de treballs            2.666,40 

06.111Z0.623 Fotocopiadora ajuntament           3.409,66 

06.463Z0.623 Instal.lació climatització ràdio Sant Celoni         5.944,20 

06.111z0.63208 Remodelació Ajuntament         36.000,00 

07.422Z0.63206 Condicionament Ceip Pallerola        30.000,00 

07.451Z0.62206 Treballs arqueologics St. Martí Pertegàs       27.000,00 

07.451Z0.623 Instal.lació climatització edifici Rectoria Vella        21.000,00 

07.451Z0.623 Equip de so nou , Sala d'actes Rectoria Vella         6.100,00 

07451Z0.625 Mobiliari centre documentació           2.000,00 

07.425Z0.62207 Millora pe seguretat accessos carrer St. Josep          6.000,00 

07.452Z0.62226 Camp Municipal d'Esports - 3a fase       773.600,00 

08.223Z0.62229 Reforma interior local protecció civil            113,94 

09.432Z0.64015 Pla especial àrea de ribera         26.000,00 

09.432Z0.62212 Adequació P1 Equipament c/Bruc, 26         20.000,00 

09.511Z0.60131 Urbanització carrer Anselm Clavé          5.498,00 

09.511Z0.60130 Urbanització carrer Major de Dalt          7.800,00 

      

CREDIT EXTRAORDINARI        542.788,59 

      

02.434Z0.60118 Remodelació jocs infantils al Ceip Montnegre       11.843,60 

02.433Z0.63218 Arranjament Safareig de la Batllòria         48.000,00 

02.434Z0.60118 Retolació i adequació jocs infantils         13.943,60 

02.511Z0.61105 Accessibilitat via pública         31.200,00 
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04.313Z0.625 Mobiliari per comunitat              684,98 

04.313Z0.625 Mobiliari CDIAP             704,73 

04.313Z0.623 Instal.lació aire condicionat CDIAP  3.248,00

04.322B0.626 Equips per processos d'informació   3.600,00

04.313Z0.625 Mobiliari serveis socials   1.500,00

04.313Z0.623 Fotocopiadora serveis socials  8.000,00

05.511Z0.61109 Enllumenat sector Les Borrelles   56.945,00

05.511Z0.61114 Execució enllumenat carrer Sant Josep  27.096,00

06.111Z0.62283 Adequacions d'insonorització i seguretat Safareig 6.000,00

07.425Z0.626 Ordinador pel CME   1.186,68

07.422Z0.62230 Condicionamet Ceip Puigdollers   180.000,00

07.422Z0.623 Caldera edifici Puigdollers   10.000,00

07.451Z0.624 Adquisició vehicle    13.226,00

09.432Z0.601.35 Canalització Torrent del Virgili   54.610,00

09.432Z0.64017 Redacció projecte passera de Can Draper 30.000,00

09.432Z0.600 Adquisició sòl vial paral·lel  41.000,00

     

 TOTAL     1.831.397,19

 
Es preveu que aquesta despesa d’inversió és financí, segons el següent detall: 
 
FINANÇAMENT:      

Contribucions Especials:     

36007 Contribucions especials enllumenat les Borrelles  39.527,00

36032 Cont Esp enllumenat Sant Josep  18.064,00

     

Romanent tresoreria:    

87000 Crèdit extraordinari   20.197,59

87001 Suplement de crèdit   511.859,03

Subvencions:     

75504 Subvenció de la Generalitat –Piscina- 375.000,00

76205 Subvenció Diputació 2a. Fase camp esports 340.000,00

      

Baixa de partides:     

07.452Z0.63213 Obra Pavelló    100.000,00

09.511Z0.61105 Adequació voreres camp d'esports  53.000,00

07.452Z0.63207 Adequacio elèctrica pistes atletisme 40.000,00

     

Ingressos      

600 Patrimoni Públic de Sòl i Habitatge 255.235,09

91701 Préstec    78.514,48

     1.831.397,19

      

El total de la modificació de crèdit 1/2006 puja la quantitat total de 
2.157.154,76 euros. 
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Segon.- 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. 
 
Tercer.- Destinar la quantitat de  255.235,09 euros, afecta al Patrimoni 
Públic de Sòl i Habitatge, la qual quantitat procedeix de l'aprofitament 
urbanístic de cessió obligatòria establert al conveni signat en data 27 
d'octubre de 2005 entre l'Ajuntament de Sant Celoni i l'empresa Coperfil 
Group SA, prevista en el pacte cinquè com a compensació del deure de 
cessió de sòl amb aprofitament urbà no consolidat de la UASU-42, al 
finançament de les obres reordenació del camp municipal d’esports de Sant 
Celoni, Fase 3, finalitat inclosa a l'article 153.4 a) de la Llei 2/2002, 
d'Urbanisme de Catalunya, que estableix que els recursos afectes al 
Patrimoni Públic de Sòl i Habitatge es poden destinar a operacions que 
tinguin per finalitat preveure, posar en marxa i desplegar, tècnicament i 
econòmicament, l'expansió de les poblacions i la millora de la qualitat de 
vida, en quant contribueixen clarament a la millora de la qualitat de vida 
dels habitants del municipi de Sant Celoni.   
 
Quart.- Ratificar la resolució de l'Alcaldia de data 19 d'abril de 2006 
corresponent al pagament de les cotitzacions a la seguretat social dels anys 
2001, 2002 i 2003 d'acord amb el requeriment de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social de data 7 de març de 2006. 
      
21.-  APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE LES 
AL·LEGACIONS PRESENTADES A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 
DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE SANT 
CELONI I DE L’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA. 
 
Intervé el Sr. Ramon Segarra i diu: Avui porten a l’aprovació definitiva el 
que és un tràmit que va passar el 27 de desembre i dins del tràmit normal 
d’exposició pública hi va haver 8 al·legacions, una dels representants dels 
treballadors, el CUP i 7 de personals, han sigut sis mesos en que s’ha 
intentat resoldre conjuntament amb la comissió tant social com de 
l’ajuntament per poder arribar i consensuar aquests punts, d’aquestes 8 
al·legacions se n’han acceptat dues, una la del CUP, una altra que també 
s’ha acceptat era d’un treballador i les altres 6 s’han desestimat 
considerant que es tractava de coses personals que es confonien amb el 
lloc de treball. A la fi amb aquestes 6 que s’han desestimat, el CUP s’ha 
abstingut i en conseqüència ara ho portem aquí per a la seva aprovació 
definitiva amb la qual cosa acabem un viatge que es va iniciar l’any 1999 i 
que tanca una etapa que és la valoració de llocs de treball que tots sabem 
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exactament tots els entrebancs que ha tingut durant aquest viatge. 
Gràcies. 
 
Intervé el Sr. Francesc Deulofeu i diu: En aquest punt el nostre 
posicionament serà l’abstenció i ho farem tot i que en la primera 
presentació el nostre vot va ser favorable perquè en la revisió de 
l’expedient ens va semblar entendre que hi havia unanimitat de criteri 
entre l’ajuntament, el CUP i els treballadors, sembla ser que després això 
no era ben be així, arrel d’això es van presentar aquestes al·legacions, 
sembla ser que malgrat tot aquest procés tampoc hi ha al final una 
unanimitat de criteris i així a l’expedient es reflecteix, hem tingut interès en 
seguir el tema, ens hem posat en contacte amb el Ramon, també ens hem 
posat a disposició dels treballadors per si volien la participació del nostre 
grup, entenem que donat que en un primer moment assumint que hi havia 
realment unanimitat i es compartia amb el col·lectiu de treballadors 
aquests criteris i no haver estat exactament d’aquesta manera sembla que 
en aquests moments veient que no hi ha unanimitat i donat que no hem 
intervingut en aquest procés preferim abstenir-nos. 
 
Intervé novament el Sr. Ramon Segarra i diu: Agraeixo a l’oposició aquesta 
abstenció pel que deia abans i més perquè en aquestes qüestions en que hi 
ha negociacions normalment mai s’arriba a unanimitat perquè sempre, 
quan s’arriba a uns acords, s’arriba molt apretat en aquestes qüestions i ja 
deia que és un tema molt difícil en el que a la fi hem pogut arribar a portar 
a bon port una qüestió que havia començat l’any 1999 i esperem que això 
sigui base per iniciar una altra singladura per qüestions de la valoració de 
llocs de treball. 
 
Intervé el Sr. Josep Maria Pasqual i diu: Jo he sigut membre de la comissió 
de la valoració de llocs de treball, penso que s’ha fet un treball molt positiu, 
s’ha escoltat a tots els treballadors que han presentat al·legacions, entenc 
que el procediment ha arribat a aquest retorn de les conclusions que 
s’aproven aquí, penso que l’acte de la comissió va ser molt ponderada i 
molt ajustada i la comparteixo plenament, el que passa que el que portem 
avui aquí entenc que hi ha unes aportacions que no s’ajusten al que 
preteníem en la valoració de llocs de treball i penso que s’haurien de 
respondre fora d’aquesta valoració i per tant jo personalment m’abstindré. 
 
Després d’aquestes intervencions i, 
 
Ramon Segarra Montesó, regidor d’administració general de l’Ajuntament 
de Sant Celoni en relació a les al·legacions presentades a la  valoració de  
llocs de treball presenta la següent proposta: 
 

PROPOSTA 
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PRIMER.- En relació a l’ al·legació presentada pel comitè unitari de 
personal en el sentit que l’acord de valoració aprovat pel ple no es 
correspon en la seva integritat amb el signat entre els representants dels 
treballadors i l’ Ajuntament en data 16 de desembre de 2005 s’accepta 
l’esmentada al·legació en el sentit d’ incorporar en la seva integritat el 
document que es va signar. D’aquesta manera es soluciona l’error relatiu a 
la desaparició del lloc de treball de coordinadors de directors tornant-se a  
establir un lloc de treball de coordinador de directors amb 936 punts hay i 
un lloc de director de presidència amb 764. El resultat final de és el 
següent: 
 
Coordinador de directors d’àrea   936 punts hay 
Director de Presidència    764 punts hay. 
 
D’aquesta manera es recupera en la seva integritat  el document signat en 
data 16 de desembre de 2005 amb la representació de la junta de personal 
i del comitè d’empresa. 
 
SEGON : En relació a les al·legacions presentades per diversos treballadors 
cal dir que la proposta és el reflex de l‘acta de la reunió entre l’Ajuntament i 
els representants del treballadors en data 24 de maig de 2006.(s’adjunta 
com a annex 1 la  valoració en punts hay dels diversos llocs de treball) 
 
En aquest sentit les al·legacions presentades pels següents treballadors són 
les següents: 
 
Jordi Viader en relació al lloc de treball de director de l’àrea d’espai públic la 
qual  es desestima per considerar que la valoració ja reflexa el contingut 
del lloc de treball en relació a la titulació exigible a les necessitats del lloc 
de treball. 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 que correspon la capacitat 
d’autorganitzar-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’inserta 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 del factors 
genèrics s’han valorat especialment els factors de comandament i direcció. 
Els factors valorats per la comissió de valoració han estat els següents: 
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Competència :   
Tècnica formació bàsica  

   Formacio comp.  
 Gerencial     
 Interaccio human    
 
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. 
 
2. Lluís García Gonzalo en relació al lloc de treball de coordinador 
d’instal·lacions esportives les quals es desestimen ja que les funcions 
esmentades pel treballador o no formen part  del lloc de treball o ja es 
trobem incloses de manera més genèrica en la fitxa descriptiva actual. El 
manual de funcions reflexa amb concreció les tasques a desenvolupar pel 
lloc de treball en qüestió. Les mateixes es descriuen d’una manera més 
genèrica sense la necessitat de baixar a aspectes tant exhaustius de les 
tasques a fer. Les descripcions de les tasques del lloc de treball s’agrupan 
de manera genèrica en verbs d’acció com planificar, gestionar, 
controlar....que incloent de manera més general les tasques relacionades a 
la al·legació presentada. 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 que correspon la 
capacitat d’autorganitzar-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 
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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. 
 
3. Antonio Márquez de la Torre en relació al lloc de treball d’agutzil la 
al·legació del qual s’estima en el sentit d’igualar  la puntuació del lloc de 
treball d’agutzil de cultura al d’agutzil segons l’acta existent de l’any 2001. 
Per aquest motiu la puntuació total és de 134 punts. Que es conseqüència 
de les puntuacions parcials següents: 
 
Competència :   

Tècnica formació bàsica 1 
   Formacio comp. 1 
 Gerencial    1 
 Interaccio human   2 
 
Solució de problemes:  
 
 Marc de referència   2 
 Complexitat dels problemes 2 
 
Responsabilitat 
 
 Llibertat per actuar  2 
 Magnitud econ   1 
 Impacte    1 
Penalitat.  
 Esforços    2 
 
D’aquesta manera s’iguala en puntuació i en valor econòmic els dos lloc de 
treball d’agutzil existents a l’organització. 
  
4. 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 abarca 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 
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capacitat d’autorganitzar-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. 
 
5. Joan Pujals Ribot en relació al lloc de tècnic SIG la al·legació del quan es 
desestima ja que els lloc de treball de tècnic mig de l’àrea d’entorn ja 
reflexen les peculiaritats esmentades. El manual de funcions del lloc de 
treball reflexa les particularitats de les tasques a desenvolupar les quals 
han estat valorades de manera objectiva pel sistema Hay de valoració de 
llocs de treball. No existeix a l’organigrama de l’àrea cap comandament 
intermitg que pugui correspondre a les al·legacions presentades. I en 
aquest sentit es competència de l’Ajuntament 
 
6. Manel Morales Carrasco en relació al lloc de Sergent de l’àrea de 
seguretat ciutadana la al·legació 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. En relació a la formació al·legada cal 
dir que la plaça que existent es a tots els efectes la de sergent. 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  
   Formacio comp.  
 Gerencial     
 Interaccio human    
 
Solució de problemes:  
 
 Marc de referència    
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 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. 
 
TERCER.-  En les al·legacions presentades per Jordi Viader i Esther Part 
ibern en relació a reclamació de quantitat sobre la data d’efectes del 
complementes econòmics  derivats del llocs de treball cal dir que es 
desestimen les mateixes pels motius següents: 
 
 El ple com a òrgan sobirà va establir com a data d’efectes el 1.01.2005. En 
aquest sentit es considera que no va ser plenament vigent l’organigrama 
fins a l’any 2005. Durant  l’any anterior es va realitzar un procés d’ajust en 
el que encara no va ser plenament operatiu. A més cal dir que un lloc de 
treball només pot  tenir pagaments econòmics des de la data de la seva 
valoració que es quan legalment s’estableix el seu valor d’acord amb els 
procediments establerts legalment.  
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per nou vots 
a favor, el de la regidora Lourdes Donado i dels regidors Josep Alsina, Jordi 
Arenas, Josep Manel Bueno, Josep Capote, Raül Casado, Ramon Segarra i 
Joan Castaño i set abstencions, la de la regidora Josefa Lechuga i dels 
regidors Emili Bosch, Francesc Deulofeu, Jordi Cuminal, Josep Maria 
Pasqual, Carles Mas i Miquel Negre, el Ple municipal ACORDA: 
 
PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades pels treballadors 
següents Jordi Viader Anfruns, Lluís García Gonzalo,  Jordi Jubany 
Fontanillas, Juan Pujals Ribó, Manel Morales Carrasco i Esther Prat Ibern, 
 
SEGON.- Estimar l’al·legació presentada per Antonio Márquez de la Torre. 
 
TERCER.- L’aprovació definitiva pel ple Municipal de la relació de llocs de 
treball que s’adjunta com a Annex 2,  amb efectes econòmics en quant al 
complement específic des de gener de 2005 en els casos de nomenament 
mitjançant resolució, i que fou aprovada inicialment en data 27 de 
desembre de 2005.  
 
22.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ DE SUPORT ALS LLOCS 
DE TREBALL I PER A LA CONTINUÏTAT DE L’EMPRESA INACSA. 
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L’empresa INACSA, és un referent laboral per a moltes persones de la 
Batllòria i Sant Celoni, des de l’inici de la seva activitat a mitjan segle 
passat. Tanmateix, les actuals condicions de mercat mundial han arribat 
progressivament a afectar greument la trajectòria de la firma, instal·lada 
en un sector especialment subjecte a les fortes tensions que globalment es 
produeixen. 
 
Dos anys enrera, l’empresa ja va  promoure una regulació d’ocupació, que 
afectà un nombre important de treballadors i treballadores, sobre la base 
que l’actuació permetria estabilitzar l’activitat i garantir-ne la competitivitat. 
Ara, novament, la direcció ha posat de manifest la necessitat d’aprofundir 
en la línia d’extinció de llocs de treball per assegurar la viabilitat de 
l’empresa: fins a 102 persones poden veure’s afectades per la decisió. 
 
Aquesta situació, que afecta un percentatge rellevant dels recursos 
humans, representa un cop dur per a les persones afectades i llurs famílies, 
així com per a l’estructura del mercat de treball del Baix Montseny. 
 
Apel·lant a la responsabilitat social i no només a l’estricta recerca de la 
major rendibilitat empresarial, pel que fa el manteniment dels llocs de 
treball, i, amb l’interès posat en la continuïtat d’INACSA. 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 
unanimitat, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Instar la Direcció de l’empresa INACSA per tal que l’Expedient de 
Regulació d’Ocupació presentat al Departament de Treball de la Generalitat 
de Catalunya, el passat 9 de juny, asseguri, en cas d’aprovar-se, la 
màxima minimització i les millors mesures per a la recol·locació del 
personal cessant. 
 
2. Intensificar l’acció del Servei Municipal d’Ocupació de Sant Celoni per a 
facilitar la trobada de nous llocs de treball per al personal cessant, que no 
hagi reeixit en la recerca mitjançant el  Pla social que ha d’acompanyar tot 
ERO 
 
3. Posar a consideració del conjunt de l’empresariat celoní, la possibilitat 
d’incorporar a les seves activitats el personal cessant arran de l’ERO 
d’INACSA.  
 
4. Donar coneixement a tots els celonins i celonines, batllorinecs i 
batllorienques, de l’esmentat, per tal que, en la mesura de les seves 
possibilitats, s’impliquin en la facilitació de la recol·locació de les persones 
afectades. 
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5. Demanar al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de 
Catalunya i al Ministerio de Indústria i Energia del Govern d’Espanya, que 
promoguin mesures innovadores i efectives per combatre la greu 
conjuntura del sector tèxtil del país, a fi d’evitar noves pèrdues de llocs de 
treball de qualitat. 
 
6. Traslladar aquesta moció a la Direcció de l’empresa i al Comitè 
d’empresa d’INACSA, així com al Departament de Treball i Indústria de la 
Generalitat de Catalunya i al Ministerio de Indústria i Energia. 
 

  23.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ DE REBUIG DE LA 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE. 
 
Avui, des de l’Ajuntament de Sant Celoni volem expressar la nostra 
solidaritat amb totes les dones que pateixen i han patit la violència i 
recordar especialment a Aouicha Hmaimou, ciutadana de Sant Celoni que 
va morir assassinada pel seu marit el 18 de maig, i a totes aquelles que al 
llarg d’aquest any han mort assassinades pels seus companys o 
excompanys sentimentals. Per a totes elles el nostre reconeixement i 
homenatge. 
  
Volem manifestar com cada dia el nostre rebuig més ferm davant d’una 
problemàtica social tan greu com és la violència de gènere. Una violència 
malauradament encara present en les nostres societats, que lesiona els 
drets fonamentals de les dones i la seva llibertat. Una violència basada en 
la desigualtat que qüestiona els drets de ciutadania i el desenvolupament 
democràtic. Una violència que interpel·la les dones i homes que volem 
construir unes relacions personals i socials basades en el reconeixement, el 
respecte i la igualtat, i que volem fer, dels nostres pobles i ciutats espais de 
convivència i de pluralitat, on la violència vers les dones no hi sigui present. 
  
Volem també renovar públicament el nostre compromís quotidià en la lluita 
contra la violència de gènere. Treballem per ampliar els recursos i serveis 
necessaris per l’atenció i recuperació de les dones que pateixen violència, 
així com també de les seves criatures; avancem en la creació i consolidació 
de xarxes de coordinació entre professionals, desenvolupem els drets de les 
dones reconeguts en la llei integral contra la violència de gènere i fem de la 
prevenció un compromís comú dels nostres municipis. 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, per unanimitat, 
el Ple municipal ACORDA: 
  
Primer.- Manifestar la condemna del Poble de Sant Celoni a l’assassinat 
d’Aouicha Hmaimou i a totes les manifestacions de la violència de gènere, 
ja que es tracta d’un atemptat als drets humans i com a tal han d’estar 
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considerades socialment intolerables i condemnables en totes les seves 
formes. 
 
Segon.- Manifestar el compromís del Poble de Sant Celoni amb les 
polítiques de gènere i igualtat, ja que la violència està basada en la 
desigualtat i en les relacions de poder. La democràcia, la cultura per la pau 
i la igualtat de gènere són la base per establir relacions igualitàries entre 
homes i dones. 
 
Tercer.- Manifestar el reconeixement del poble de Sant Celoni dels drets 
de les dones que pateixen violència, per això és imprescindible continuar 
avançant en el desplegament de la llei integral contra la violència de 
gènere, tant des de l’àmbit autonòmic com des de la proximitat del món 
local. 
 
Quart.- Manifestar la necessitat d’avançar en la prevenció de la violència 
vers les dones. La prevenció és la clau per evitar la seva repetició, és, 
doncs, imprescindible continuar generant activitats educatives, preventives 
i de sensibilització adreçades a nens i nenes, joves, homes i dones, que ens 
permetin la detecció precoç de la problemàtica, avançar en altres models 
relacionals i identitaris i superar el fenomen i les seves arrels.  
  
Cinquè.- Manifestar el compromís comú de les dones i els homes  de Sant 
Celoni en el rebuig social de la violència de gènere. La violència encara que 
impacta sobre la vida de les dones afecta al conjunt de la societat, és per 
això que volem deslegitimar la violència, trencar la seva tolerància social, 
comprometre’ns amb la igualtat, el reconeixement i la convivència, fer dels 
nostres municipis ciutats i pobles lliures de violència vers les dones. 
 
24.- MOCIÓ A PROPOSTA DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS PER 
AL TRACTAMENT DE LA CARRETERA DE CAMPINS 
 
La revisió del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Sant Celoni 
(1997), vigent actualment,  planteja per primera vegada,  una variant de la 
carretera de Campins que, travessant en part el terme municipal de Santa 
Maria de Palautordera, connectaria amb l’enllaç de Sant Celoni de 
l’autopista AP7. El  PGOU va considerar aquesta nova via, malgrat no tenir 
competència per ordenar altres termes municipals, sobre la base que en el 
futur podia ser una infrastructura d’interès, atesa la progressió del trànsit 
rodat i del creixement dels àmbits urbans d’ambdós municipis.  
 
Ara, amb la redacció del POUM de Santa Maria de Palautordera, i després 
de diferents contactes amb l’equip de govern d’aquesta població està 
prenent cos l’estudi de viabilitat d’aquesta nova variant de Sant Celoni i 
Santa Maria de Palautordera. 
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Aquest traçat donarà alternatives també a la variant que va cap a Santa Fe, 
altres administracions – Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona- 
poden actuar en aquesta zona, atorgant la màxima col·laboració als dos 
municipis afectats. 
 
Donat que a la carretera de Campins i en compliment del pla general s’està 
portant a terme les darreres actuacions pendents d’aquest eix de 
creixement limitat: la urbanització de Can Sans i la formulació del 
planejament dels sectors P-13 Can Giralt  i P-16 Institut. 
 
Atès que el traçat del TGV per aquesta via  i la possible connexió amb la 
nova variant indicada, configura aqust tram de la carretera amb un 
caràcter marcadament urbà, per la qual cosa cal dissenyar-lo també de 
conformitat amb aquest ús urbà i de proximitat al ciutadà de Sant Celoni. 
 
Atès que la planificació urbanística i l’ordenació territorial pot suposar que 
es dibuixi una zona de passeig, fins a l’acabament del nucli urbà de Sant 
Celoni, per la qual cosa ara és el moment de definir quin model volem. 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 
unanimitat, el Ple municipal ACORDA: 
 
Primer. Sol·licitar de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera la 
incorporació en el POUM que es troba en fase de formulació, d’un traçat de 
variant i una reserva viària en coherència amb la de Sant Celoni, per tal de 
solucionar el trànsit de l’eix Santa Maria – Sant Celoni, així com el trànsit 
d’accés a  Santa Fe i demanar també a la Generalitat de Catalunya i a la 
Diputació de Barcelona que es prengui en consideració, previs els estudis 
necessaris, la inclusió d’aquesta inversió en els seus pressupostos, als 
efectes de la seva execució. 
 
Segon. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona el traspàs de la titularitat 
de la carretera de Campins en el tram assenyalat en el plànol adjunt, així 
com establir els recursos econòmics a transferir fins i tant no es construeixi 
la nova variant de Sant Celoni. 
 
Tercer. Crear una comissió d’estudi per definir quina ordenació es vol, (si 
ha de ser un passeig, una rambla o un viari), aportant tots els paràmetres 
que incidiran en el futur disseny d’aquest entrada i sortida de Sant Celoni 
cap al Montseny. 
 
Un cop llegida la moció intervé el Sr. alcalde per dir que es tracta d’una 
moció treballada també conjuntament per tots les grups polítics i es tracta 
de tirar-la endavant i fer possible tenir els estudis necessaris i ja hi ha un 
acord amb l’ajuntament de Sant Maria de Palautordera per tal de 
començar-hi a treballar. 
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Seguidament intervé el Sr. Francesc Deulofeu i diu: És una moció que hem 
parlat i que hem consensuat, que ve a partir de la iniciativa d’una proposta 
de moció que vam presentar en un ple anterior i el que demanaríem és que 
la proposta de moció que vam presentar nosaltres quedés dins de 
l’expedient com a proposta que inicialment es va fer tot i que després s’ha 
treballat i s’ha consensuat un text definitiu que és el que ara passem a 
aprovar. 
 
Contesta el Sr. alcalde dient que si que consti a l’expedient la moció inicial, 
ja consta a la moció també que se’n va començar a parlar a la modificació 
del Pla General de l’any 1997 i hi ha una traça indicativa per part d’aquest 
ajuntament d’estudiar aquesta possibilitat i així anem avançant en aquest 
camí. 

----------------------------------------------------- 
 
25.- 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: 
 

 Una carta del Director de Màrqueting i Projecció Exterior el Sr. David 
Companyon i Costa  del Departament de Medi Ambient i Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya, agraint la voluntat de l’Ajuntament 
de Sant Celoni d’adherir-se a la campanya de substitució de les 
plaques amb simbologia franquista. 

 
 Una carta del Director dels Serveis Territorials el Sr. Jaume Pallarols 

Rusca del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, 
informant que s’ha publicat en el DOGC núm. 4601 de 27 de març 
de 2006, l’anunci per a la citació del contracte d’Assistència tècnica 
per a la redacció del projecte bàsic i d’execució, l’estudi de seguretat 
i salut, de l’estudi geotècnic, del projecte d’activitats per a la llicència 
ambiental, estudi de patologies i l’aixecament de plànols i posterior 
direcció d’obra d’ampliació del CEIP MONTNEGRE de Sant Celoni. 

 
 Una carta del Sr. Dominique Jourdain alcalde de Château-Thierry 

trametent els documents que exposen la realització del projecte 
MIRIAD 21. 

 
 Una carta de la Presidenta Delegada de l’Àrea de Benestar Social de 

la Diputació de Barcelona la Sra. Núria Carrera Comes, acomiadant-
se i agraint el nostre suport. 
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 Un escrit del Sr. José Luis Martinez-Alonso Camps de l’Àrea de 
Govern Local de la Diputació de Barcelona, notificant el Decret 
autoritzant l’assistència tècnica de la Diputació en matèria 
pressupostària i comptable a l’Ajuntament de Sant Celoni.   

 
 Un escrit del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de 

la Generalitat de Catalunya en nom del president Sr. Gabriel Ferraté, 
agraint la explicació i la visita a l’entorn natural de la Vall 
d’Olzinelles.      

 
 Un escrit de la Consellera de Benestar i Família de la Generalitat de 

Catalunya acomiadant-se i agraint la nostra col·laboració. 
 

 Un escrit del Consell Comarcal del Vallés Oriental, notificant que ben 
aviat faran l’ingrés de les quantitats corresponent a la nostre entitat 
per el Suport a la creació d’una empresa d’inserció al Baix Montseny, 
al Servei de creació d’empreses del Baix Montseny, per el Club de 
feina i per la Prospecció del teixit empresarial del Baix Montseny.  

 
 Un escrit del Consell Català de l’Esport comunicant la inclusió com a 

projecte a subvencionar el condicionament de les pistes d’atletisme 
per l’import de 183.400 €. 

 
 Un escrit del Director del Col·legi la Salle de Sant Celoni el Sr. Alfred 

Usart i Barreda, donant les gràcies per la nostra col·laboració en tots 
els actes de les Festes de la Salle. 

 
 Una carta de la Regidora de la Dona de l’Ajuntament de Cerdanyola 

del Vallès la Sra. Rosa Vilaró i Saladelafont, donant el recolzament 
per la dona que va morir en el nostre municipi a causa de la 
violència de gènere. 

 
 Una carta de l’Ajuntament de Molina de Segura donant el 

recolzament i el condol a la família de la dona assassinada a causa 
de la violència de gènere.  

 
 Un escrit del Director dels Serveis Territorials de la Generalitat de 

Catalunya, informant que s’ha acordat l’adjudicació de l’Assistència 
tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d’execució, l’estudi de 
seguretat i salut, de l’estudi geotècnic, del projecte d’activitats per a 
la llicència ambiental, estudi de patologies i l’aixecament de plànols i 
posterior direcció d’obra d’ampliació del CEIP MONTNEGRE de Sant 
Celoni a Albert Quingles Blasi. 
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 Una carta del Sr. Miquel Alamany de DERIVADOS FORESTALES, 
comunicant la seva prejubilació i notificant que ha estat reemplaçat 
per el Sr. Jaume Reig. I agraint la col·laboració del Sr. alcalde.  

 
 Una carta del Sr. Salvador Figueras alcalde de l’Ajuntament de 

Breda, comunicant que ha estat rellevat de les seves responsabilitats 
com alcalde a conseqüència de la moció de censura contra la seva 
gestió aprovada per la majoria del Ple de la corporació. 

 
 Una carta de l’alcalde de Sabadell e. Sr. Manuel Bustos agraint la 

invitació a la presentació del llibre “Les vies verdes del Vallès” 
 

 Un escrit de l’alcalde de l’Ajuntament de Valladolid manifestant en 
nom de la Corporació, la condemna per la mort de la dona 
apunyalada per el seu marit el passat 18 de maig a la nostra 
localitat, així com traslladar el condol a la família.  

 
 Un escrit de la Presidenta Delegada de l’Àrea de Benestar Social de 

la Diputació de Barcelona, oferint el seu suport i col·laboració en la 
seva nova etapa. 

 
 Un escrit de la Diputació de Barcelona comunicant que dins el suport 

a programes de difusió artística s’ha concedit suport econòmic per a 
dur a terme l’actuació Art Visuals – Ajuntament de Sant Celoni, per 
un import de 4.698 €. 

 
 Un escrit de la Diputació de Barcelona comunicant que dins el suport 

a programes de difusió artística s’ha concedit suport econòmic per a 
dur a terme l’actuació Grups locals, per un import de 2.682 €. 

 
 Un escrit des d’Associació de dones progressistes del Baix Montseny 

manifestant la voluntat d’adherir-se a la moció de tots els grups 
municipals, de condemna a l’assassinat d’Aouicha Hmaimou i 
manifestant el condol i solidaritat per els seus fills.  

 
 Un escrit de l’Ajuntament de Castellterçol adjuntant certificat de 

l’acord relatiu a la participació de l’Ajuntament de Castellterçol en el 
Consorci per a la gestió de la televisió digital terrestre de la 
demarcació de Granollers. 

 
26.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER 
L’ALCALDIA, PEL 1R TINENT D’ALCALDE I PEL REGIDOR DE 
SEGURETAT CIUTADANA EN ELS MESOS DE MARÇ, ABRIL I MAIG 
D’ENGUANY. 
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LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA DURANT EL 
MES DE MARÇ DE 2006 
 
Dia Descripció 
01 Altes padró d’habitants 
01 Concessió d’una bestreta a un treballador 
 
01 

Contractació d’un tècnic auxiliar 

01 Contractació d’un tècnic mig 
01 Aprovació de l’expedient de contractació de les obres d’enllumenat públic dels carrers de les 

Borrelles 
01 Autorització a Gas Natrual 
01 Autorització de gual a ALDI 
01 Autorització de gual a ALDI 
01 Autorització de gual a ALDI 
01 Autorització a Gas Natural 
01 Retorn de dipòsit urbanístic a F. Tort 
01 Retorn de dipòsit a J. Salvanyà 
01 Incorporant romanent de crèdit a l’estat de despeses de 2005 
02 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris a M. Muñoz 
02 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris a R. Pascual 
02 Requerint presentació de documentació a S. Oliveras 
02 Aprovant l’expedient de contractació de les obres de remodelació de la Plaça del Bestiar 
03 Atorgant permís d’abocament a Ordenació Forestal SL 
03 Atorgant permís d’abocament a P. Palanca 
03 Concessió de drets funeraris a A. Cáceres 
03 Adjudicant un contracte per a la implantació d’un programa de Gestió Energètica  
03 Aprovant despesa de nòmina del mes de febrer 
04 Autoritzant el desprecintatge del local situat al carrer Major 11-13  
04 Concessió de drets funeraris a F. Fontané 
04 Concessió de drets funeraris a J.M. Valenzuela 
06 Alta padró d’habitants 
06 Baixa padró d’habitants 
06 Baixa padró d’habitants 
06 Adjudicació del contracte de manteniment dels equips expenedors de tiquets 

d’estacionament a DORNIER 
06 Concessió de llicència de gual a INSTALACIONES JOALDA SL 
06 Aprovant la incorporació d’un canvi no substancial a Givaudan Roure 
06 Aprovant l’emissió d’una factura a Bosch Gimpera 
06 Aprovant una despesa per al subministrament d’un contenidor mòbil 
06 Aprovant una despesa per al manteniment dels equips d’aire condicionat de la Biblioteca 
06 Aprovant una despesa per al subministrament de mobiliari a la secretaria de l’àrea de 

Comunitat 
06 Aprovant una despesa per a la contractació dels treballs d’atenció psicològica dins del 

programa del Servei a la Dona 
06 Aprovant una despesa per a la signatura d’un contracte amb l’Associació Cultural de 

Granollers 
07 Atorgant permís d’abocament a Netpla SL 
07 Aprovant l’aportació d’una quantitat a l’ACM 
07 Concessió d’un pròrroga d’un mes a una llicència d’obres 
07 Arxivant una reclamació formulada per M. Morón 
07 Aprovant una liquidació del mercat setmanal d’Encarnación Soldado 
07 Aprovant una liquidació del mercat setmanal de Josep Riera Fontanellas 
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07 Aprovant una liquidació del mercat setmanal de Alfredo Tudela 
07 Aprovant una liquidació del mercat setmanal de Pilar Izquierdo 
07 Aprovant el pressupost estimatiu del Dia de Andalucía 
07 Aprovant una despesa per a l’adquisició d’un ordinador per a l’àrea de Comunitat 
08 Correcció d’un error de fet en la concessió d’una llicència d’activitats a Llar Unió Catalònia  
08 Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció de gestió econòmica a l’àrea d’Esports 
09 Autoritzant la reserva d’una plaça d’aparcament per minusval·lia 
09 Delegant la celebració d’un casament al regidor Jordi Arenas 
09 Desestimant unes al·legacions presentades pel Sr. Petro Khimlovsky 
09 Desestimant reclamació de R. Patrimonial de J. Polo 
10 Concessió de llicència d’obres menors a J. Serra 
10 Prenent coneixement informe d’Intervenció gestió econòmica Parc de Nadal 
10 Estimant petició de R. Patrimonial d’Enrica Terrats 
10 Notificant tràmit d’audiència en expedient de R. Patrimonial de J. Vallalta 
13 Autoritzant retorn de dipòsit de gestió de runes a F. Tort 
13 Acordant la millora de la senyalització al carrer Bruc 
13 Concessió d’una bestreta a un treballador 
13 Concessió d’una bestreta a una treballadora 
13 Aprovant la certificació 2 i última per obres del carrer Agricultura i Artesania de FORMSACE 
13 Contractació d’un auxiliar administratiu per a la R. Vella 
13 Concessió llicència de gual a R. Plana 
13 Autoritzant canvi de titularitat de l’activitat anomenada ELS ARCS del carrer Pere Ferrer 1 
13 Concessió llicència d’obres menors a Jordi Abril 
13 Autoritzant una reserva de via pública per obres a CONSTRUCCIONS MAYOSO SL 
13 Aprovant liquidació parada mercat setmanal de Daniel Deiros 
13 Aprovant una factura de CEDIA SL 
13 Aprovant una despesa per a l’adquisició de dos ordinadors per a l’àrea de Presidència 
13 Aprovant una despesa per a l’adquisició de quatre ordinadors per a l’Escola d’Adults 
13 Aprovant el retorn a l’empresa ENDESA d’una garantia 
13 Aprovant una despesa per a la instal·lació d’un dispensador d’aigua potable a la segona 

planta de l’edifici de Comunitat 
13 Aprovant una despesa per a l’execució del projecte d’enderroc de la piscina municipal 
13 Aprovant una despesa per al subministrament d’un joc de saltòmetres per al salt de perxa a 

les Pistes d’Atletisme 
13 Aprovant una despesa per als treballs de neteja de panells publicitaris i la paret del Passatge 

Sant Ramon 
13 Aprovant una despesa per a l’adquisició d’un ordinador per a l’àrea de Comunitat 
13 Aprovant una despesa per a l’adquisició d’un plotter per a l’àrea d’Entorn 
13 Aprovant una despesa per al manteniment de les cambres frigorìfiques i l’equip de 

climatització del Tanatori  
14 Concessió de drets funeraris a C. Recolons 
14 Autoritzant el canvi de titularitat d’una llicència municipal Papereria Punt de Llibre 
14 Declarant urgent la contractació de les obres de reforma de la planta primera de l’edifici del 

carrer Bruc – Consolat del Mar 
14 Concessió reducció d’un terç de jornada a un treballador per guarda legal d’un infant 
14 Facilitant dades d’un expedient a D. Mundet 
14 Prenent coneixement informe d’Intervenció per a la venda de carnets al Safareig 
15 Aprovant la llista d’aspirants admesos i exclosos a les proves per a una plaça de tècnic mig 
15 Aprovant la llista d’aspirants admesos i exclosos per a la provisió d’una plaça de tècnic mig 
15 Alta per omissió al padró d’habitants 
15 Revocant baixa del padró d’habitants de diferents persones 
15 Declarant la caducitat definitiva d’inscripcions i aprovant la baixa del padró de diferents 

persones 
15 Prenent coneixement informe Intervenció pels cursos a l’Escola d’Adults 
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15 Aprovant la valoració d’un nínxol de C. Villadet 
16 Denegant una sol·licitud formulada per A. Diaz pel canvi d’ubicació d’un aparcament de 

bicicletes 
16 Contractació d’un oficial de jardineria 
16 Autorització a Gas Natural 
16 Concessió llicència de gual a P. Sala 
16 Declarant aprovada definitivament la modificació puntual de l’Ordenança Reguladora de la 

I.Integral 
16 Autoritzant la Policia a retirar un vehicle de la via pública 
16 Adjudicant un contracte de consultoria 
16 Aprovant definitivament un projecte tècnic d’obres d’urbanització del carrer de la Mosca 
17 Aprovant la llista d’admesos i exclosos per a la provisió de dues places de peons d’obres 
17 Aprovant la llista d’admesos i exclosos per a la provisió d’una plaça de peó d’esports 
17 Aprovant la llista d’admesos i exclosos per a la provisió d’un plaça de peó de jardineria 
17 Declarant deserta la licitació de les obres de Rehabilitació de la Coberta de Can Bruguera 
17 Autoritzant el canvi de titularitat de drets funeraris de M. Mora 
17 Concessió llicència de gual a Electrodomèstics Escrig SL 
17 Aprovant relació de liquidacions per la taxa de retirada i immobilització de vehicles 
17 Aprovant una liquidació de parada del mercat de SOLUCINVES SL 
17 Aprovant la liquidació de la taxa per tancament de carrers el mes de febrer 
17 Aprovant una despesa per a l’adquisició d’un ordinador per al Centre Municipal d’Expressió 
20 Aprovant alta padró d’habitants 
20 Aprovant baixa padró d’habitants 
20 Prenent coneixement informe Intervenció del Curs de Monitors 
20 Contractació d’un tècnic auxiliar en informàtica 
20 Desestimant reclamació de R. Patrimonial de M. Pérez 
20 Aprovant contractes de publicitat de Ràdio 
20 Aprovant una despesa per a la instal·lació d’uns switches Alcatel 
21 Alta padró d’habitants 
21 Atorgant beques de menjador i llibres a diferents alumnes 
21 Baixa padró d’habitants 
21 Prenent coneixement informe Intervenció gestió entrades Festa de Carnestoltes 2006 
21 Correcció error de fet en la concessió de drets funeraris a M. Masgrau 
21 Aprovant una despesa per una obra de teatre a Focus 
21 Incoant expedient de R. Patrimonial de J.C. Ortega 
21 Autoritzant a la Policia Local per a retirar un vehicle de la via pública 
22 Autorització a Enher 
22 Aprovant una despesa per a la renovació de l’assegurança d’accidents del personal 
22 Aprovant una despesa per al canvi de bombetes dels semàfors 
22 Aprovant una despesa per a la realització de diferents cursos de formació 
23 Concessió d’una llicència d’obres a Gas Natural 
23 Declarant deserta la licitació de les obres de reforma de la segona planta de l’Ajuntament 
23 Alta per omissió al padró d’habitants 
23 Alta per omissió al padró d’habitants 
23 Autorització a Enher 
23 Autorització a Enher 
23 Autorització a Gas Natural 
23 Facilitant dades sobre un expedient a M. Draper 
23 Facilitant dades sobre un expedient a M. Orihuela 
23 Sol·licitant al departament de Comerç una subvenció per a l’estudi de viabilitat d’un 

aparcament soterrat 
23 Sol·licitant al departament de Comerç una subvenció per a la conversió del carrer Anselm 

Clavé en zona de vianants 
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23 Sol·licitant al departament de Comerç una subvenció per a la conversió del carrer Major de 
Dalt en zona de vianants  

23 Aprovant una despesa per a la contractació de la direcció de les obres de la coberta de la 
zona de noves grades i Tribuna superior del camp de futbol 

23 Aprovant una despesa per al subministrament de pancartes de diferents mides per anunciar 
els actes de la programació “A l’Ateneu 2006” 

23 Aprovant una despesa per a la contractació dels treballs de redacció del projecte 
d’urbanització del tram de vial paral·lel entre el límit del sector P-5 i el carrer Dr. Ferran 

23 Aprovant una despesa per a la contractació de les obres d’adequació i reforma interior del 
local de Protecció Civil 

24 Ampliació del termini per a la presentació de sol·licituds de subvencions fins el 12-4 
24 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris a B. Bes 
24 Concessió llicència de primera ocupació a F. Puertas 
27 Alta padró d’habitants 
27 Declarant la caducitat del termini de presentació de documentació en un expedient 
27 Contractació de dos informadors 
27 Contractació d’una auxiliar administrativa 
27 Alta per omissió al padró d’habitants 
27 Concessió de gratificacions a diferent personal 
27 Concessió llicència d’obres menors a Sayca SL 
27 Concessió complement de productivitat a diferent personal 
27 Denegant sol·licitud formulada per M. Calabuig en relació a la limitació de trànsit de vehicles 

al carrer Girona 
28 Sol·licitat ajuts a l’ACA per a la canonada d’abastament d’aigua al nou dipòsit del Turó i per a 

la construcció d’un nou dipòsit a la Salle 
28 Concessió d’una bestreta a un treballador 
28 Concessió llicència de gual a M. Àngels Sànchez 
28 Autoritzant a la Policia a retirar un vehicle de la via pública 
28 Notificació de tràmit d’audiència en expedient de R. Patrimonial de M. Leal 
28 Autoritzant a l’OGT les funcions de gestió d’expedients 
29 Autoritzant canvi de titularitat d’una llicència a Netpla SL 
29 Concessió llicència d’activitats a P. Palanca 
29 Concessió llicència d’activitats a CS Establiments de Proximitat 
29 Baixa padró d’habitants 
29 Baixa padró d’habitants 
29 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris a M.D. Esteve 
29 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris a S. Martín 
29 Declarant la caducitat d’inscripcions i aprovant la baixa del padró de diferents persones 
29 Declarant caducitat de llicència d’obertura d’una activitat de Gialsa Distribucions SA 
29 Concessió llicència de gual a F. Espinosa 
29 Concessió llicència de gual a D. Martínez 
29 Concessió llicència de gual a F. Espinosa 
29 Aixecant la suspensió de la tramitació d’un expedient de M. Mora 
29 Prenent coneixement informe Intervenció sortida cultural al Palau de la Música Catalana 
29 Aprovant inicialment projecte d’urbanització de la UASU 42 
30 Autorització a Gas Natural 
30 Contractació d’una auxiliar administrativa 
30 Autorització a Gas Natural 
30 Autorització a Gas Natural 
30 Autorització a Gas Natural 
30 Declarant la caducitat d’una llicència d’instal·lació indústria Pamias 
30 Atorgant número d’alta al Registre d’Entitats al Club Tennis Sant Celoni 
31 Alta padró d’habitants 
31 Canvis de domicili 
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31 Aprovant quotes CME durant el mes de març 
31 Aprovant certificació 1 i última de JAEVAM per l’adequació del solar per a aparcament a les 

Torres 
31 Aprovant certificació 2 i última C. Deumal per obres del carrer Torras i Bages 
31 Contractació d’un tècnic superior 
31 Facilitant documentació a E. Telleda 
31 Concessió de drets funeraris  a S. Pérez 
31 Aprovant una despesa per a la contractació d’una obra de Teatre 
31 Aprovant una liquidació parada mercat setmanal C. Ruíz 
31 Aprovant la baixa d’una parada del mercat setmanal El Aid Mimoun 
31 Aprovant la baixa d’una parada del mercat setmanal S. Sànchez 
31 Aprovant una despesa per als treballs d’enregistrament i automatització a l’emissora 
31 Aprovant una despesa per a la contractació d’un curs de fotografia 
31 Aprovant una despesa per a la realització d’un curs de monitors 
31 Aprovant una despesa per als treballs de manteniment de jardineria al CEIP la Tordera 
31 Aprovant una despesa per al subministrament d’una motoaixada 
31 Aprovant una relació de factures 
 
RESOLUCIONS DICTADES PEL 1R TINENT D’ALCALDE DURANT EL MES DE 
MARÇ DE 2006 
 
Dia Descripció 
09 Acceptant renúncia formulada per Habitat Agell, SL a la titularitat parcial de llicència de 

l’aparcament de l’edifici de la Ctra. Vella, 27 – 29 amb accés pel C/ Germà Emilià 
24 Atorgant llicència ambiental a MAVINIL, SA per a la instal·lació d’una indústria de reciclatge 

de PVC. 
 
LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE 
GOVERNACIÓ DURANT EL MES DE MARÇ DE 2006 
 
2 Desestimar Resolució Aabbas Benaisa 
2 Desestimar Resolució Agustí Camping Eritja 
2 Desestimar Resolució Angel Atencia Pérez 
2 Desestimar Resolució Anibal Fernández Fernandez 
2 Desestimar Resolució Anna Tey Sala 
2 Desestimar Resolució Cannon Hygiene 
2 Desestimar Resolució Carolina Freixa Ginjaume 
2 Desestimar Resolució Dori Rodríguez Mancilla 
2 Desestimar Resolució Hawa Sawaneh 
2 Desestimar Resolució Ivan Muñoz Molina 
2 Desestimar Resolució Jaume Sala Peipoch 
2 Desestimar Resolució Jaume Torrent Pastells 
2 Desestimar Resolució Jesús Muril Revilla 
2 Desestimar Resolució  Joan Matas Lloret 
2 Desestimar Resolució Joan Ventura Prat 
2 Desestimar Resolució Jordi Barba Cortada. 
2 Estimar Resolució Jordi Sales Soler 
2 Desestimar Resolució Jorge Hervas Villegas 
2 Estimar Resolució Jose Ant. Paniagua Corbacho 
2 Desestimar Resolució Jose Ramírez Gutierrez 
2 Desestimar Resolució Joseph Malaga Ortega 
2 Desestimar Resolució Joseph Roure Dalmau 
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2 Desestimar Resolució Joseph Roure Dalmau 
2 Desestimar Resolució Juan Cuba Criado 
2 Desestimar Resolució Konrad Ammann Martinez 
2 Desestimar Resolució Luis Gamarra Martín 
2 Estimar Resolució MªAngela Rodríguez Andres 
2 Desestimar Resolució Mª Teresa Sánchez Zudaire 
2 Desestimar Resolució Mª Fernanda Ruiz Gonzalez 
2 Desestimar Resolució Miquel Vall-Llosera Renau 
2 Desestimar Resolució Mohammed El Gadiri 
2 Desestimar Resolució Montserrat Castells Pujol 
2 Estimar Resolució Nuria Arenas Pujolas 
2 Desestimar Resolució Paloma Vicente Ibáñez 
2 Desestimar Resolució Pedro Pedrera Moreno 
2 Desestimar Resolució Armes G. Mulchandani 
2 Desestimar Resolució Ricard Truc Grau 
2 Desestimar Rosa Eritja Lorente 
2 Desestimar Rosa Mª Castilla Jara 
2 Desestimar Resolució Sergi Soler Pascual 
2 Desestimar Resolució Succes Servicios Reunidos SL 
6 Desestimar Resolució Antonio Guerrero Campoy 
6 Desestimar Resolució Aseguradora St.Celoni S.L. 
6 Desestimar Resolució Aseguradora St.Celoni S.L. 
6 Desestimar Recurs de Reposició Daniela Vidal Polo 
6 Estimar Resolució Recurs Reposició Joan Cros Vilar 
6 Desestimar Resolució Recurs Reposició Jose Maria Alpiste Pérez 
6 Desestimar Resolució Recurs Reposició Jose Maria Gonzalez Lara 
6 Desestimar Resolució Recurs Reposició Joseph Mª Galceran Planchart 
6 Desestimar Resolució Recurs Reposició Juan Crous Vila 
6 Desestimar Resolució Recurs Reposició Licitors Consulting SL 
6 Resolució Revocació Actes Administratius Manuel Llorens Vidiella 
6 Resolució LOT 511 
6 Desestimar Resolució Recurs Reposició Victoriano Rodríguez Rodríguez 
6 Desestimar Recurs de Reposició Yamahichi S.L. 
6 Desestimar Recurs de Reposició Yamahichi S.L. 
7 Desestimar Recurs de Reposició Joan Cortina Crous 
7 Estimar Recurs de Reposició  Aire Refrig.... i Calor del Maresme 
7 Estimar Resolució Albert Guich Aranda 
7 Desestimar Resolució Alfonso Nofuentes Ortega 
7 Estimar Resolució Amando Martorell  Net 
7 Desestimar Resolució Andreu Morera Vernedas 
7 Estimar Resolució Angel Manuel Herrera Pérez 
7 Desestimar Resolució Angel Pinilla Lopez 
7 Estimar Resolució Anna Tarridas Sola 
7 Desestimar Resolució Antonio L. Grande Espino 
7 Estimar Resolució Aplicaciones Bersa S.L. 
7 Desestimar Resolució Bernat Pasqual i Batllori 
7 Desestimar Resolució  Bitango Promociones S.L. 
7 Estimar Resolució Car-Gest, S.L. 
7 Desestimar Resolució Carles Orench Ameneiro 
7 Desestimar Resolució Carles Punti Vecilla 
7 Desestimar Resolució Carlos Cortada Llado 
7 Estimar Resolució Carlos Diaz San Segundo 
7 Desestimar Resolució Carlos Huedo Leon 
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7 Estimar Resolució Carlos Javier Sánchez Paz 
7 Estimar Resolució Carlos Redondo Moreno 
7 Estimar Resolució Concepción Estope Viñas 
7 Estimar Resolució Construccions Marques C.B. 
7 Desestimar Resolució Daniel Font Rey 
7 Estimar Resolució David Arranz Figuera 
7 Desestimar  Resolució  David Vera Toma 
7 Estimar Resolució Dolors Hernández Fuentes 
7 Estimar Recurs de Reposició Electricitat i Fontan. Montpart 
7 Desestimar Resolució Electrodomèstics Escrig S.L. 
7 Estimar Resolució Encarna Anguita Fernández 
7 Desestimar Resolució Enric Hernández Montero 
7 Estimar Resolució Recurs Reposició Enrique Cristau Cuyas 
7 Desestimar Resolució Eric Hernández Rubira 
7 Estimar Resolució Fco. Javier Torres Martinez 
7 Estimar  Resolució Francisco Jurado Navarro 
7 Estimar Resolució Francisco Martinez Haro 
7 Desestimar Resolució Francisco Plaza Aguilar 
7 Desestimar Resolució Gestió i Disseny BCN S.L. 
7 Desestimar Resolució Gestió i Disseny BCN S.L. 
7 Desestimar Resolució Gestió i Disseny BCN SL 
7 Desestimar Resolució Gestió i Disseny BCN S.L. 
7 Desestimar Resolució Gestió i Disseny BCN SL 
7 Desestimar Resolució Gestió i Disseny BCN SL 
7 Desestimar Resolució Gestió i Disseny BCN SL 
7 Desestimar Resolució Gestió i Disseny BCN SL 
7 Estimar Resolució Jaafar Mabrouk 
7 Desestimar Resolució Jaume Cassa Pericas 
7 Estimar Resolució Jeroni Becerra Ramos 
7 Estimar Resolució Jesús Pacheco Julia 
7 Estimar Resolució Jesús Rubiella Arnal 
7 Desestimar Resolució Joan Bruguera Gras 
7 Desestimar Resolució Joan Parcet Pou 
7 Desestimar Resolució Joan Serra Masso 
7 Estimar Resolució Joaquim Calvet Canaleta 
7 Estimar Resolució Joaquim Pages Soldevila 
7 Estimar Resolució Jordi Flores Martí 
7 Estimar Resolució Jordi Montplet Ramos 
7 Resolució de Revocació d’actes administratius Jordi Pujades Alarcón 
7 Estimar Recurs de Reposició Jordi Valls Sebastia 
7 Estimar Resolució Jorge Tomas Juyol 
7 Estimar Jose Domingo Luque Zorrilla 
7 Estimar Resolució Jose Soltero Camacho 
7 Estimar Resolució Jose Y Luis Lopez Lopez S.C. 
7 Desestimar Resolució Jose Sánchez Garrido 
7 Desestimar Resolució Josefa Mas Salvaña 
7 Estimar Resolució Josefina Ruiz Fleta 
7 Estimar Recurs de Reposició Juan Carlos Martinez Vazquez 
7 Estimar Resolució Laura Ruiz Muñoz 
7 Desestimar Resolució Lechhab Esmail 
7 Estimar Resolució Lourdes Moya Herver 
7 Estimar Resolució Luis Felipe Pareja Zuluaga. 
7 Estimar Resolució M.Angels Sánchez Jurado 
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7 Desestimar Resolució M.del Carmen Castro Lobo 
7 Desestimar Resolució M.Julia Vigo Gonzalez 
7 Desestimar Resolució M.Teresa Agusti More 
7 Estimar Resolució Manuel Gonzalez Martos 
7 Desestimar Resolució Marc Clavell Prat 
7 Desestimar Resolució Maria Costa Roses 
7 Desestimar Resolució Maria Haro Garcia 
7 Estimar Resolució Mariluz Balado Lopez 
7 Estimar Resolució Marina Armengol Usero 
7 Desestimar Resolució Mario Gasch Cardoso 
7 Desestimar Resolució Marta Palome Planas 
7 Estimar Resolució MC Mecanica SCP 
7 Estimar Resolució Miloud Ziani 
7 Estimar Resolució Miquel Morales Arévalo 
7 Estimar Resolució Miquel Riera Albert 
7 Desestimar  Resolució Miquel Serra Muñoz 
7 Estimar Resolució MK BEL UNO S.L. 
7 Estimar Resolució Montse Aranda Sanchez 
7 Desestimar Resolució Montserrat Castells Pujol 
7 Desestimar Resolució Montserrat  Nicolau Segura 
7 Estimar  Resolució Obras y Servicios Hergu 
7 Estimar Resolució Oscar Martinez  Martinez 
7 Desestimar Resolució Oscar Roldan Llobera 
7 Estimar Resolució Overlease S.A. 
7 Estimar Resolució Paula Marfil Sánchez 
7 Estimar Resolució Pedro Checa Rubio 
7 Desestimar Resolució  Rafael Jaime Prunera Vidal 
7 Desestimar Resolució Ramon Duran Subirana 
7 Desestimar Resolució Rene Esteve Pladevall 
7 Desestimar Resolució Ricard Reales  Exposito 
7 Desestimar Resolució Roberto Castillo Piñar 
7 Estimar Resolució Rosa Funollet Maso 
7 Resolució Revocació Actes Administratius Salvador Auladell Xifra 
7 Resolució Revocació d’Actes Administratius Sara Navarro Condeminas 
7 Desestimar Resolució Sergio Calvet Bermudo 
7 Estimar Recurs de Reposició Silvia del Amo Rico 
7 Estimar Resolució Silvia Garcia Amado 
7 Estimar Resolució Sofia Ortega Gomez 
7 Estimar Resolució Sofia Ortega Gomez 
7 Estimar Resolució Sofia Ortega Gomez 
7 Desestimar  Recurs de Reposició Soledad Guillén Martinez 
7 Estimar Resolució Sonia Reus Valls 
7 Desestimar Resolució Tania Martinez Gil 
7 Estimar Resolució Tomas Gimeno Blanco  
7 Estimar Resolució Vanesa  Ibáñez Castaño 
7 Desestimar Resolució Vicente Garcia Ortega 
7 Desestimar Resolució Vicente Miralles Artigas 
8 Resolució Arxiu de l’exp. Per Sentencia  procés pen.Jordi Aguila Paredes 
8 Resolució ARXIU PER PRESCRIPCIÓ Rossend Iglesias Lechuga 
8 Resolució Inadmissió Teresa Fulla Muñoz 
9 Estimar Resolució Inversions Boscaires del Montseny S.L. 
9 Estimar Resolució Inversions Boscaires del Montseny S.L. 
9 Estimar Resolució Inversions Boscaires del Montseny S.L. 
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9 Estimar Resolució Inversions Boscaires del Montseny S.L. 
9 Estimar Resolució Inversions Boscaires del Montseny S.L. 
9 Estimar Resolució Inversions Boscaires del Montseny S.L. 
9 Estimar Resolució Inversions Boscaires del Montseny S.L. 
9 Estimar Resolució Inversions Boscaires del Montseny S.L. 
9 Estimar Resolució Inversions Boscaires del Montseny S.L. 
9 Estimar Resolució Inversions Boscaires del Montseny S.L. 
13 Estimar Resolució Recurs de Reposició Juan Robles Alderete 
13 Desestimar Resolució Montserrat Cobo Navarro 
14 Desestimar Resolució Vira Europea S.L. 
14 Estimar Resolució Alexandra Grebol Ortega 
15 Desestimar Resolució Ana Castellanos Alonso 
15 Estimar Resolució Andrea Conde Scalone 
15 Desestimar Resolució Esther Navarro Gil 
15 Estimar Resolució Javier Rusiñol Puigcorbe 
15 Desestimar Resolució Juan Cortina Crous 
15 Desestimar Resolució Jordi Batllei Balanya 
15 Desestimar Resolució Jordi Palanques Calls 
15 Estimar Resolució Jose Flores Zamora. 
15 Desestimar Resolució Jose Luis Garcia Tricas 
15 Resolució Inadmissió Jose Serrano Costa 
15 Desestimar Resolució Joseph Serra Ramos 
15 Desestimar Resolució  Juan Cortina Crous 
15 Estimar Resolució Laura Arenas Serra 
15 Estimar Resolució Lluis Clos Alonso 
15 Estimar Resolució Lluis Clos Alonso 
15 Desestimar Resolució M.Angels Carreras Anfrons 
15 Estimar Resolució MªAngels Jiménez Serra 
15 Estimar Resolució MªCarme Lleonart Vila 
15 Desestimar Resolució Marti Valls Ridorsa 
15 Estimar Resolució Mireia Mas Sola 
15 Desestimar Resolució Montserrat Cortes 
15 Estimar Resolució Rosa Mª Barri Vigas 
15 Estimar Resolució Teresa Borotau Castro 
15 Desestimar Resolució Vicente Martinez Navarro 
15 Inadmissió de Recurs de Reposició Amparo Meda Griño 
15 Inadmissió de Recurs  de Reposició Eduardo Pacheco Vela 
15 Inadmissió de Recurs  de Reposició Jaume Canadell Olive 
15 Inadmissió de Recurs de Reposició Joan Cortina Crous 
15 Inadmissió de Recurs de Reposició Juan Garrobe Blanes 
20 Desestimar Resolució Patricia Tribaldo Gimenez 
30 Estimar Resolució Rafael Rodríguez Ramírez 
30 Resolució LOT 512 
 
LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA DURANT 
EL MES D’ABRIL DE 2006 
 
Dia Descripció 
03 Concessió llicència d’obres menors a R. Vigas 
03 Alta padró d’habitants 
03 Alta per omissió al padró d’habitants 
03 Baixa padró d’habitants 
03 Contractació d’un tècnic auxiliar de Biblioteca 
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03 Adjudicació d’un contracte per a l’elaboració de l’estudi La Batllòria, diagnòstic i propostes 
vers un model de vila singular i sostenible 

03 Suspenent la licitació per a l’execució de les obres de la Separata del projecte de reordenació 
del camp d’esports. 

03 Aprovant una despesa pels treballs d’adequació del brollador del parc de la R. Vella 
03 Aprovant una despesa per a la contractació d’un curs d’iniciació a l’esgrima 
04 Aprovació definitiva de la modificació del quadre de sancions per infraccions a la normativa 

de trànsit. 
04 Aprovant una despesa per a la signatura d’un contracte amb la Fundació Privada Cultural de 

Granollers AC  
04 Atorgant llicència d’ocupació a diferents parades del mercat setmanal 
05 Concessió informació padró a O. Valiente 
06 Incorporant un canvi no substancial en un expedient d’Alkor Draka 
06 Autoritzant a la Parròquia de Sant Celoni a portar a terme la Benedicció de Rams 
06 Prenent coneixement informe Intervenció  ingressos Escola d’Adults 
06 Aprovant una modificació per ampliació de garatge a Lídia Deumal 
06 Prenent coneixement informe Intervenció ingressos curs de monitors 
06 Concessió llicència d’obres menors a Herederos de Antonio de Ros i de Ramis 
06 Aprovant diferents projectes a realitzar en relació al PTT 
06 Aprovant liquidacions de la taxa d’ocupació de la via pública a Llar Unió Catalònia 
06 Aprovant liquidacions de la taxa d’ocupació de la via pública a Llar Unió Catalònia 
07 Decretant la caducitat d’un expedient d’aprovació de pla especial 
07 Contractació d’un tècnic mig per a la ràdio 
07 Delegació de competència per celebrar un casament 
07 Incoant expedient de restauració de legalitat urbanística 
07 Nomenant funcionària de carrera tècnic de grau mig Anna Puig 
07 Declarant deserta la contractació dels treballs de redacció de l’avantprojecte per a la millora 

de la xarxa d’aigua potable de Sant Celoni 
07 Donant de baixa una autorització de parada del mercat setmanal de J.Rosa  
07 Donant de baixa una autorització de parada del mercat setmanal de P. Izquierdo 
07 Aprovant una factura de despeses de la depuradora del mes de febrer de 2006 
07 Aprovant una despesa per a la realització d’un curs de capgrossos 
07 Aprovant despeses nòmina març 
07 Aprovant despesa servei de transport de persones amb disminució al centre ocupacional 

Montsoriu 
10 Atorgant permís d’abocament a Auto-Center J.Prat 
10 Alta padró d’habitants 
10 Alta per omissió al padró d’habitants 
10 Contractació d’una auxiliar administrativa per fer de conserge a l’escola la Tordera 
10 Ampliant el termini d’informació pública de l’aprovació dels projectes de reparcel·lació del 

Puig de Bellver 
10 Autoritzant la Parròquia de Sant Celoni a celebrar el Via crucis 
10 Aprovant liquidació de taxa de tancament de carrers mes de març 
11 Concessió llicència d’obres menors a C. Pagès 
11 Prenent coneixement informe intervenció ingressos curs d’automaquillatge 
11 Baixa padró d’habitants 
11 Contractació d’un subaltern11 
11 Concessió drets funeraris a J. Tarragó 
11 Concessió drets funeraris a M. i N. Mendoza 
11 Concessió llicència d’obres menors a CS Establiments de Proximitat SL 
11 Concessió llicència de primera ocupació a Residencial Sant Martí SL 
11 Aprovant relació de liquidacions de la taxa per retirada de vehicles 
11 Estimant petició de R. Patrimonial a A. Zurita 
11 Estimant petició de R. Patrimonial a A. M. Funoll 
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12 Baixa padró d’habitants 
12 Baixa padró d’habitants 
12 Baixa padró d’habitants 
12 Baixa padró d’habitants 
12 Aprovant certificació 1 per obres d’urbanització dels carrers de les Borrelles 
12 Aprovant certificació 5 per obres d’urbanització de Can Sans 
12 Aprovant certificació 4 per obres d’instal·lació solar del complex esportiu 
12 Aprovant certificació 3 per obres d’instal·lació solar del complex esportiu 
12 Compareixença davant el Jutjat Contenciós Administratiu en recurs de osep Codina Pi  
12 Adjudicació a l’empresa EMTE GIRONA SA les obres d’enllumenat públic de diferents carrers 

de les Borrelles 
12 Concessió llicència de primera ocupació a Heredia Habitatges SL 
12 Incoació d’expedient abreujat de R. Patrimonial de G. Masferrer 
12 Concessió ajornament i fraccionament contribucions especials a J.T. Moyon 
12 Aprovant una liquidació d’una parada del mercat setmanal de M.A.Rovira 
12 Aprovant la concessió d’una subvenció al Club Esportiu Sant Celoni 
12 Nomenament d’alcalde accidental pels dies 15 i 16 d’abril a Miquel Vega 
12 Aprovant una despesa per a l’adquisició de dues armilles antibala 
12 Aprovant una despesa per a l’assegurança del vehicle B-2731-MH 
12 Aprovant una despesa per a l’assegurança del vehicle Nisan Cabstar 
12 Aprovant una despesa per a l’adquisició de bobines per a la zona blava  
12 Aprovant una despesa per al marcatge de línies al pati del CEIP Montnegre 
12 Aprovant una despesa per a l’adquisició de 25 m.l. de mitjana de seguretat per al nou 

aparcament a la caserna de la Guardia Civil 
12 Aprovant una despesa pels treballs d’adequació dels límits dels parterres de gespa del parc 

de la R. Vella 
12 Aprovant una despesa per a l’adquisició de diversos elements de senyalització vertical per al 

Turó de la Mare de Déu 
12 Aprovant una despesa per a la contractació del subministrament de dues taules de bàsquet 

per a les Borelles 
12 Aprovant una despesa per a la contractació del subministrament de vestuari per a la Policia 
12 Aprovant una despesa per a la contractació del subministrament de vestuari per als vigilants 

de la zona blava 
13 Contractació d’una auxiliar administrativa 
17 Alta padró d’habitants 
17 Alta per omissió al padró d’habitants 
18 Prenent coneixement de la celebració de diferents actes al càmping Aqua Alba  
18 Baixa padró d’habitants 
18 Autorització de canvi de titularitat de drets funeraris a S. Saez 
18 Encomanant la direcció de les obres d’ampliació del Cementiri de la Batllòria al tècnic Joan 

Pujals  
18 Contractant a Endesa els treballs de distribució elèctrica d’extensió de la xarxa de distribució 

a Can Sans 
18 Concessió llicència de gual a I. Tadey 
18 Autoritzant a Sorea a facilitar dades a l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera 
18 Incoant expedient de restauració de legalitat urbanística a Jaume Py Cotro 
18 Concessió llicència d’obres menors a David Net 
18 Autorització de canvi de titularitat d’una activitat 
18 Reconeixement d’antiguitat a A. Font 
18 Concessió de reducció de jornada a M. Pérez 
18 Concessió de reducció de jornada a M. Prat Cruañas 
18 Concessió de reducció de jornada a S. Gutiérrez 
19 Autoritzant reserva d’aparcament per minusval·lia a J. Estapé 
19 Acordant fer efectiu diferents pagaments a la S. Social 
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19 Concessió llicència de gual a I. Clos SL 
19 Concessió llicència de gual a I. Clos SL 
19 Concessió llicència de gual a I. Clos SL 
19 Concessió informació padró a I. Villarroya 
19 Nomenament de funcionàries de carrera a M. Gener i A.M. Hernàndez 
19 Autorització de reserva per càrrega i descàrrega a DIA SA 
19 Autorització per instal·lar taules i cadires a la via pública a Can Botey 
19 Autorització per instal·lar taules i cadires a la via pública al Cafetó 
19 Autorització per instal·lar taules i cadires a la via pública a Cal Corbaire 
19 Autorització per instal·lar taules i cadires a la via pública a La Fleca 
19 Autorització per instal·lar taules i cadires a la via pública a La Placeta 
19 Autorització per canviar el taxi a J.C. Rossà 
19 Donant de baixa el pagament de la taxa de diferents nínxols 
20 Facilitant còpia d’un expedient a E. Pascual 
20 Incoant expedient de R. Patrimonial a E. Herrero 
20 Desestimant petició de R. Patrimonial d’E. Martínez 
21 Contractació d’una auxiliar administrativa 
21 Atorgant una subvenció per a l’enllumenat a la urbanització Can Coll 
21 Aprovant el pressupost estimatiu de les Fetes de Sant Jordi 
21 Concessió llicència de primera ocupació a R. Carballo 
21 Aprovant pressupost activitats teatre i música a l’Ateneu 
21 Aprovant una liquidació parada mercat setmanal a A. Verdugo 
21 Aprovant una liquidació parada mercat setmanal a R. Jaouad 
21 Aprovant la concessió d’una subvenció al Centre Excursionista Sant Celoni 
21 Aprovant una despesa pels treballs de reparació del camió cistella 
21 Aprovant una despesa pels treballs de consultoria per a la implantació del programa de 

Gestió d’Expedients 
21 Aprovant una despesa pels treballs d’impressió de la revista Suar Tinta 
24 Concessió llicència d’obres menors a Givaudan Ibèrica SA 
24 Alta padró d’habitants 
24 Alta per omissió al padró d’habitants 
24 Encomanant la direcció d’obres de l’adequació de la primera planta de l’edifici del carrer Bruc 

a l’arquitecte Lluís Casals  
24 Ordenant el pagament del cànon fix per a l’any 2006 a UFEC 
25 Aprovant la certificació 2 d’obres de reforma interior del local social del carrer Miquel Mateu 

de la Batllòria 
25 Encomanant la direcció de les obre d’urbanització del carrer Jaume I a Sergi Rodríguez 
25 Adjudicant a Jaevam les obres de remodelació de la Plaça del Bestiar 
25 Desestimant el recurs presentat per A. Garcia 
25 Concessió de drets funeraris a A. Navarro 
26 Baixa padró d’habitants 
26 Contractació d’una tècnic mig 
26 Atorgant número d’alta al registre d’entitats a la Colla Bastonera Quico Sabaté 
26 Incoant expedient de R. Patrimonial de F. Espinosa 
27 Concessió llicència d’activitats a E. Fuster 
27 Aprovant liquidació addicional en concepte de taxa d’Escola de Música a A. Güell 
27 Aprovant quotes d’alumnes del CME 
27 Declarant la caducitat d’inscripcions al padró de diferents persones 
27 Revocant la baixa del padró d’habitants de diferents persones 
27 Acordant la conveniència de l’encàrrec de la redacció del Pla Especial de Ribera 
27 Concessió de complements de productivitat a diferent personal 
27 Aprovant diferents inversions a fer al Complex Esportiu del Sot de les Granotes 
27 Nomenament de Cap de Colla de Jardineria a Josep M. Oliveras 
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27 Nomenament de Cap de Colla d’Instal·lacions a Joan Urrútia 
27 Nomentament de Cap de Colla d’obres a Rafael Coto 
27 Concessió de gratificacions a diferent personal 
27 Concessió de modificació de reducció de jornada a E. Ribot 
27 Aprovant una despesa per treballs de consolidació del carrer Mn. Cinto Verdaguer des de la 

Plaça de l’Estació al carrer Dr. Trueta  
28 Canvis de domicili 
28 Contractació d’un tècnic superior 
28 Incoació d’expedient de R. Patrimonial a M. Sierra 
29 Aprovació de relació de factures 2006/3 
 
RESOLUCIONS DICTADES PEL 1R TINENT D’ALCALDE DURANT EL MES 
D’ABRIL DE 2006 
 
Dia Descripció 
07 Decretar el sobreseïment d’expedient sancionador incoat contra Químicas Sant Celoni, SA 

acordant l’arxiu de l’expedient. 
11 Incorporant modificació de la planta soterrani de l’aparcament objecte de l’expedient 

306/03 a nom d’Aticprom, SL 
 
LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA DURANT 
EL MES DE MAIG DE 2006 
 
Dia Descripció 
01 Alta padró d’habitants 
01 Alta per omissió al padró d’habitants  
02 Concessió de llicència d’obres menors a R. López 
02 Aprovació inicial del projecte de connexió de la claveguera del carrer Anselm Clavé amb el 

carrer Olzinelles 
02 Contractació d’una tècnica auxiliar 
02 Facilitant documentació a S. Riera sobre la urb. De Can Sans 
02 Concessió de llicència d’obres menors a G. Pié 
03 Facilitant dades a E. Pascual sobre un expedient 
03 Atorgant permís d’abocament a C. Codina 
03 Concessió llicència d’activitats a C. Codina 
03 Baixa padró d’habitants 
03 Baixa padró d’habitants 
03 Contractació d’una empresa per portar a terme els treballs de l’inventari 
03 Reconeixement d’antiguitat a una treballadora 
03 Atorgant subvenció per al pagament d’electricitat a la urb. Boscos de Montnegre 
03 Aprovant una despesa pels treballs de col·locació de pedra del país a la façana del local del 

carrer Miquel Mateu de la Batllòria 
03 Aprovant una despesa treballs replanteig taquimètric de la variant de la C-35 a la Batllòria 
03 Aprovant projectes i sol·licitant subvenció al departament de Treball 
03 Aprovant una despesa per al subministrament de dos escalfadors al carrer Miquel Mateu de 

la Batllòria 
04 Autorització a Gas Natural 
04 Autorització a Gas Natural 
04 Autorització a Gas Natural 
04 Concessió llicència d’activitats a A. Pulido 
04 Autorització a Enher 
04 Autorització a Enher 
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04 Acceptant la renúncia a una llicència d’activitats de Francisco Ramírez 
04 Autorització a Gas Natural 
04 Autorització a Gas Natural 
04 Autorització a Gas Natural 
04 Autorització a Gas Natural 
04 Concessió llicència de gual a C. Propietaris E. Cardelús 22 
04 Ratificant acord d’aprovació inicial dels estatuts i bases d’actuació de la Junta de 

Compensació Torrent del Virgili 
04 Reconeixement d’antiguitat a una treballadora 
04 Autorització a Gas Natural 
04 Autorització a Gas Natural 
04 Atorgant número d’alta al registre d’entitats a l’Associació Equatoriana de residents a Sant 

Celoni 
05 Concessió llicència primera ocupació a M. Nonell 
05 Aprovant el pressupsot estimatiu d’una activitat de Teatre i Música a l’Ateneu 
05 Aprovant el fraccionament de pagament de l’IBI 
05 Aprovant aspirants admesos i exclosos en la prova de tècnic informàtic 
05 Donant de baixa una autorització de venda al mercat de C- Ruiz 
08 Alta al padró d’habitants 
08 Alta per omissió al padró d’habitants 
08 Denegant sol·licitud d’instal·lació de pilones a C. Simó 
08 Autoritzant instal·lació reserva aparcament per minusvàl·lid al carrer Pius XII, 8 
08 Autoritzant instal·lació reserva aparcament per minusvàl·lid al carrer Pitarra, 11 
08 Declarant la caducitat d’inscripcions en el padró 
08 Aprovant la concessió d’una subvenció al Club Patí Sant Celoni 
09 Encomanant la direcció de les obres de rehabilitació de la coberta de Can Bruguera a 

l’arquitecte Lluís Casals 
09 Autoritzant el canvi de titularitat d’una llicència d’activitat a Forn Ferrer SL  
10 Aprovant despeses nòmines març 
10 Aprovant el pagament al Consell Comarcal d’una quantitat per al Centre d’acollida d’animals 

domèstics  
10 Concessió d’una bestreta a Paulo Jiménez 
10 Aprovant la relació d’alumnes matriculats al CME 
10 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris a A. Garcia 
10 Aprovant el pagament de 6825 € en concepte d’escombraries a la urb. Royal Park 
10 Designant l’informàtic Agustí Font com a responsable de les tasques de gestió dels usuaris de 

la plataforma eaCAT 
10 Concessió llicència d’ocupació a ASECAT SA 
10 Concessió pròrroga d’un mes a la llicència d’obres menors d’E. Ruiz 
10 Requerint a Tiferca per tal que subsani defectes detectats a les obres del Complex esportiu 

municipal Sot de les Granotes 
10 Considerar justificada la despesa destinada a adquisició d’equipament de cuina a l’escola la 

Tordera 
10 Aprovant l’expedient per a la conclusió d’un contracte d’edició d’una obra 
10 Aprovant l’expedient per a la conclusió d’un contracte d’edició d’una obra 
10 Aprovant una liquidació per reducció d’una parada del mercat 
10 Aprovant una despesa per a la renovació d’una assegurança d’accidents de l’agutzil 
10 Aprovant una despesa per a la renovació de l’assegurança d’un Peugeot 
10 Aprovant una despesa per a la renovació de l’assegurança d’un Opel Zafira 
10 Aprovant una despesa per a la renovació de l’assegurança d’un Toyota 
10 Aprovant una despesa per a la renovació de l’assegurança d’una moto 
10 Aprovant una despesa per al subministrament de 300 samarretes per a la campanya 

d’educació viària 
12 Concessió llicència d’obres menors a Carles Codina 
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12 Baixa padró d’habitants 
12 Autoritzant l’ús de la pl. de la Vila al GELS per portar a terme una festa de 25 aniversari 
12 Autoritzant l’ús de la pl. de l’Església i pl. d’en Nicola als GELAS 
12 Concessió llicència d’ocupació a Aticprom SA 
12 Aprovant pressupost estimatiu d’una activitat de Teatre i Música a l’Ateneu 
12 Autorització per posar taules i cadires al carrer al Cafetó 
12 Autorització per posar taules i cadires al carrer a cal Corbaire 
12 Autorització per posar taules i cadires al carrer al Bar granja la Torrada 
12 Autorització per posar taules i cadires al carrer al Forn Ferrer al carrer Pere Ferrer 1 
12 Facilitant documentació a B. Casas sobre la Verneda 
12 Aprovant una factura de despeses de la Depuradora 
15 Atorgant permís d’abocament a Pere Fitó 
15 Encomanant la facultat d’acarament de còpies a Marga Gener 
15 Alta padró d’habitants 
15 Alta per omissió al padró d’habitants 
15 Concessió de beques de llibres i menjador a diferents alumnes 
15 Acordant comparèixer en recurs presentat per la Comunitat de Propietaris de la finca núm. 

18 de la Carretera de Campins 
15 Encomanant a J. Amèrico Blanco la direcció de les obres d’enllumenat exterior del Camp de 

Futbol de la Batllòria 
15 Concessió de llicència de gual a F.X. Torrent 
15 Concessió de llicència de gual a M. D. Vila 
15 Concessió de llicència de gual a R. Carballo 
15 Donant de baixa un vehicle 
15 Concessió de drets funeraris a A. Camps 
15 Ordenant la publicació al DOGC de les normes urbanístiques del Pla de Palau 
15 Autorització de reserva de via pública per obres a Pelusso SL 
15 Retorn de garantia definitiva a Tribugest 
15 Prenent coneixement informe Intervenció sobre diferents cursos 
15 Autorització per posar taules i cadires a la terrassa al Bar la Volta 
16 Baixa padró d’habitants 
16 Contractació d’una administrativa per a l’àrea de Presidència 
16 Contractació d’un Administratiu informàtic 
16 Autoritzant la Policia a retirar un vehicle de la via pública 
16 Concessió d’una subvenció a la Unió Esportiva Pitres 
17 Denegant una sol·licitud per posar senyalitzacions feta per J. Prat 
17 Contractació d’una treballadora familiar 
17 Encomanant la direcció de les obres de la segona planta del l’Ajuntament a Lluís Casals 
18 Baixa padró d’habitants 
18 Concessió de llicència de gual a M. Pujol 
18 Concessió de drets funeraris a C. Domingo 
18 Aprovant definitivament nova nomenclatura de diversos carrers 
18 Concessió pròrroga d’una llicència d’obres menors a A. Miranda 
18 Autoritzant la Policia a retirar un vehicle de la via pública 
18 Autorització per posar taules i cadires a la terrassa a l’Ateneu 
18 Aprovant liquidacions per tancament de carrers  
19 Concessió llicència d’obres menors a I. Fortuny 
19 Concessió llicència d’obres menors a R. Salichs 
19 Aprovant certificació núm. 6 de la urbanització de Can Sans 
19 Incoació d’expedient de R. Patrimonial C. de Veïns del carrer Esteve Brunell 
19 Nomenament de funcionària E. Ramírez 
19 Concessió llicència d’obres menors a A. Pulido 
19 Autoritzant la Policia a retirar un vehicle de la via pública 
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19 Donant de baixa una parada al mercat de Bellot Serra SL 
19 Donant de baixa una parada al mercat de C. Sànchez  
19 Aprovant una despesa per a la compra d’acusos de rebuda 
19 Aprovant una despesa per a la contractació dels treballs d’arranjament de l’accés a l’estació e 

Gualba des del nucli de la Batllòria 
22 Alta padró d’habitants 
22 Alta per omissió al padró d’habitants 
22 Incoant expedient de constrenyiment contra B. Garcia de la urbanització Can Coll 
22 Incoant expedient de constrenyiment contra J. Gómez de la urbanització Can Coll 
22 Incoant expedient de constrenyiment contra N. Gonzàlez de la urb. Can Coll 
22 Incoant expedient de constrenyiment contra T. Serrano de la urb. Can Coll 
22 Acord d’adquirir una finca a Sant Llorenç de Vilardell 
22 Adjudicació a Heliocorb el contracte de subministrament de material d’oficina 
22 Incoació d’expedient de R. Patrimonial d’O. Pié 
22 Aprovant l’expedient de contractació de les obres d’urbanització del carrer de la Mosca 
22 Anul·lant diverses liquidacions  
22 Baixa padró d’habitants 
23 Denegant sol·licitud formulada per l’escola l’Avet Roig per a la reserva d’un espai per càrrega 

i descàrrega 
23 Encomanant la direcció de les obres del Pla d’Actuació al CEIP Pallerola a Lluís Casals i 

Francesc Peña 
23 Concessió llicència de primera ocupació a Alerce Edificios i Obras SL 
23 Aprovant una despesa per ala contratació de 23 psicotècnics 
23 Autoritzant la Policia a retirar un vehicle de la via pública 
23 Retornant a D. Garcia un dipòsit urbanístic 
24 Concessió llicència d’obres menors a Ranke Química SL 
24 Baixa padró d’habitants 
24 Declarant la caducitat d’inscripció al padró de diferents persones 
24 Concessió informació padró a l’Escola Santa Caterina de Siena 
24 Contractació de Jordi Viader pe ocupar una plaça de tècnic mig 
24 Concessió d’una subvenció a l’Agrupament Escolta Gels 
25 Aprovant una despesa per al subministrament de 50.000 bosses per a la recollida dels 

excrements de gos 
25 Aprovant certificació 7 d’obres e Can Sans 
25 Aprovant una despesa per a l’execució de les obres de connexió de la claveguera del carrer 

Anselm Clavé 
25 Aprovant el pressupost estimatiu de dues activitats del programa de teatre i música 
25 Arxivant reclamació formulada per J. Ferrer 
25 Aprovant una despesa per al subministrament de vestuari d’estiu pel personal d’instal·lacions 

esportives 
25 Aprovant una despesa per al subministramet de 1000 plaques de gos 
26 Contractació de dos vigilants d’incendis 
26 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris a L. Vila 
26 Concessió de gratificacions a diferent personal 
26 Denegant autorització de reserva de plaça d’aparcament a A. Morón 
26 Autorització per allargar l’horari de tancament la nit de Sant Joan al Bar Muscial Pride i Turó 
26 Concessió complement de productivitat a diferent personal 
26 Aprovant llista d’admesos i exclosos per una plaça de Treballador Social 
26 Estimant petició de R. Patrimonial de J. Vallalta  
29 Alta padró d’habitants 
29 Alta per omissió al padró d’habitants 
29 Baixa padró d’habitants 
29 Denegant ocupació de via pública amb na caseta d’obres a Promocions Pugverd Secam SL 
29 Aprovant quotes d’alumnes matriculats el mes de maig al CME 
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29 Aprovant certificació 2 per obres del Carrer Joan Maragall i Joan XXIII 
29 Denegant sol·licitud de creació de zona de càrrega i descàrrega al carrer Ramis a C.S. 

Establiments de Proximitat SL 
29 Contractació d’un peó per a les instal·lacions esportives 
29 Autoritzant canvi de titularitat de drets funeraris a G. Bertolín 
29 Nomenament d’alcalde accidental Josep M. Pasqual per absència del titular des de les 15 

hores de la tarda del 29-5 fins a les 24 hores del dia 30 
29 Concessió llicència d’ocupació a Inmogra SA 
29 Aprovant relació de factures  
29 Autoritzant la Policia Local a retirar un vehicle de la via pública 
29 Traslladant un informe emès per l’arquitecte a Esteve Rodoreda  
29 Acceptant justificació de subvenció atorgada a la Parròquia de Sant Martí 
29 Acceptant justificació de subvenció atorgada a Creu Roja Española 
29 Acceptant justificació de subvenció atorgada a Creu Roja Española 
29 Acceptant justificació de subvenció atorgada a Fundació Lar 
29 Aprovant concessió d’una subvenció al Club Patí Sant Celoni 
29 Aprovant una despesa pels treballs d’impressió de 8000 tríptics de les activitats d’estiu 
29 Incoació d’expedient per a la modificació de contracte per a l’execució de les obres de Can 

Sans 
29 Aprovant una despesa per a la compra de 5000 cartutxos de munició i una guia de circulació 
29 Aprovant la despesa per a la contractació de la revisió anual dels detectors de fum i les 

alarmes de robatori i incendis dels edificis municipals 
31 Alta padró d’habitants 
31 Facilitant còpia dels estatuts i bases d’actuació de la Junta de Compensació del Torrent del 

Virgili a Xavier Vulart 
31 Autoritzant a Trup de Nassos a portar a terme la festa anual a la plaça 
31 Concessió llicència de primera ocupació a Francesc Saula 
31 Concessió llicència de primera ocupació a Joan Prat 
31 Aprovant el fraccionament de l’IBI a R. Martínez i B. Cervera 
31 Inadmetent reclamació efectuada per M. Ponce en relació a la Ctra. de Campins per ser 

responsabilitat de la Diputació aquell tram de carretera 
31 Notificant tràmit d’audiència en expedient de R. Patrimonial de M. Sierra 
31 Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà 
31 Autoritzant a Testimonis Cristians de Jehovà a poder instal·lar uns petits expositors a tres 

places de la vila durant la setmana del 5 a l’11 de juny 
31 Donant de baixa autorització de parada al Mercat setmanal de F. Gilart 
31 Aprovant liquidació 4t trimestre cànon SOREA 
31 Aprovant diferents contractes de publicitat de la radio 
31 Aprovant liquidació corresponent a reserva de via pública d’ASECAT SA 
31 Aprovant liquidació corresponent a reserva de via pública de JOCALM SL 
31 Autorització per posar taules i cadires a la terrassa del bar Eudald 
31 Autorització per posar taules i cadires a la terrassa a Cal Corbaire 
31 Autorització per posar taules i cadires a la terrassa al Bar la Força 
31 Aprovant una despesa per al subministrament de 25 bancs de fusta per substituir els de les 

places Pertegas i Cardenal Cisneros 
31 Aprovant una despesa per a la realització de tres passejades guiades  
 
RESOLUCIONS DICTADES PEL 1R TINENT D’ALCALDE DURANT EL MES DE 
MAIG DE 2006 
  
Dia Descripció 
03 Incorporant modificació consistent en la substitució de ventilació forçada per ventilació 

natural a l’aparcament objecte de l’expedient 311/03 a nom de Contratas Ges, SA 
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16 Incorporant canvi no substancial consistent en la instal·lació d’un  magatzem de material de 
condicionament, envasos plàstics, cartonatge i estotjos a l’expedient 139/01 a nom de 
Laboratorios Cosméticos Feltor, SA 

 
LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE 
GOVERNACIÓ DURANT EL MES DE MAIG DE 2006 
  
5 Resolució LOT 601 
16 Desestimar Resolució Albert Paituvi Garcia 
16 Desestimar Resolució Alexandra Sánchez Marcos 
16 Estimar Resolució Ana Sánchez Rodríguez 
16 Desestimar Resolució Anna Pujals Isern 
16 Desestimar Resolució Carlos Gonzalez Prieto 
16 Desestimar Resolució Consuelo Moreno Montagut 
16 Desestimar Resolució Eduard Pascual Mollfuelleda 
16 Desestimar Resolució Elisabet Fuster Martinez 
16 Desestimar Resolució Emilio Navarro Berenguer 
16 Desestimar Resolució Esteve Casanovas Coll 
16 Desestimar Resolució Francesc Calbet Salvat 
16 Desestimar Resolució Francesc Garcia Pradell 
16 Desestimar Resolució Gerard Tarridas Sala 
16 Desestimar Resolució Joaquim Pou Fontigüell 
16 Desestimar Resolució Jordi Cuadras Sánchez 
16 Desestimar Resolució Jose David Perez Mangado  
16 Estimar Resolució Jose Rojo Moreno 
16 Desestimar Resolució Juan Cortina Crous 
16 Desestimar Resolució Juan Cortina Crous 
16 Desestimar Resolució Juan Gallego Serra 
16 Desestimar Resolució Mabel Roman Catala 
16 Estimar Resolució Manel Lombarte Godes 
16 Desestimar Resolució Maria Paz Pascual Alfaras 
16 Estimar Resolució Marisol  Sosa Sosa 
16 Estimar Resolució Meho Spago 
16 Desestimar Resolució Nuria Moles Avariento 
16 Estimar Resolució Nuria Serra Daura 
16 Desestimar Resolució Raul Andia Gascon 
16 Inadmisió Resol.Recurs Extraor.Revisió R.Jose Gonzalez Mallat 
16 Desestimar Resolució Salvador Graupera Marcos 
16 Estimar Resolució Salvador Ortega Mayorgas 
16 Estimar Resolució Silvia Moya Palau 
16 Inadmisió Resol.Recurs Extraor.Revisió Victoriano Rodríguez Rodríguez 
23 Desestimar Resolució Alejandro Galan Rosas 
23 Estimar Resolució Amparo Herrero Escobar 
23 Desestimar Resolució Angels Julia  i Marti 
23 Estimar Resolució Anna Molina Hermoso 
23 Estimar Resolució Dolors Reberte Ferran 
23 Desestimar Resolució Dulce Nombre Fuenmayor Lopez 
23 Desestimar Resolució Felix Alvarez Lopez 
23 Desestimar Resolució Francesc Noe Juvanteny 
23 Estimar Resolució Francisca López Manchon 
23 Desestimar Resolució Imma Subira Sánchez 
23 Desestimar Resolució Joan Planeéis Riu 
23 Desestimar Resolució Jordi Anfruns Pages 
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23 Desestimar Resolució Jose Maria Ruiz Marquez 
23 Estimar Resolució Joseph Rovira Grau 
23 Estimar Resolució Juan Guinart Alberti 
23 Estimar Resolució Lourdes Prat Anfrons 
23 Estimar Resolució Manel Pelegri Palacio 
23 Desestimar Resolució Maria Salguero Salguero 
23 Estimar Resolució Maria Soledad Molina Espejo 
23 Estimar Resolució Montserrat Montplet Unge 
23 Estimar Resolució Ricardo Exposito Lemus 
23 Estimar Resolució Salvador Martinez Yelamos 
24 Estimar Resolució Joaquim Reberte Ferran 
31 Estimar Resolució Mobles Bassols S.C.P. 
     
27.- DOANR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE 
PERSONAL.  
 
Vist l'expedient instruït per a donar compte de les contractacions urgents 
de diferent personal realitzades durant els mesos de març, abril i maig de 
2006. 
  
Atès que durant el mes de març de 2006 s'ha procedit a la contractació 
del següent personal:  
 
- Un tècnic auxiliar per substituir la treballadora Mercè Vallicrosa mentre 

duri el període d’IT de la mateixa. 
- Una tècnic mig per realitzar la millora i ampliació del servei de creació 

d’empreses. 
- Un auxiliar administratiu per realitzar la substitució de la treballadora 

Sandra March mentre duri el període d’IT de la mateixa. 
- Un oficial de jardineria per realitzar la campanya 2005-2006 de treballs 

de manteniment de parcs i jardins públics. 
- Dos informadors per realitzar tasques d’informació al Parc Natural 

Montnegre i el Corredor. 
- Una auxiliar administrativa per realitzar les tasques de conserge/auxiliar 

de menjador de l’escola La Tordera. 
- Una auxiliar administrativa per realitzar les tasques d’atenció a l’usuari i 

de suport administratiu a l’àrea . 
- Un tècnic superior per realitzar les tasques d’assessorament jurídic de la 

unitat jurídic-administrativa de la Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament 
de Sant Celoni. 

 
Atès que durant el mes de abril de 2006 s'ha procedit a la contractació del 
següent personal:  
 
- Un tècnic Auxiliar de Biblioteca per la substitució de la treballadora 

Noemí Alcázar Rodríguez mentre duri el període d’IT de la mteixa. 
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- Un Tècnig mig per posar en marxa la informació de la ràdio formula 
musical de l’emissora Punt 7 Ràdio. 

- Una Auxiliar administrativa per realitzar les tasques de conserge/auxiliar 
de menjador de l’escola la Tordera durant el curs 2005-2006. 

- Un Subaltern per garantir la vigilància en zones de nova implantació de 
zona blava. 

- Una auxiliar administrativa per realitzar les tasques de recolzament als 
Serveis Tècnics.  

- Una auxiliar administrativa per realitzar les tasques corresponents al 
procediment de gestió de subvencions. 

- Una Tècnic mig per realitzar la gestió de projectes i activitats de l’Àrea 
de Cultura. 

- Un Tècnic superior per portar a terme l’estudi i anàlisi de les tasques en 
quan control ambiental de les grans indústries. 

 
Atès que durant el mes de maig de 2006 s'ha procedit a la contractació 
del següent personal:  
 
- Un tècnic Auxiliar de Biblioteca per la substitució de la treballadora 

Noemí Alcázar Rodríguez mentre duri el període d’IT de la mateixa. 
- Una administrativa pel projecte d’adequació del model de recepció 

ciutadana de l’edifici Casa de la Vila. 
- Un administratiu per recolzament per la instal·lació i manteniment de la 

connexió en fibra òptica dels edificis municipals. 
- Una treballadora familiar per realitzar el programa d’innovació de 

recursos humans en ajuda a domicili. 
- Dos vigilants d’incendis per realitzar les tasques de vigilància del Parc 

natural Montnegre-Corredor. 
- Un peó per realitzar l’atenció a la demanda d’ús de les instal·lacions 

esportives durant el període d’estiu. 
 
Atès que l'Alcaldia per raons de màxima urgència ha procedit a la 
contractació del personal descrit anteriorment. 
 
Atès allò establert a l'article 298.3 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, 
municipal i de règim local de Catalunya, sobre contractació urgent de 
personal. 
 
L'Alcaldia dóna compte al Ple de la contractació temporal del següent 
personal, i la corporació se’n dóna per assabentada: 
 
Març 2006 
 
Anna Urrutia Marpons Tècnic auxiliar 
Francisca Garcia Martínez Tècnic mig 
Jordi Clopés Lagarda Auxiliar Administratiu 
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Marc Compte Pujadas Oficial de jardineria 
Eduard Miralpeix Camps Informador 
Salvador Colomines Carrión Informador 
Mireia Roqueta Fontiguell Auxiliar administrativa 
Lourdes Ballescà Rivero Auxiliar administrativa 
Albert Puig Tous Tècnic superior 
 
Abril 2006 
 
Barbara Gonzalez Grunnill Tècnic Aux. de Biblioteca 
Enric molla Trunas Tècnic mig 
Carmen Ortiz Gutierrez Auxiliar Administrativa 
José carlos Vazquez Losa Subaltern 
Ana Ma. Hernández Fernández Auxiliar Administrativa 
Jacinta Crespo Cerrato Auxiliar Administrativa 
Soledad Iñiguez Gómez Tècnic mig 
Lluis Obach Martínez Tècnic superior 
 
Maig 2006 
 
Anna Urrutia Marpons Tècnic Aux. de Biblioteca 
Anna Ayllo Mohino Administrativa 
Marc Jaumandreu Estany Adminstratiu 
M. Carmen Alcantara Mayorgas Treballadora familiar 
Eduard Miralpeix Camps Vigilant d’incendis 
Jordi Riera Fradera Vigilant d’incendis 
Ricardo Jesús Garcés Delgado Peó 
 
28.- PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. Francesc Deulofeu formula la següent pregunta: Volia preguntar a 
n’en Manel, en relació a la carretera de Campins i de les modificacions que 
s’han fet, s’ha fet algun estudi?, és a dir es va comentar que hi havia 
estudis previs sobre la velocitat en aquella carretera i que es farien estudis 
per valorar les modificacions, els canvis que havien implicat aquestes 
modificacions. Es disposa d’aquesta informació? 
 
Contesta el Sr. Josep Manel Bueno i diu: Tal com es va quedar en la reunió 
que es va fer amb els veïns, la Diputació després de l’estiu, és a dir al 
setembre o octubre farà la seva pròpia valoració i per tant estem a l’espera 
d’aquestes valoracions. 
 
Intervé novament el Sr. Francesc Deulofeu i diu: Teniu la informació prèvia 
dels estudis previs d’això? 
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Contesta el Sr. Josep Manel Bueno i diu: No, perquè la Diputació fa la seva 
valoració amb els seus informes i ens trameten a nosaltres l’informe final.  
 
El Sr. Francesc Deulofeu diu em refereixo als previs, als estudis previs en el 
que es coneixia la velocitat que hi havia en aquesta carretera, el tema dels 
sorolls, etc., és a dir, es va comentar que la Diputació havia fet estudis 
prèviament a fer les obres, almenys és el que es va dir a la reunió. 
 
Contesta el Sr. Josep Manel Bueno i diu: Si, és la informació de que disposa 
la pròpia Diputació i es va quedar que un cop feta l’obra i els nous informes 
de valoració dels resultats, és a dir després de l’estiu, és quan ho passaran 
a aquest ajuntament. 
 
Novament intervé el Sr. Francesc Deulofeu i diu: Pregaria sol·licitar aquesta 
informació prèvia a la Diputació per tal de poder valorar quan es facin 
aquests estudis, quines modificacions i quins canvis ha generat aquest 
canvi de circuit, no sé si de millora com diu el Ramon, però en tot cas 
d’aquesta modificació que es va fer. 
 
El Sr. Francesc Deulofeu diu: També voldria preguntar en relació a la 
carretera e Campins, si es té un registre d’accidents i d’incidents que 
s’hagin produït des de que s’ha fet aquesta obra. 
 
Contesta el Sr. Josep M. Bueno i diu: Des de que s’ha fet aquesta obra, 
com a incident, l’únic del que es té constància no va ser causa de l’obra 
sinó de l’excés de velocitat, després no ens consta cap accident que hagi 
ocorregut en aquella zona, de totes maneres si n’hi hagués algun, nosaltres 
valoraríem la responsabilitat i la causa de l’accident. 
 
Intervé novament el Sr. Francesc Deulofeu i diu: Ho dic perquè ens ha 
arribat informació, sempre subjectiva, de que en diverses ocasions, 
diferents cotxes han rebentat la roda al col·lisionar o xocar amb alguna 
punxa, sobretot amb la que età més allunyada de la sortida de la població, 
sembla a ser que això s’ha produït en diverses ocasions, almenys aquesta 
és una informació que a mi m’ha arribat per diferents persones que ho han 
vist o que en tenien coneixement, no sabia si vosaltres en teníeu 
informació, en tot cas potser caldria estar al cas perquè si realment això es 
produeix podria ser un risc ja que el cotxe pot sortir de la seva via i això 
seria un risc a valorar. 
 
Intervé el Sr. alcalde i diu: A la Diputació s’han plantejat millores en 
aquesta obra que va fer la Diputació i estan en estudi per part seva per 
poder fer millores tant en senyalització com en l’obra, s’ha de tenir en 
compte que és una via urbana i que el que segurament evita o ha d’evitar 
és l’excés de velocitat, està ben senyalitzat a 30 km./h a l’entrada del 
poble, que és un lloc on hi ha vivendes, que és un lloc de pas també 
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d’estudiants i per part de veïns. La pretensió és, com és normal, evitar 
l’excés de velocitat i sigui l’obra que sigui, si una persona condueix allà a 
60, 70 o 80, es pot produir algun accident, però també segur que hi ha 
alguna cosa a millorar, s’han fet alguns plantejaments per tal de millorar 
aquesta obra.  
 
Intervé novament el Sr. Francesc Deulofeu i diu: En qualsevol cas, com que 
aquesta és una informació que ens ha arribat, si que la voldríem posar aquí 
a sobre la taula per tal que la coneixessiu, sembla ser que això s’ha 
produït, entenem que probablement és una situació de risc que si realment 
és d’aquesta manera, això podria comportar algun accident més greu i per 
tant a l’hora de les millores, potser seria bo de tenir-la en compte. 
 
Intervé el Sr. Josep Capote i diu: A mi em va arribar que fan aquelles 
xicans per fer els aparcaments, i és molt difícil saber les dades de les 
possibles incidències que hi hagi perquè no arriben a la Policia ja que si tu 
rebentes una roda, fas un parte i això és molt difícil saber que ha passat. El 
que si cal dir és que aquella carretera, encertant o no quan van fer aquelles 
xicans, el que està clar és que molta gent té la percepció de que és una 
carretera molt transitada i d’això si que hi ha dades i dades municipals, vull 
dir, que el carrer que té més cotxes i que suporta més trànsit en sóc jo veí i 
tu també que és el Dr. Trueta on les darreres dades eren de quasi 10.000 
cotxes diaris, després l’Av. de la Pau, després el carrer Diputació i la 
carretera de Campins potser és la 7ª o 8ª, cal tenir en compte que hi ha 
molta gent i jo mateix en sóc un veí afectat que estem en vies d’una 
circulació molt densa i per això esperem amb aquesta moció i en un futur 
que no sigui gaire llunyà aquesta carretera de Campins es pugui utilitzar 
més que pel servei que fa actualment que és molt més per anar de festes i 
pels caps de setmana. I pel que fa a les voreres aquestes serà molt difícil 
de tractar-les si la gent no comunica les incidències a la Policia Local, jo 
vaig preguntar al regidor i al cap de la policia si hi havia constància 
d’accidents menors i de moment no se’n sap cap, no s’ha incrementat, serà 
més lleig o serà més maco, però això no ha incrementat els accidents. 
 
Intervé novament el Sr. Josep Manel Bueno i diu: Tal com ha dit en Capote, 
el que si que és veritat és que a nosaltres no ens consta que hi hagi 
accidents, és a dir el trànsit és molt millor i la sensibilitat és molt millor i no 
ens consta cap incident, això no vol dir que hi hagi hagut algun petit ensurt 
d’algun vehicle en alguna vorera d’aquelles que estan en revisió, el que si 
que es recomana és que si algú té constància que ho faci saber. 
 
Intervé novament el Sr. Francesc Deulofeu i diu: Dius que la circulació és 
millor i no sembla que hi hagi cap estudi per saber si és millor o pitjor, 
almenys pel que he preguntat abans, només es tractava de fer constar 
això, no pretenia generar polèmica especial, és una informació que a mi 
personalment m’ha arribat en diferents moments, és molt difícil que arribi a 
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ser comunicat a la Policia perquè afecta a la persona que en aquell moment 
se li rebenta la roda perquè pica amb la punta, però si que és una situació, 
jo entenc, d’especial risc, per tant de ser sensible i no esperar que ens 
arribi una situació més greu sinó valorar-la, és a dir tenir-la en compte. 
 
Intervé novament el Sr. alcalde i diu: Això, era un dels punts que estava 
contemplat, les millores, la percepció que hi ha és que un canto arrodonit 
seria millor i això ja s’ha traslladat per tal de fer petits retocs de 
senyalització i que els cantos tinguin una altra forma que pot evitar l’excés 
de velocitat sense traduir-se en un cert perill. 
 
Intervé novament el Sr. Josep Capote i diu: Hi ha un punt també que és un 
punt negre que igual ja ens pot preocupar que és quan baixes al carrer 
Diputació i vols incorporar-te a la carretera de Campins, si vas en direcció a 
Montseny tens poca visibilitat, caldria fer algun estudi, ja que hi ha molt 
poca visibilitat. Altra cosa és si vas direcció Sant Celoni on tens el carril a la 
dreta per incorporar-te, però al revés té molt poca visibilitat i es podria fer 
alguna cosa, són coses que surten pel fet de ser vianants i conductors i que 
nosaltres mateixos podem observar, aquell si que és un punt negre que 
abans no existia i potser n’hi ha molts a Sant Celoni, però aquest 
concretament abans no hi era i ara hi és. 
 
Intervé el Sr. Josep Manel Bueno i diu: El que passa és que tot el que està 
fent la Diputació i en aquest cas també l’ajuntament ens hem reunit amb 
ells per valorar tots aquests petits detalls que poden suposar un risc, la 
Diputació arreglarà tot allò que cregui convenient per millorar l’accessibilitat 
i sobretot millorar el tràfic. 
 
Intervé el Sr. Emili Bosch i diu: Aprofitant que el Ple ha sigut molt curt i 
que ho hem aprovat tot i que ara es parlava de la carretera de Campins 
volia incidir sobre la moció que s’ha aprovat perquè ara les preguntes que 
s’estaven fent, una mica desvirtuen aquesta pròpia moció i és una mica 
trist aprovar una moció i desvirtuar-la, la moció contempla tres punts 
d’acord, un que és parlar amb l’ajuntament de Santa Maria de Palautordera 
per tirar endavant la variant, cosa que afecta a dos municipis, ja s’ha fet, 
l’altra és buscar recursos i ajuda de la Diputació mentre no es pren una 
decisió amb la variant, però hi ha un punt que ens afecta directament, que 
és en el municipi i em consta que n’he parlat amb el regidor d’Entorn i 
malgrat que hi ha tota la predisposició, m’agradaria, si es pot concretar, ja 
que d’aquesta manera tindríem dades que no tenim, qui formarà part 
d’aquesta comissió, quan es pensa constituir i quins recursos s’hi pensen 
dedicar, aprofitant que hi ha 2 milions d’euros que sobraven, podríem 
destinar-hi alguna cosa i fer un projecte abans que ens el facin, i em 
refereixo a això perquè jo suposo que els criteris que la Diputació va aplicar 
en aquest tram de carretera, que estic d’acord, no és de gran intensitat, 
per tant no calia fer les obres com una actuació de carretera sinó d’urbana, 
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tenir un projecte ja preparat, tenim els tècnics, tenim els equips, tenim 
suposo els recursos i la capacitat i ara la informació que ens feia falta, per 
tal que això no quedi, tal com diuen els castellans “en agua de borrajas” a 
mi m’agradaria que es puntualitzés aquest punt, és important per tal de 
donar-li dignitat a una cosa que tot el ple ha aprovat. 
 
Intervé el Sr. alcalde i diu: Només un incís, per la gent que ens escolta, no 
és que sobressin 2 milions i escaig d’euros, no tan alegrement hem de dir  
que sobraven, sinó que l’ajuntament, com a representant del poble fa un 
esforç en demanar crèdits per fer inversions i despesa ordinària per tenir o 
ampliar serveis que fan falta. 
 
Intervé el Sr. Josep Capote i diu: Per acabar de concretar, aquesta 
comissió, per ser clara ha d’ésser una persona per grup i si em voleu jo 
com a representant de l’àrea d’Entorn i pel que fa a fer aquest projecte, no 
cal posar recursos ara d’això perquè es pot redactar per part dels tècnics 
municipals i cal fer unes propostes i una mica de disseny abans de fer res i 
això si que ja es pot posar en marxa i endavant. 
 
Intervé novament el Sr. Emili Bosch i diu: És una bona notícia que hi ha 
recursos per fer el projecte i la comissió ja es pot donar per formada i ja 
podem començar a treballar. 
 
Intervé el Sr. alcalde i diu: Tenim recursos tècnics propis perquè hi ha bons 
professionals que poden dedicar una part del seu temps. 
 
Molt bona nit a tothom.       
 
I en no haver-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 
23,50 hores i s'estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en 
dono fe. 
 
      L’alcalde         El secretari 
 


