ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 19 DE MARÇ DE 2009

Sant Celoni, 19 de març de 2009
Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 21:07 hores del
vespre, en primera convocatòria i sota la presidència de l’alcalde Francesc
Deulofeu Fontanillas, a l'objecte de portar a terme una sessió ordinària del Ple de
l'Ajuntament, les regidores Josefa Lechuga Garcia, Laura Costa Olivé, Magalí
Miracle Rigalós, Júlia de la Encarnación Gómez i Montserrat Vinyets Pagès, i els
regidors Jordi Cuminal Roquet, Carles Mas Lloveras, Miquel Negre Sánchez,
Marià Perapoch Valls, Joan Castaño Augé, Jordi Arenas Vilà, Josep Capote Martín,
Josep M. Bueno Martínez, Raül Casado Jiménez, Miquel Vega Vega i Albert
Ventura Rovira, assistits pel secretari municipal Ramon Oriol Grau i amb la
presència de l’interventor accidental Joan Muntal Tarragó.
Pren la paraula el Sr. alcalde i, des del respecte –diu- que li mereixen les
diverses posicions que cada persona o col·lectiu pugui tenir, demana el mateix
respecte al públic present a la sala per al correcte desenvolupament d’aquesta
sessió del Ple. A continuació, ofereix la paraula als assistents per si algú vol
comentar alguna qüestió relacionada o no amb l’ordre del dia d’avui.
~~~~~~~~~~
Pren la paraula el Sr. Carles Peralta Aparicio, veí de la Batllòria, i llegeix el
següent manifest:
<< Bona nit –diu-. Avui és un dia molt important per a Sant Celoni i la Batllòria
perquè els nostres representants polítics decidiran quin és el futur de l’espai de
les Ferreries. Si donem un cop d’ull al nostre voltant, ens adonarem que cada
vegada són més els terrenys agrícoles colgats de formigó, que cada dia són més
els vehicles que circulen per les carreteres saturades, que cada dia són més els
murs que s’alcen per davant nostre i ens tapen el paisatge... En definitiva, cada
dia estem perdent més identitat com a poble. Fins on haurem d’arribar per a
adonar-nos que ens estem equivocant? Quin serà el dia que ens preguntarem
quin és el poble que volem?
La lluita per la preservació de les Ferreries ha estat un procés llarg, que
s’arrossega des de 1997, any en què l’Ajuntament de Sant Celoni governat pel
PSC va decidir classificar les 25 hectàrees de terreny agrícola i de ribera que
conformen aquesta zona en sòl urbanitzable d’ús industrial. Les mobilitzacions
populars, promogudes des d’un primer moment per la Coordinadora per a la
salvaguarda del Montseny, han estat recolzades per centenars de veïns i veïnes i
seguides per moltes entitats i plataformes del municipi.
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Cal repensar la funcionalitat d’aquests espais naturals, prioritzant els interessos
socials per damunt dels interessos dels promotors. Cal prendre consciència del
seu valor, simplement pel que són. Les terres agrícoles s’han de revaloritzar en
funció del valor històric, paisatgístic, ecològic i estratègic que tenen.
Els celonins i les celonines i les entitats sotasignants d’aquest manifest exigim
als nostres polítics que votin a favor de la desclassificació del sector P-21 les
Ferreries i que apostin decididament per la seva preservació i revalorització. El
que està en joc és el nostre futur i la nostra qualitat de vida. Visca les
Ferreries!>>
Signen aquest manifest: el col·lectiu “Salvem les Ferreries”, la plataforma “Un
poble per a viure-hi”, la Coordinadora per a la salvaguarda del Montseny, el
Casal Popular Quico Sabaté, la Colla de diables de Sant Celoni i la Colla
bastonera del Casal Quico Sabaté. Moltes gràcies –conclou el Sr. Peralta-.
~~~~~~~~~~
Seguidament pren la paraula el Sr. Joan Rubiralta Suriol, president de la Secció
Local d’ERC a Sant Celoni i la Batllòria, i diu que, abans de res, voldria fer un
prec a l’Ajuntament. Aniria bé –diu- que els qui acostumem a prendre la paraula
a l’inici dels Plens poguessin disposar d’un micròfon i d’un faristol per poder
parlar més còmodament.
Dit això, -continua- el passat 3 de febrer vam presentar dues mocions per ser
debatudes en el Ple municipal: una moció en defensa de les festes del foc i una
altra per la internacionalització del dret a decidir a tenir un Estat propi del poble
català.
Sobre la primera moció diré que pretén modificar una Directiva de la Unió
Europea que restringeix l'ús del material pirotècnic i que afecta les nostres
tradicions més populars: les festes del solstici d'estiu (Sant Joan), els correfocs
amb els diables o la Patum de Berga, per exemple. Existeix la possibilitat de
presentar esmenes contra aquesta disposició per demanar que es contemplin
excepcions. Per la nostra situació de colònia, aquestes esmenes s'han d'enviar a
Madrid, per després retornar-les al Parlament Europeu. Esperem, no cal dir-ho,
que aquesta moció sigui aprovada per unanimitat dels membres del Ple, atès que
aquesta directiva afecta les nostres activitats com a poble.
La segona moció, com el seu nom indica, es va redactar arran de la manifestació
nacionalista del passat 7 de març a Brussel·les. No té massa sentit portar-la ara
al Ple quan la manifestació ja ha passat. Hem acordat amb el Sr. alcalde que
modificarem el contingut de la moció per presentar-la, si s’escau, en el proper
Ple municipal. Tot i això, volem fer saber a la ciutadania que s'ha engegat una
campanya per fer possible una Iniciativa Legislativa Popular per reivindicar el
mateix que vam defensar tots aquells que érem a Brussel·les, és a dir,
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aconseguir que el Parlament de Catalunya aprovi una proposició de llei que diu
així:
<< Exposició de motius
Aquest Parlament, en la seva funció principal de representació del poble de
Catalunya, ja ha declarat en més d’una ocasió que el poble de Catalunya no
renuncia a exercir el dret a l’autodeterminació. Només cal que recordem el
que proclamàvem en la Resolució 98/III de 12 de desembre de 1989
d’aquest Parlament, en la qual vam manifestar que l’acatament del marc
institucional vigent, resultat del procés de transició política des de la
dictadura a la democràcia, no significa la renúncia del poble català al dret a
l’autodeterminació, tal com estableixen els principis dels organismes
internacionals i es dedueix del preàmbul de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya de 1979; o el que expressàrem en la Resolució 679/V de 1
d’octubre de 1998 d’aquest Parlament en la qual vam proclamar que
ratificàvem un cop més el dret del poble català a determinar lliurement el seu
futur com a poble, en pau, democràcia i solidaritat.
Ha arribat el moment d’exercir aquest dret del poble de Catalunya a
l’autodeterminació mitjançant la celebració d’un referèndum en el qual tots
els catalans i catalanes puguin participar de la decisió del futur que volen per
Catalunya.
Article únic.
1. Es convoca un referèndum en el qual es crida a participar a tots els
ciutadans i ciutadanes de Catalunya amb dret de sufragi actiu, per tal de
sotmetre a la seva decisió la pregunta següent:
Està vostè d’acord que Catalunya esdevingui un Estat de Dret, independent,
democràtic i social, integrat en la Unió Europea?
2. La consulta se celebrarà el dissabte 12 de setembre de 2010. >>
Ara estem –continua el Sr. Rubiralta- en la primera fase de la tramitació: des de la
Comissió promotora estem mirant d’aconseguir el màxim d'adhesions possibles a
aquesta Iniciativa Legislativa Popular. Com més suports s’aconsegueixin, més
possibilitats tindrem que la Mesa del Parlament admeti la proposta de llei a tràmit.
La previsió es presentar-la al Parlament en els propers 2 ò 3 mesos. Podeu veure el
comptador d'adhesions al web http://www.catalunyaestatlliure.cat/. Actualment hi
ha més de 4.200 promotors, entre els quals hi figura qui us parla.
Si la Iniciativa Legislativa Popular s'admet a tràmit, aleshores començarà la segona
fase, que consisteix en la recollida de les 50.000 signatures que marca la llei, en un
termini de 3 mesos. Aquestes signatures s’hauran de recollir en paper oficial
numerat, del que en disposarem un cop es tramiti la Iniciativa Legislativa Popular.
A partir d'aquest moment, un cop aconseguides les 50.000 signatures necessàries,
la llei entrarà al Parlament per a ser debatuda i, si s'aprova, es convocarà el
referèndum. Encara queda molt de camí, i no serà una tasca fàcil. Només dependrà
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de la força que tinguem per poder superar les diferents fases. Us demanem que us
hi adheriu i que animeu la gent a fer-ho per aconseguir superar el primer pas, que
és l'admissió a tràmit d’aquesta Iniciativa Legislativa Popular.
D'altra banda, des de la Secció Local d’ERC a Sant Celoni i la Batllòria també es van
presentar unes preguntes per tal que es responguessin en aquest Ple. Com que no
podré intervenir en el punt de “Precs i preguntes” perquè després de gairebé dos
anys de legislatura els regidors i regidores actuals encara no han aprovat un nou
Reglament orgànic municipal que permeti la intervenció del públic en qualsevol
moment de la sessió, em veig obligat a fer-ho ara. I espero que se'm contesti
perquè ja fa un mes i mig que es van presentar aquestes preguntes i hi ha hagut
prou temps per preparar les respostes. Les preguntes són aquestes:
1) Tenint en compte que l’11 de febrer de 2008 es va aprovar per unanimitat la
moció a favor del programari lliure a l’administració municipal presentada per la
Secció Local d’ERC, amb l’aclariment que es faria un estudi tècnic i econòmic del
projecte, volem formular les següents preguntes:
- En quin estat es troba aquest estudi i quines implantacions de programari lliure
s’estan fent en l’administració municipal?
- Quan hi haurà un ordinador, com a mínim, a totes les oficines municipals que
admeti documents en Write, processador de textos del paquet OpenOficce, encara
que de moment sigui sobre plataformes propietari com ara Windows?
- Quin tipus de programari pensa instal·lar-se a l’aula d’informàtica del nou Centre
de formació que es construirà a Sax Sala?
- Quan es començaran a fer cursos d’informàtica basats en el programari lliure a
l’Escola de formació d’adults municipal?
2) El 29 de maig de 2008 el Ple va aprovar per unanimitat una moció del grup
municipal de la CUP, que era una esmena a la totalitat de la moció consensuada
entre el grup municipal del PSC i la Secció Local d’ERC, sobre la creació de la
Regidoria de les Dones, amb el compromís que en un termini de 6 mesos es faria
un estudi exhaustiu sobre el sexisme a Sant Celoni, amb recomanacions sobre el
funcionament del Servei a la Dona, possibles vies de millora i dotació
pressupostària. Així mateix, es va acordar que, un cop rebut aquest estudi, es
debatria i consensuaria entre tots els partits, entitats i ciutadania implicada, una
proposta de millora de les actuacions en matèria de lluita per la igualtat de gènere.
Tenint en compte que els 6 mesos ja han passat amb escreix (el termini s’acabava
el 29 de novembre), fem les següents preguntes:
- S’ha fet l’estudi que s’esmenta a la moció? Si és així, com és que no s'ha fet
arribar a tots els partits polítics i entitats per conèixer els resultats i no s’ha
presentat al Ple? En cas que existeixi, quan es pensa fer el debat de les seves
conclusions entre la ciutadania?
- Sobre el Pla d’igualtat municipal. Si no està acabat, quants mesos o anys haurem
d’esperar per a que s’acabi? Si s’ha acabat, per què no s’ha presentat al Ple?
- Quantes reunions s’han fet i a quines conclusions s’ha arribat entre tots els
regidors i regidores i la Sra. Costa per parlar del Servei a la Dona, com la mateixa
regidora va proposar?
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- Seguint les afirmacions textuals de la mateixa regidora en el Ple de 29 de maig
de l’any passat, preguntem: per què proposar una Regidoria de Dones és “destruir
les actuacions dels regidors i regidores del govern municipal”? És “robar temps per
a la gent de Sant Celoni”? És “no deixar treballar el govern”? No seria millor cuidar
més les formes quan hom s'expressa de paraula, sense renunciar a allò que es
creu, i emprar un to més tranquil i relaxat?
Com a mostra de col·laboració lleial de la Secció Local d'ERC amb l'Ajuntament, a
principis de la setmana vinent farem arribar al Servei municipal de Polítiques
d'Igualtat un exemplar per a cada centre escolar de la Guia de coeducació per als
centres educatius: pautes de reflexió i recursos per a l'elaboració d'un projecte de
centre, editat per la Generalitat de Catalunya, així com el full plastificat anomenat
Receptes per visibilitzar les dones en l'àmbit de l'educació, ja que tinc entès que els
centres escolars no disposen d’aquests documents.
Finalment -conclou el Sr. Rubiralta- sobre els punts de l'ordre del dia d’aquesta
sessió, voldria destacar la proposta de desclassificació del sector P-21 les Ferreries.
En el seu dia, quan vam exposar el nostre posicionament sobre l’Àrea residencial
estratègica de Can Riera de l’Aigua, ja vam dir quin era el nostre punt de vista
sobre el tema de les Ferreries. Ara ens agradaria poder-ho matisar.
Nosaltres creiem que cal establir negociacions amb els propietaris de les Ferreries
amb la voluntat d'arribar a pactes i amb la intenció de preservar com a zona verda
una bona part d’aquest espai (la part que toca a la riera), reservant un sector
important per a zona industrial (la part que toca a la carretera comarcal). La
compensació per aquesta desclassificació parcial es podria fer essencialment
mitjançant permutes de terrenys o amb el pagament d’una quantitat de diners
moderada. Com que ens importa el futur de Sant Celoni i la Batllòria, no
acceptarem que per desclassificar les Ferreries l'Ajuntament hagi d'endeutar-se fins
a límits insostenibles, i més amb l'actual crisi, cosa que passaria si el canvi de
classificació fos de tota la zona, ja que els propietaris actuals exigirien
indemnitzacions milionàries, amb la qual cosa s'hipotecaria el funcionament del
municipi i tota la ciutadania celonina hi sortiria perdent. L'ecologisme no ens ha de
fer perdre el realisme. Hi hauria més coses a dir, però per aquest Ple ja n'hi ha
prou. Gràcies – conclou el Sr. Rubiralta.
Pren la paraula la Sra. Costa per respondre a les qüestions plantejades pel Sr.
Rubiralta en relació a la seva proposta de creació d’una Regidoria de les Dones. El
Pla municipal d’igualtat –diu- es va presentar tant als membres de la Corporació
com a la ciutadania el dia 28 de febrer de l’any 2007. Actualment aquest pla és
totalment vigent. S’hi està treballant a ritme lògic i natural amb totes les àrees de
l’ajuntament i des de l’11 de juny de 2008 existeix una comissió que l’està
desenvolupant. Pel que fa a les reunions per parlar del Servei a la Dona, no se n’ha
fet cap perquè no hi ha hagut cap petició, però si la gent d’ERC ens ho demana,
estarem encantats de reunir-nos i de parlar-ne.
Respecte de les afirmacions que el Sr. Rubiralta m’atribueix, no coincideixen amb
les paraules textuals que vaig dir en el Ple de 29 de maig de l’any passat. Per tant,
demanaria que no es posessin aquestes frases entre cometes perquè no
coincideixen amb el que vaig dir.
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També voldria recordar que acabem de celebrar el Dia de la dona, en el qual hi
havia programats un munt d’actes, un dels quals era la presentació de la Guia del
llenguatge no sexista. I no hem vist a ningú de la Secció Local d’ERC en cap
d’aquests actes. Com ja he dit abans, estem oberts a reunir-nos amb vosaltres i
agraïm que ens feu arribar aquesta guia per als centres educatius que dieu que
teniu. Quan vulgueu, doncs, ens podem trobar per parlar de tot plegat.
Intervé el Sr. Mas i diu que voldria convidar al Sr. Rubiralta i a tota la Secció Local
d’ERC a abandonar aquesta “política de sofà” que fa molt de temps que vénen
practicant. M’explicaré –diu-. La seva és la política de la comoditat absoluta. Estant
a casa seva, se’ls acudeix qualsevol idea i simplement van entrant papers al
registre. Òbviament se’ls contesta, com a qualsevol ciutadà. I penso que és bo que
s’exigeixi informació per poder saber les coses que es fan a l’Ajuntament, però és
curiós que els membres de la Secció Local d’ERC no facin allò que fa qualsevol grup
de l’oposició, és a dir, parlar amb els regidors de l’equip de govern, venir a veure
els tècnics municipals, demanar reunions per presentar les seves propostes de
millora, buscar complicitats i conèixer el dia a dia i la realitat municipal. O sigui,
intentar col·laborar de veritat, en comptes de practicar aquesta “política de sofà”,
que en realitat aporta relativament poc, sobretot perquè no hi ha voluntat d’ajudar,
com la que ens uneix a la majoria de regidors que estem aquí.
D’altra banda, –continua el Sr. Mas- respecte de les preguntes sobre el programari
lliure a l’administració municipal, voldria recordar al Sr. Rubiralta que l’anterior
responsable dels sistemes d’informació en aquest Ajuntament era un regidor del
grup municipal d’ERC. Jo li recomanaria que, abans de preguntar res, parlés amb
ell per veure quines coses s’han fet a l’Ajuntament a nivell de la societat de la
informació i, concretament, en aquest tema del programari lliure. Bàsicament els
actuals regidors fem allò que ens permet l’herència dels anys, i sobten aquestes
preguntes perquè, curiosament, la gran compra de llicències de software de
Microsoft (que sembla que al Sr. Rubiralta no li agraden massa) es va fer
precisament amb aquest regidor d’ERC. Precisament molts dels programaris que
podrien haver sigut lliures en el seu moment no es van implantar, sinó que es va
comprar software propietari. En tota aquella etapa de govern no es va instal·lar cap
programari lliure ni en un sol ordinador de l’Ajuntament, a diferència del que està
passant ara. Oportunament se li trametran al Sr. Rubiralta les respostes a les seves
preguntes, però jo el convido a parlar-ne i a interelacionar-se amb la gent de
l’Ajuntament, tècnics i regidors, i a abandonar aquesta actitud fàcil d’escriure
documents, entrar-los pel registre i parlar en els Plens municipals, quan moltes
coses es podrien solucionar amb una reunió o amb una trucada.
A continuació, pren la paraula la Sra. Vinyets i diu que, sens perjudici de contestar
als comentaris del Sr. Rubiralta en relació al tema de les Ferreries quan aquest
tema sigui objecte de discussió més endavant, voldria destacar que ha acabat la
seva intervenció amb la gran frase “L’ecologisme no ens ha de fer perdre el
realisme”. Aquestes paraules expliquen moltes coses, i així va tot...
D’altra banda, potser aquest no és el moment procedimental escaient, però donada
la urgència dels fets que s’han esdevingut avui, des de la CUP voldríem aprofitar
aquest moment, abans de començar amb els punts de l’ordre del dia, per mostrar
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el nostre suport als estudiants que s’oposen al Pla de Bolonya i als mestres que
estan en vaga, davant el desallotjament violent de l’edifici central de la Universitat
de Barcelona. Volem fer pública la nostra denúncia a aquesta acció policial, que ens
recorda temps pretèrits que tots voldríem oblidar. Denunciem l’actuació del
conseller Saura, dels integrants del tripartit i del rectorat de la Universitat de
Barcelona, que han trencat qualsevol pont de diàleg amb els estudiants. I recordem
que el motiu de la protesta estudiantil és únicament la lluita a favor d’un
ensenyament públic i de qualitat. Donem tota la nostra solidaritat als companys i
companyes de la Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans (la CEPC) i a la
resta d’estudiants que estan en lluita, especialment als qui han estat represaliats
de forma brutal pel cos dels mossos d’esquadra.
~~~~~~~~~~
Després d’aquestes intervencions, i atès que ningú més vol fer ús de la paraula,
es dóna inici a la sessió del Ple.
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES DUES SESSIONS
ANTERIORS.
El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular alguna
observació a les actes de les sessions del Ple municipal dels dies 11 de desembre
de 2008 i 20 de gener de 2009, els esborranys de les quals s'han 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. DONAR SUPORT, SI S’ESCAU, A LES DEMANDES DEL COL·LECTIU
D’USUARIS I USUÀRIES DEL TREN “CATALUNYA EXPRÉS” DEL BAIX
MONTSENY.
El Sr. alcalde explica que l’Ajuntament de Sant Celoni i la resta de municipis del
Baix Montseny han estat informats de la constitució del Col·lectiu d’usuaris i
usuàries del tren “Catalunya Exprés”, el qual formula tota una sèrie de
demandes i sol·licita el recolzament dels Ajuntaments a les seves reivindicacions.
I aquesta és la proposta que avui es porta al Ple.
El Sr. Castaño indica que els regidors del grup municipal del PSC votaran a favor
de donar suport a aquest col·lectiu.
La Sra. Vinyets diu que els regidors de la CUP també hi votaran a favor i
emplacen a tothom a participar en les accions reivindicatives que es facin per
part d’aquest col·lectiu.
Després d’aquestes intervencions i atès que

7

Recentment s’ha constituït el Col·lectiu d’usuaris i usuàries del tren “Catalunya
Exprés” del Baix Montseny. Aquest col·lectiu recolza i s’adhereix a les demandes
formulades per la Plataforma d’usuaris i usuàries de la línia Portbou-GironaBarcelona de RENFE.
El dilluns 16 de febrer de 2009 es va fer la primera assemblea de la plataforma,
en la que es van acordar les següents peticions:
-

Que s’escurci la durada del trajecte de tots els trens una mitjana d’uns
quinze minuts.
Que els horaris s’adaptin amb l’hora d’entrada a la feina.
Que, com a mínim, tots els combois diaris surtin o arribin a l’estació de
Figueres.
Que tots els abonaments es redueixin pel cap baix un 35% fins que no
s’acabin les obres del TGV a Barcelona.
Que si un tren arriba amb més de 15 minuts de retard, es retorni
íntegrament el preu del bitllet (tal com es fa amb els viatgers de
rodalies).

L’estació de Sant Celoni és des d’on els usuaris i usuàries de tot el territori del
Baix Montseny tenen accés a la línia Portbou-Girona-Barcelona de RENFE i, a
més, és l’estació d’enllaç amb la línia C2 de rodalies.
Val a dir també que l’increment del preu del bitllet mensual que han sofert els
usuaris del tren “Catalunya Exprés” ha estat molt per sobre de la mitjana
d’augment de la resta de bitllets.
El col·lectiu ha demanat a l’Ajuntament de Sant Celoni que, tal com va fer fa uns
anys afavorint la parada del “Catalunya Exprés” a l’estació de Sant Celoni, doni
suport a les demandes del col·lectiu i s’impliqui en el cas que s’hagi d’emprendre
alguna acció.
Per tot això, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, per
unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Donar suport a les demandes formulades pel Col·lectiu d’usuaris i usuàries del
tren “Catalunya Exprés” del Baix Montseny, abans transcrites.
2. Notificar aquest acord al col·lectiu esmentat per al seu coneixement i als
efectes oportuns.
3. DONAR COMPTE AL PLE MUNICIPAL DEL CANVI DE PRESIDENT DEL
CONSELL DE POBLE DE LA BATLLÒRIA.
El Sr. alcalde explica que el Sr. Capote (a qui felicita en el dia del seu sant) ha
presentat la seva renúncia al càrrec de president del Consell de Poble de la
Batllòria. A proposta del grup municipal socialista, per resolució de l’Alcaldia de
25 de febrer d’enguany s’ha designat nou president al regidor Sr. Bueno.
D’aquesta resolució se’n dóna compte avui al Ple municipal.
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Després d’aquesta intervenció i atès que
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, preveu al seu article 61.1 la
possibilitat que el Ple municipal acordi la creació d’òrgans territorials de gestió
desconcentrada.
L’Ajuntament de Sant Celoni, fent ús d’aquesta facultat, va considerar adient la
creació d’un canal de participació de les persones i entitats de la Batllòria,
mitjançant la instauració d’un consell de caràcter consultiu que enriqueixi
l’activitat municipal i que representi una via de diàleg permanent amb
l’Ajuntament.
El Ple municipal en sessió del dia 17 de maig de 2004 va aprovar inicialment el
Reglament Orgànic regulador del funcionament del Consell de Poble de la
Batllòria, reglament que es va declarar definitivament aprovat en data 21 de
juliol de 2004 per no haver-se presentat cap al·legació en el termini d’exposició
pública de l’expedient.
L’article 5 del reglament indica que tots els òrgans del Consell han de ser
renovats i/o ratificats per acord del Ple, amb ocasió de la renovació dels
membres de la corporació local, tant les persones a títol individual, com els
representants de les entitats i/o associacions i els representants polítics.
L’article 12 del mateix reglament determina que presidirà el Consell de Poble de
la Batllòria el regidor o regidora que a aquest efecte designi l’alcalde, a proposta
del cap de la llista més votada a l’àmbit territorial de la Batllòria.
Per resolució de l’Alcaldia de data 18 de juliol de 2007 va ser nomenat president
del Consell de Poble de la Batllòria el regidor del grup municipal del PSC Josep
Capote Martín.
En data 20 de febrer de 2009 Josep Capote Martín va presentar un escrit
manifestant la seva renúncia al càrrec de president del Consell de Poble de la
Batllòria per motius personals. En la mateixa data el president i el portaveu del
grup municipal del PSC van proposar que fos designat nou president el regidor
socialista Josep Manuel Bueno Martínez.
Per resolució de l’Alcaldia de data 25 de febrer de 2009 es va acceptar la
renúncia del regidor Josep Capote Martín i es va nomenar nou president del
Consell de Poble de la Batllòria al regidor Josep Manuel Bueno Martínez, amb
efectes des de la data de la resolució.
L’acord s’ha notificat personalment als regidors afectats, així com al grup
municipal del PSC, per al seu coneixement i als oportuns efectes.
Per tot això, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, el Ple
municipal PREN CONEIXEMENT de la resolució de l’Alcaldia de data 25 de
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febrer de 2009 per la que es va nomenar nou president del Consell de Poble de
la Batllòria al regidor Josep Manuel Bueno Martínez.
4. DONAR COMPTE AL PLE MUNICIPAL D’UNA MODIFICACIÓ EN LA
COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
El Sr. alcalde explica que en aquest punt es dóna compte al Ple municipal de la
substitució de la Sra. Costa pel Sr. Perapoch com a membre de la Junta de
Govern Local.
Després d’aquesta intervenció i atès que
En data 16 de juny de 2007 es va celebrar la sessió extraordinària de constitució
de la nova Corporació municipal, sorgida dels resultats de les darreres Eleccions
Locals de 27 de maig de 2007.
Un cop constituïda la Corporació municipal, fou necessari procedir a l’establiment
de la nova organització de l’Ajuntament, en particular, a la designació dels
membres de la Junta de Govern Local, en exercici de la potestat
d’autoorganització que la legislació vigent reconeix als ens locals.
Per resolució de l’Alcaldia de data 22 de juny de 2007 es van nomenar com a
membres de la Junta de Govern Local els regidors i regidores següents:
Sr. Jordi Cuminal Roquet
Sra. Josefa Lechuga Garcia
Sr. Carles Mas Lloveras
Sra. Laura Costa Olivé
Sr. Miquel Negre Sánchez
Atès que la nova situació laboral de la Sra. Laura Costa Olivé li dificulta assistir a
les sessions periòdiques de la Junta de Govern Local, s’ha considerat convenient
modificar la composició d’aquest òrgan col·legiat.
Per això, en data 26 de febrer de 2009 l’Alcaldia ha dictat una resolució
nomenant com a membre de la Junta de Govern Local el regidor Sr. Marià
Perapoch Valls, en substitució de la regidora Sra. Laura Costa Olivé, amb efectes
des de la data d’aquesta resolució, tot determinant que la Sra. Costa podrà ser
convocada a assistir a la Junta de Govern Local a efectes d’informació.
L’acord s’ha notificat personalment al regidor i a la regidora afectats, per al seu
coneixement i als oportuns efectes, i s’ha publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.
En compliment de l’article 46 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels
ens locals, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, el Ple
municipal PREN CONEIXEMENT de la resolució de l’Alcaldia de data 26 de
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febrer de 2009 per la que es modifica la composició de la Junta de Govern Local
de l’Ajuntament de Sant Celoni.
5. DONAR COMPTE AL PLE MUNICIPAL DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST DE L’EXERCICI DE 2008.
Pren la paraula el Sr. Mas i explica que, tal com és legalment preceptiu, es dóna
compte al Ple municipal de la liquidació del pressupost de 2008, que ha tingut un
resultat pressupostari ajustat de 224.464 € i un romanent de tresoreria per a
despeses generals d’1.232.445,74 €, dels quals s’ha incorporat ja en el
pressupost de 2009 la quantitat de 406.089,08 €, quedant per tant un romanent
de lliure disposició de 826.356,66 €, que també es podrà incorporar via
modificació de crèdit. L’expedient ha estat a disposició de tots els grups
municipals i, més que donar xifres, -diu- voldria fer algunes consideracions al
respecte:
1) Aquests resultats positius són el producte de l’esforç de tots aquells qui
participen en la gestió municipal, per tal d’adaptar-se a la disminució dels
ingressos que estem arrossegant des de 2008. Aprofito l’avinentesa per felicitarlos per aquest esforç, tot animar-los a continuar millorant la gestió municipal
diària en els propers anys.
2) És important deixar constància que els resultats dels romanent són deguts
bàsicament a tres factors:
-

L’increment dels recursos obtinguts a través de subvencions que
permeten acabar l’any en positiu.
La bona gestió en l’aplicació dels romanents dels anys anteriors.
El cobrament puntual de l’IBI de les autopistes del període anterior a
l’any 2004, que ha suposat un ingrés de 450.000 €. Hem de ser
conscients, però, que aquest és un fet excepcional que no es repetirà
altres anys.

En aquest context de crisi, el romanent dels anys anteriors és un petit marge
que tenim, l’aplicació del qual s’ha de continuar fent amb prudència i de forma
assenyada.
3) Per últim, crec que és necessari continuar millorant la gestió interna de
l’Ajuntament. En aquest sentit, -continua el Sr. Mas- en el punt 8 de l’ordre del
dia es proposa la modificació de les bases d’execució del pressupost municipal.
També en el punt 15 es porta al Ple una moció de a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques per demanar que es modifiqui el finançament local, la
gran matèria pendent dels Ajuntaments.
Intervé el Sr. Ventura i diu que des del grup municipal de la CUP volen fer unes
breus consideracions respecte de la liquidació del pressupost de 2008. Com
tothom sap, -diu- aquest pressupost es va aprovar amb el suport de la CUP ja
que en aquell moment teníem un Acord de governabilitat amb el grup municipal
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de CiU, acord que ara està extingit. Volem destacar una sèrie de qüestions que
vam pactar amb l’equip de govern i que no s’han materialitzat, com són:
- L’inici de la redacció d’un nou Pla general d’ordenació urbana (que tots els
partits polítics ho teníem en el programa electoral).
- L’estudi per a un nou centre de dia, residència geriàtrica i serveis socials.
- L’elaboració del Pla de pobresa zero.
Tampoc no s’han dut a terme alguns dels compromisos acordats pel Ple
municipal:
- La modificació del Reglament orgànic municipal (creiem que s’hauria de
reprendre la comissió per al seu estudi).
- La creació de la comissió mixta dels mitjans de comunicació locals.
- L’estudi sobre la situació de la dona al nostre municipi.
- L’estudi sobre la possibilitat d’un canvi de gestió de l’Escola de música.
Volem fer també una breu referència a la Batllòria –continua el Sr. Ventura-, que
en aquest pressupost en surt perjudicada perquè, tot i preveure un conjunt
d’inversions per un total de 2.974.000 €, un cop finalitzat el pressupost només
s’han executat i licitat inversions per un cost de 414.000 € (un 14% del total de
les previsions). Per tot això, des del grup municipal de la CUP volem manifestar
que no estem satisfets de com s’ha executat el pressupost de 2008.
Després d’aquestes intervencions i
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació de la liquidació del pressupost de
l’Ajuntament de Sant Celoni corresponent a l’exercici de 2008.
Atès que l’Alcaldia, per resolució de data 28 de febrer de 2009, va aprovar la
liquidació del pressupost de l’Ajuntament.
Atès que l’aprovació de la liquidació del pressupost correspon al president i,
conforme determina l’article 193.4 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,
de la liquidació aprovada se n’ha de donar compte al Ple en la primera sessió que
celebri.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, el Ple municipal
PREN CONEIXEMENT de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Sant
Celoni corresponent a l’exercici de 2008.
6. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE
L'ORDENANÇA FISCAL NUMERO 16, REGULADORA DE LA TAXA PER LA
RETIRADA I IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES.
El Sr. alcalde indica que es porta a aprovació del Ple la modificació de la taxa per
la retirada de vehicles de la via pública i trasllat a un dipòsit municipal, per tal
d’adequar aquesta taxa al cost real del servei.
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El Sr. Arenas diu que el grup municipal socialista voldria demanar que aquest
punt es deixés sobre la taula per poder examinar millor l’estudi econòmic i
valorar, si s’escau, altres possibles solucions.
La Sra. Vinyets diu que els regidors del grup municipal de la CUP no votaran a
favor d’aquesta proposta perquè sempre han manifestat el seu posicionament
contrari a l’externalització dels serveis municipals. Entenem –diu- que a
l’expedient que es porta a votació del Ple no es valora l’alternativa de prestar el
servei de grua des del propi municipi, en comptes d’externalitzar-lo. Ens adherim
a la sol·licitud del grup municipal del PSC de deixar aquest punt sobre la taula
per poder estudiar altres vies alternatives. Pel cas que no es retiri aquest tema
de l’ordre del dia, ens abstindrem en la votació.
El Sr. alcalde diu que li sorprèn aquesta postura perquè l’expedient ha estat a
disposició de tots els regidors des de la setmana passada. Si algú tenia dubtes
sobre el tema –diu- o volia més informació al respecte, ens ho podia haver
comentat i li haguéssim facilitat totes les referències de què disposem. Val a dir
que no només s’ha calculat quin hauria de ser l’import de la taxa per a que
cobreixi el cost del servei, sense necessitat d’afegir-hi diners per a equilibrar-ho,
sinó que també s’han examinat altres fórmules de prestació del servei, a banda
de la seva externalització. La conclusió és que la fórmula més avantatjosa és la
que s’utilitza actualment. Cal recordar que fa pocs dies s’acaba d’adjudicar el
contracte per als propers anys del servei de retirada de vehicles de la via pública
i trasllat a un dipòsit municipal a la mateixa empresa que el venia prestant fins
ara. El nou contracte s’ajusta de manera molt més real a les necessitats del
servei, i fa que la seva prestació sigui molt més sostenible per al contractista del
que ho venia essent fins ara. Si el servei es prestés des de la pròpia
administració, les despeses s’incrementarien de forma molt important. La
voluntat de l’equip de govern és aprovar aquesta modificació de la taxa perquè
entenem que cal ajustar-la al cost real del servei, però no tenim cap
inconvenient en reunir-nos amb els altres grups municipals i traslladar-los tota la
informació que se’ns demana; en tot cas, ja portaríem la proposta a un proper
Ple.
El Sr. Castaño diu que si han demanat que aquest tema es deixés sobre la taula
és precisament perquè no constava a l’expedient l’estudi sobre les possibles
alternatives de prestació del servei de grua. En tot cas, si s’escau, sempre es pot
tornar a portar la proposta al següent Ple per a la seva aprovació.
El Sr. alcalde indica que la taxa es calcula a partir del cost previst del servei.
Però el que estan plantejant els grups municipals del PSC i de la CUP no és això,
sinó una cosa diferent que s’havia d’haver tractat prèviament al que s’està
parlant ara. El grup municipal socialista coneix molt bé aquest servei perquè el
va adjudicar fa alguns anys al mateix contractista actual. Segurament el govern
municipal d’aquell moment ja va estudiar les possibles fórmules alternatives i va
optar per l’externalització perquè devia considerar-la l’opció més adequada. Per
això, em sorprèn que en aquests moments us replantegeu aquesta qüestió i
sol·liciteu més informació. En qualsevol cas, no hi ha res a amagar. La
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documentació tècnica i tots els estudis previs que s’han fet estan a la vostra
disposició.
El Sr. Castaño diu que, per al·lusions i sense ànim d’entrar en més debat, el
servei de retirada de vehicles de la via pública va ser implantat quan governava
el grup municipal socialista perquè es va considerar que els ciutadans que
paguen un gual tenen dret a poder treure el seu cotxe del garatge i perquè, per
qüestions de trànsit, a vegades cal retirar algun vehicle de la via pública. En el
seu moment es va optar per mancomunar el servei amb l’Ajuntament de Santa
Maria de Palautordera, amb l’objectiu de rebaixar el seu cost. Però els temps
canvien i, si fins ara s’ha fet d’aquesta manera, potser ara es podria fer d’una
altra. Si existeixen estudis recents sobre la possibilitat de no haver
d’externalitzar el servei, els voldríem veure i parlar-ne.
A la vista d’aquestes intervencions, per unanimitat dels 17 regidors presents, es
decideix deixar aquest punt sobre la taula fins a un proper Ple municipal,
si s’escau.
7. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA DE DIVERSES FUNCIONS DE RECAPTACIÓ EN VIA
EXECUTIVA D'INGRESSOS DE DRET PÚBLIC.
El Sr. alcalde explica que, com ja se sap, l’Ajuntament de Sant Celoni té
delegades en la Diputació de Barcelona les funcions de recaptació dels ingressos
de dret públic, inclosa la recaptació en via executiva. Des de la Diputació ens
han sol·licitat, però, que s’especifiqui de forma concreta les delegacions referides
als procediments d’execució subsidiària i a les costes de procediments judicials.
Una execució subsidiària és aquella actuació que l’Ajuntament obliga a realitzar a
un ciutadà (per exemple, la neteja d’una parcel·la o l’enderroc d’un mur que
amenaci de caure), però que l’acaba executant l’Ajuntament i després li passa la
factura del cost al ciutadà. Si la delegació que avui es proposa, si el ciutadà no
abona la despesa, la Diputació podrà tramitar el seu cobrament per via
executiva.
La Sra. Vinyets diu que els regidors de la CUP s’abstindran en la votació, tal com
han fet sempre que s’ha portat al Ple la delegació de funcions a la Diputació de
Barcelona. En la nostra opinió –diu-, avui en dia les Diputacions provincials ja no
tenen raó de ser. A més, no obeeixen a una tradició nostra pròpia, sinó que són
fruit de la imposició. Creiem que són un ens burocratitzador, del que no està
clara la seva funció. Per tant, el nostre vot és l’abstenció.
El Sr. alcalde diu que, de tota manera, els Ajuntaments han de continuar
funcionant i exercint les tasques que tenen encomanades per llei. Alguns
municipis, per les seves dimensions i/o manca de recursos humans, han de
delegar alguna d’aquestes funcions en les Diputacions o els Consells Comarcals.
En aquest cas –diu- nosaltres valorem positivament el servei que la Diputació de
Barcelona presta al nostre municipi i el considerem molt important.
Després d’aquestes intervencions i atès que
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El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les entitats
locals podran delegar en altres entitats locals en quin territori estiguin integrades
les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret
públic que els corresponguin.
La delegació ha d’aprovar-se mitjançant acord del Ple de la Corporació, que
haurà de fixar l’abast i contingut de la delegació.
A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en
la Diputació de Barcelona les facultats de gestió i recaptació dels ingressos de
dret públic que en la part resolutiva d’aquest dictamen s’enumeren.
D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres
facultats de gestió dels ingressos locals mitjançant l’adopció dels corresponents
acords plenaris.
La regulació de l’exercici de les funcions delegades en l’àmbit de la gestió, la
inspecció i la recaptació dels ingressos locals s’ha complementat i perfeccionat
per la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de
l’ordre social, aclarint que són delegables les facultats de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació de la totalitat dels ingressos de dret públic, tinguin o no
naturalesa tributaria.
Davant aquestes consideracions, es creu procedent delegar les competències de
gestió i recaptació de determinats ingressos i alhora confirmar i ratificar la
delegació de funcions aprovada per l'Ajuntament amb anterioritat a aquesta
data, completant i concretant en allò que calgui els acords anteriors.
En virtut del que s’ha exposat, a proposta de la Comissió informativa de Serveis
Comunitaris, per 15 vots a favor de les senyores Lechuga, Costa, Miracle i de la
Encarnación i dels senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre, Perapoch, Castaño,
Arenas, Capote, Bueno, Casado i Vega, i 2 abstencions de la senyora Vinyets i
del senyor Ventura, el Ple municipal ACORDA:
1. Delegar en la Diputació de Barcelona, a l’empara del que preveu l’article 7.1
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, les funcions de gestió i recaptació
dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen:
I.- Ingressos derivats de l’exercici de l’execució subsidiària.
• Recaptació dels deutes en període executiu.
• Liquidació d'interessos de demora.
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
• Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
II.- Costes judicials derivades de procediments contenciososadministratius

15

•
•
•
•
•

Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

2. L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona la realització d'actuacions de recaptació procedents,
respecte d'altres conceptes diferents dels assenyalats al punt 1, amb subjecció
als criteris emanats per la Junta de Govern de l'ORGT.
3. La durada o termini per al qual s'acorda la present delegació de funcions
s'estableix en un període de dos anys, prorrogable per reconducció tàcita d'any
en any, la qual es produirà, llevat que qualsevol d'ambdues Administracions
acordi deixar sense efecte l'esmentada delegació, el que haurà de notificar-se en
un termini no inferior a sis mesos abans del cessament.
4. L'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general i
recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió, en els terminis
previstos a l'article 27 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del règim local.
5. Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de
Barcelona s'atendrà a l'ordenament local, així com a la normativa interna dictada
per aquesta, en virtut del que preveu l'article 7.3 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre i de les seves pròpies facultats d'autoorganització per a la gestió dels
serveis atribuïts.
6. El present acord haurà de notificar-se a la Diputació de Barcelona, als efectes
que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida al
punt primer.
8. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES
D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST PRORROGAT PER A 2009.
El Sr. Mas diu que, tal com es va explicar a la Comissió informativa, aquesta
modificació de les bases d’execució del pressupost municipal persegueixen
principalment dos objectius:
1. Millorar l’agilitat i fer més efectius certs procediments de compres i
contractacions, d’acord amb les novetats introduïdes per la nova Llei de
contractes del sector públic.
2. Agilitzar la concessió i els processos administratius de concessió de
subvencions a les entitats, conforme a la Llei de subvencions, amb l’objectiu
d’impulsar les seves activitats.
Aquestes modificacions ja estan incloses a l’avantprojecte de pressupost
municipal per al 2009 que es va trametre als grups municipals el passat mes de
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gener. Mentre s’acaba d’ajustar el pressupost municipal amb les aportacions
fetes pels grups, s’ha considerat convenient portar aquesta proposta avui al Ple
per accelerar l’entrada en funcionament d’aquests canvis tècnics i organitzatius
que ens aportaran millor funcionament i eficàcia.
Després d’aquestes intervencions i
Vist l'expedient instruït per a la modificació de les bases d'execució del pressupost
prorrogat per a 2009.
Atès que, malgrat que el pressupost per a 2009 no es porta a aprovació, és
necessari regular el procediment de concessió de subvencions, així com el
procediment administratiu de gestió de despesa que s'estableix a les bases
d'execució del pressupost.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat
dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar inicialment la modificació de les bases d'execució números 23 i 28 del
pressupost prorrogat per a l'exercici de 2009.
2. Exposar al públic durant quinze dies l'expedient, termini durant el qual qualsevol
habitant del terme o persona interessada podrà presentar contra aquest i davant el
Ple les reclamacions i suggeriments que estimi convenients. En el supòsit que no
sigui presentada cap reclamació, l'acord d'aprovació inicial serà elevat a definitiu
sense necessitat d'adopció d'un nou acord.
9. ADJUDICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN
NOU PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS AL “SOT DE LES GRANOTES”.
El Sr. alcalde explica que, d’acord amb el dictamen de la Mesa de contractació
(en la que tots els grups municipals hi són representats) es proposa l’adjudicació
de les obres de construcció del nou pavelló municipal d’esports del “Sot de les
granotes” a la unió temporal d’empreses constituïda per TAU ICESA i
CONSTRUCCIONS DEUMAL SA. Val a dir, però, que després de valorar totes les
ofertes presentades, la Mesa va decidir excloure de la licitació a la mercantil
BECSA SAU, per considerar que la seva oferta (amb una baixa de 30% sobre el
preu de sortida) estava incursa en presumpció de temeritat i no permetria
complir el contracte de manera satisfactòria.
El Sr. Castaño i la Sra. Vinyets diuen que votaran a favor de la proposta.
Després d’aquestes intervencions i atès que
El Ple municipal, en sessió de 23 de juliol de 2008, va aprovar definitivament el
Text refós del projecte de construcció d’un nou pavelló poliesportiu al “Sot de les
granotes”, redactat pels arquitectes Eduard Calafell Lafuente i Moisés Gallego
Olmos. La construcció d’aquest pavelló es correspon amb les fases 2 i 3 del
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projecte d’execució d’un nou complex esportiu municipal, del qual ja s’ha
realitzat la fase 1 (piscina coberta i sala polivalent).
Es considera necessari disposar d’aquest nou pavelló poliesportiu atès que el
creixement de població experimentat per Sant Celoni en els darrers anys fa que
l’actual pavelló poliesportiu municipal resulti insuficient per atendre les
demandes de la ciutadania i de les entitats esportives del municipi.
Les administracions locals tenen plena capacitat per contractar qualsevol obra
que sigui necessària per a la consecució de les finalitats que tenen encomanades
per la llei i, d’acord amb la legislació aplicable, la competència per a la
contractació d’aquesta obra correspon al Ple municipal.
Per això, en la mateixa sessió de 23 de juliol de 2008 el Ple municipal va aprovar
el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació de
les obres de construcció d’un nou pavelló poliesportiu al “Sot de les granotes”,
així com la licitació simultània del contracte pel procediment obert.
S’han publicat els oportuns anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
número 217, annex I, de 9 de setembre de 2008, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya número 5214 de 12 de setembre de 2008, al tauler
d’edictes de la corporació i al perfil del contractant de la pàgina web municipal.
En el termini d’exposició pública de l’expedient no s’ha presentat cap al·legació
contra el Plec de clàusules administratives particulars regulador de la licitació.
En el termini reglamentari s’han rebut a l’Ajuntament de Sant Celoni vint
proposicions per optar a l’adjudicació del contracte, les quals s’han valorat
tècnicament i econòmica, d’acord amb els criteris de puntuació continguts al Plec
de clàusules administratives particulars.
De l’anàlisi dels preus ofertats, i en aplicació d’allò que estableixen l’article 85
del Reglament de la Llei de contractes de les administracions públiques i l’article
136 de la Llei de contractes del sector públic, resulta que l’oferta presentada per
BECSA SAU està incursa en presumpció de temeritat, per la qual cosa es va
requerir a la mercantil informació suficient per justificar l’oferta presentada.
Aquesta documentació es va rebre en el termini atorgat i ha estat valorada per
l’arquitecte municipal, el qual no la considera suficient per justificar
objectivament que BECSA SAU pogués complir l’execució de les obres a
satisfacció de l’Administració.
Després d’un examen de l’expedient, dels seus antecedents i dels informes que
hi figuren, la mesa de contractació, reunida el dia 4 de març de 2009, ha emès
dictamen proposant al Ple municipal:
a) Excloure en la valoració de la licitació de les obres de construcció d’un nou
pavelló poliesportiu municipal al “Sot de les granotes” la plica presentada per la
mercantil BECSA SAU.
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b) Acceptar en la valoració d’aquesta licitació les 19 pliques restants.
c) Puntuar la licitació en base al següent barem:
Criteris de puntuació
Licitadors

BECSA SAU
UTE TAU ICESA – CONSTRUCCIONS DEUMAL SA

Preu

Gestió
Garantia
Gestió
de la
de
ambiental
qualitat
l’obra

Millores TOTAL

60,00

10

10

0,00

90,00

10

32,40

10

10

10

5,73

68,13

IMAGA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA

42,32

5

5

10

5,63

67,95

TEYCO SL

30,00

10

10

10

3,77

63,77

EXCOVER SA

32,90

10

5

10

4,04

61,94

CONSTRUCTORA VOPI 4 SA

30,06

10

10

6

1,08

57,14

UTE CONSTUCCIONS FRANCESC VIDAL SA MASTERCOLD SL - EXCAVACIONES VILÀ VILA SA

25,49

10

5

10

4,87

55,36

CONSTRUCTIRA XAVIER ALSINA SA

26,20

10

5

10

4,00

55,20

UTE CONSTRUCTORA DE CALAF SAU – FORMSACE
SL

19,30

10

10

10

4,54

53,84

CONSTRUCCIONES SOLIUS SA

24,68

10

10

5

3,01

52,69

BALLTAGI MEDITERRANI SA

22,99

10

10

8

1,22

52,21

PROYECTOS Y SERVICIOS BENJUMEA SA

25,39

10

5

10

0,00

50,39

CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET SL

20,02

10

10

8

1,00

49,02

ELECNOR

13,12

10

10

10

5,31

48,43

CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL SA

16,39

10

5

10

4,00

45,39

CONSTRUCTORA SAN JOSÉ SA

13,97

10

10

10

1,10

45,07

UTE RUBAU TARRES SAU - SOGESA
INSTALACIONES INTEGRALES SA

10,44

10

10

10

4,00

44,44

CONSTRUCCIONES BUSQUETS VILOBÍ SLU

13,97

10

10

4

2,40

40,37

CONSTRUCCIONS TORCA SA

18,40

5

5

4

7,00

39,40

UTE CARRERS I OBRES SL - ELECTROMECÀNICA
SOLER SL

4,00

5

10

10

0,00

29,00

d) Proposar al Ple municipal l’adjudicació provisional del contracte administratiu
per a l’execució de les referides obres a la Unió temporal d’empreses (UTE)
constituïda per les mercantils TAU ICESA i CONSTRUCCIONS DEUMAL SA.
L’article 135.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic, determina que l’adjudicació provisional s’acordarà per l’òrgan de
contractació en resolució motivada que s’haurà de notificar als licitadors i es
publicarà en un diari oficial o en el perfil del contractant de l’òrgan de
contractació.
L’elevació a definitiva de l’adjudicació provisional es produirà un cop
transcorregut el termini de 15 dies hàbils comptats des del següent al de la
publicació d’aquella en un diari oficial o en el perfil del contractant, sempre que
l’adjudicatari hagi constituït la garantia definitiva i hagi presentat, si s’escau, la
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
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Exclosa

Vistos els articles 135, 136 i concordants de la referida Llei 30/2007 i de
conformitat amb el dictamen de la mesa de contractació, a proposta de la
Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors
presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Excloure de la licitació convocada per a l’adjudicació de les obres de
construcció d’un nou pavelló poliesportiu municipal al “Sot de les granotes” la
plica presentada per la mercantil BECSA SAU per entendre que la seva oferta,
incursa en presumpció de temeritat, no permetria complir el contracte a
satisfacció de l’Administració.
2. Adjudicar provisionalment a la UTE constituïda per les mercantils TAU ICESA i
CONSTRUCCIONS DEUMAL SA el contracte administratiu d’obres de construcció
d’un nou pavelló poliesportiu municipal al “Sot de les granotes”, per la quantitat
de 2.612.727,18 €, més IVA, és a dir, per un total de 3.030.763,53 €, IVA
inclòs, d’acord amb el projecte redactat pels arquitectes Eduard Calafell Lafuente
i Moisés Gallego Olmos, a executar en un termini de 12 mesos a comptar des de
l’endemà de la comprovació del replanteig de les obres.
3. Publicar l’adjudicació provisional del contracte al perfil del contractant de la
pàgina web municipal i notificar-ho als licitadors presentats per al seu
coneixement i als efectes oportuns.
4. Requerir a la UTE TAU ICESA - CONSTRUCCIONS DEUMAL SA per a que, en el
termini de quinze dies hàbils, a comptar des de la notificació d’aquests acords,
presenti el resguard d’haver constituït la garantia definitiva per l’import
corresponent al 5% del preu d’adjudicació, IVA exclòs.
5. Un cop hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils des de la publicació
de l’adjudicació provisional, sempre que l’adjudicatari hagi constituït la garantia
definitiva, l’adjudicació serà elevada a definitiva, es notificarà als licitadors, es
publicarà i es retornarà la garantia provisional als licitadors que no hagin resultat
adjudicataris. En altre cas, es procedirà d’acord amb l’article 135.5 de la Llei
30/2007 de contractes del sector públic.
6. Facultar el Sr. alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari per a
l’efectivitat d’aquests acords, en especial per elevar a definitiva l’adjudicació
provisional i per a la formalització i execució del contracte.
10. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
DEL PLA GENERAL MUNICIPAL D’ORDENACIÓ RELATIVA AL SECTOR P-21
LES FERRERIES.
El Sr. alcalde indica que farà una primera exposició del tema, a manera de
resum, i després donarà pas al torn de paraules. El que es porta a votació en
aquest punt –diu- és una proposta de modificació puntual del Pla general
d’ordenació urbana (PGOU), relativa al sector P-21 Les Ferreries, proposta es
fonamenta en tres elements principals:

20

-

Classificar Les Ferreries com a sòl no urbanitzable.
Establir una relació de 14 elements d’interès.
Eliminar la reserva de sòl viari en el sector.

De tota manera, és important situar-nos en la història que ens porta avui a
discutir aquest tema. En primer lloc -diu-, cal tenir present que el Text refós de
la revisió del Pla general d’ordenació de Sant Celoni, aprovat l’any 1997 pel
govern municipal socialista (tres regidors del qual són avui presents a la sala),
va catalogar el sector P-21 Les Ferreries com a sòl urbanitzable programat d’ús
industrial.
En aquest punt, s’ha de fer esment que fins l’any 2005 no es van publicar als
diaris oficials les normes urbanístiques del PGOU. Aquesta qüestió legal significa
que, fins a aquest moment, no pot considerar-se que el pla sigui executiu i tingui
total validesa. Per tant, fins l’any 2005 no es valida d’una manera clara la revisió
del PGOU i, per extensió, la decisió de que el sector de Les Ferreries fos sòl
urbanitzable programat d’ús industrial.
En la darrera legislatura, el mes d’abril de l’any 2006 l’equip de govern tripartit
(PSC-ERC-ICV) va presentar al Ple, i es va aprovar amb els seus vots, la
suspensió de llicències en aquest sector amb l’objectiu d’estudiar la seva
modificació i reforma. Al desembre de 2006 aquesta suspensió va ser prorrogada
i es va encarregar un estudi sobre les possibles alternatives de Les Ferreries.
A l’abril de 2007, transcorregut un any des la primera suspensió de llicències,
l’equip de govern no va prendre cap decisió i, per tant, es ratificava que el sector
de Les Ferreries continuava essent classificat com a sòl urbanitzable d’ús
industrial.
Finalment en el Ple municipal del passat mes d’octubre de 2008 es va decidir,
per unanimitat de tots els regidors i a proposta del grup municipal de la CUP,
sotmetre a votació del plenari la necessitat de classificar la zona de Les Ferreries
com a sòl no urbanitzable.
A la vista d’aquest mandat del Ple, i fent una anàlisi de la situació, l’equip de
govern va entendre que existia una manca de motivació suficient per proposar la
desclassificació de Les Ferreries. Per això, prèvia consulta amb tècnics de la
Generalitat de Catalunya i amb advocats, es va decidir encarregar dos informes
tècnics a empreses especialitzades (Estudis Èlix i Minuartia) per estudiar la
proposta de modificació puntual del PGOU per canviar el sòl de Les Ferreries com
a no urbanitzable. La intenció de l’equip de govern era que la proposta que es
portés al Ple sigués prou consistent i, en el futur, no tinguéssim problemes
legals. Per tant, la decisió d’encarregar aquests dos estudis ens permet
presentar avui aquesta proposta amb la garantia que al darrera hi ha un treball
tècnic molt ben fet, tot i que després podrem analitzar algunes febleses de la
situació en concret.
A continuació, intervé el Sr. Castaño i anuncia que el grup municipal del PSC
presenta una esmena a la totalitat de la proposta que es porta al Ple. Nosaltres –
diu- entenem que existeixen alternatives diferents, no tan taxatives com sí o no
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a la desclassificació de Les Ferreries, i que no comporten tant de risc per a
l’Ajuntament.
Abans de llegir la nostra esmena voldria deixar clar que, efectivament, el Text
refós de la revisió del PGOU de Sant Celoni, que classifica Les Ferreries com a sòl
urbanitzable d’ús industrial, es va aprovar l’any 1997 amb govern municipal
socialista, i això va ser així per diverses raons. Amb el transcurs del temps les
coses han canviat i, segurament, ara la percepció i la sensibilitat de la gent en
aquest tema ja no són les mateixes.
En el seu moment, però, si Les Ferreries es van classificar com a sòl urbanitzable
d’ús industrial va ser bàsicament perquè així ho demandaven els veïns de la
Batllòria. Cal recordar que l’any 1993 l’Associació de veïns de la Batllòria va
entrar un escrit a l’Ajuntament sol·licitant que d’una vegada per totes es
desenvolupés el sector residencial de la Plana de la Batllòria, per possibilitar que
els fills dels veïns de la Batllòria poguessin independitzar-se i formar una nova
família sense haver d’anar a viure als pobles del voltant. També demanaven
d’una manera molt clara el desenvolupament de Les Ferreries com a polígon
industrial per atendre les necessitats d’ocupació de la població. Els temps han
canviat, però és bo que se sàpiga com va anar la història.
L’Ajuntament va fer seva aquesta demanda dels veïns; demanda que també va
comptar amb el recolzament del Govern de la Generalitat de Catalunya, que en
aquell moment estava planificant la ubicació de les grans indústries al nostre
país. Per això, inicialment es va aprovar que a Les Ferreries s’hi pogués construir
mitjana i gran indústria; posteriorment, entre els anys 2001 i 2002 es va canviar
aquest ús pel de petita indústria, permetent-se la construcció de naus d’entre
300 i 400 m2, per donar sortida a petites empreses, tallers, etc. En tot cas,
després explicarem amb més detall aquests canvis...
Com ja s’ha comentat –continua el Sr. Castaño- posteriorment es va encarregar
des de l’Ajuntament un estudi sobre les possibilitats de transformació de la zona
de Les Ferreries i, paral·lelament, es van iniciar converses amb els propietaris
del sector. L’objectiu era modificar una part dels usos de la zona d’acord amb
l’estudi d’inundabilitat de la Tordera fet per l’Agència Catalana de l’Aigua (del
que abans no es disposava) i mirar de suprimir la variant que se’ns va obligar a
dibuixar sobre la zona de Les Ferreries. La intenció de l’Ajuntament, de la que
tothom n’era coneixedor, era treure aquesta variant i fer-la passar per un altre
lloc de la Batllòria, concretament pel darrera de la indústria INACSA.
Dit això, l’esmena a la totalitat que presentem des del grup municipal del PSC
diu així:
<< ESMENA DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL MUNICIPAL D’ORDENACIÓ
RELATIVA AL SECTOR P-21 LES FERRERIES
El sector P-21 Les Ferreries, d’ús industrial, està classificat com a sòl
urbanitzable programat delimitat pel PGOU de Sant Celoni, aprovat
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definitivament el 18 de juny de 1997, malgrat que la publicació íntegra de les
Normes urbanístiques del qual no es va produir fins a 31 d’agost de 2005.
L’execució material del sector estava prevista per al primer quadrienni, pel
sistema de compensació, amb l’objectiu de servir al desenvolupament de la zona
industrial de la Batllòria, al llarg de la carretera C-35, completant les àrees
veïnes de Riells i Viabrea.
L’espai del P-21 Les Ferreries, és a dir, l’àmbit del Molí, l’Hostal, la Ferreria i la
Verneda és una zona rural periurbana molt propera al nucli urbà de la Batllòria.
Es tracta d’un espai diferenciat per accidents naturals, vies de comunicació i
zones urbanitzades o artificiades. L’àmbit comprèn una superfície de propietat
privada, la major part constituïda per conreus i erms. Una zona propera a la
Tordera amb certs valors ambientals, agrícoles i patrimonials que configuren una
gran potencialitat ambiental pel seu entorn.
La posició del grup municipal socialista de l’Ajuntament de Sant Celoni davant la
modificació puntual del PGOU de Les Ferreries és clara: volem la millor i màxima
protecció de Les Ferreries, i això només és possible amb l’obtenció del màxim de
sòl públic de la zona d’afectació.
La millor fórmula de protecció és l’obtenció del màxim sòl d’ús públic. És a dir,
que gran part del sòl que avui és privat, i que amb altres fórmules urbanístiques
com la desclassificació total, continuarien a mans privades, passi a ser sòl públic
i d’ús públic. Perquè solament d’aquesta manera serà possible la preservació de
l’àmbit, la seva gestió i la seva dinamització com a espai d’interès ambiental,
patrimonial i turístic.
Amb aquesta solució l’Administració podrà gestionar, incidir i dinamitzar l’espai
d’acord amb els interessos ambientals en benefici dels veïns i veïnes de la
Batllòria i Sant Celoni.
Per poder aconseguir aquest repte, només hi ha una possibilitat: el diàleg i el
pacte amb els propietaris. Ara bé, si no s’arriba a un bon pacte, la nostra opció
serà revisar el nostre plantejament inicial per obtenir la màxima protecció de Les
Ferreries. L’àmbit d’afectació està en mans de la propietat privada i els riscos
són considerables si tenim en compte la possible responsabilitat patrimonial que
es pot derivar de la desclassificació total. Pot comportar, per una banda, una
gran càrrega econòmica per a l’Ajuntament (com indiquen alguns dels informes
realitzats), amb una condemna judicial. O podria fer tornar l’ús del sòl
novament al seu estat urbanístic d’origen, és a dir, a industrial, sense poder fer
cap actuació.
El grup municipal socialista vol la millor i màxima protecció del sector de Les
Ferreries, i això només és possible amb la següent proposta:
1. Obtenció del màxim sòl públic possible.
2. Un pacte amb la propietat, que garanteixi que el màxim de sòl privat passi a
ser públic.
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3. Una gestió d’interès públic dels espais a preservar de l’Hostal, el Molí, la
Ferreria, la Verneda i el Camí Ral, que garanteixi el seu valor ambiental, turístic,
patrimonial i el seu estat de conservació.
Per totes aquestes consideracions, el grup municipal socialista presenta aquesta
esmena per a que s’accepti, sigui debatuda i, finalment, aprovada pel Ple de
l’Ajuntament de Sant Celoni d’avui 19 de març de 2009. >>
Acabada la lectura, el Sr. secretari explica que ara correspon al Ple valorar si
aquesta esmena a la totalitat substitueix o no a la proposta presentada per
l’equip de govern i que figura a l’expedient. Cal votar, doncs, quina de les dues
prospera i haurà de ser debatuda sobre el fons de la qüestió, per després ser
sotmesa a votació. Correspon, per tant, als grups municipals pronunciar-se sobre
l’esmena del grup municipal socialista.
La Sra. Vinyets diu que el grup municipal de la CUP és contrari a aquesta
esmena que acaba de presentar el grup municipal socialista. En primer lloc, -diuperquè, essent el tema de Les Ferreries un assumpte que venim arrossegant des
de fa tant temps, sorprenentment ara en un Ple coneixem la posició d’aquest
grup en una tema tan delicat i tan sensible, que conté nombrosos informes
tècnics i jurídics i que ocupa tantes pàgines. Ara vosaltres (referint-se als
regidors socialistes) presenteu una esmena totalment diferenciada de la
proposta que es porta a votació del Ple, la qual cosa ens sembla absolutament
fora de lloc i, com és evident, hi votarem en contra. Fins a aquest moment
nosaltres no coneixíem la vostra proposta i entenem que el fet de decidir si es
desclassifiquen o no 26 hectàrees de sòl requereix un profund treball tècnic i
jurídic. El que no es pot pretendre és que ara, a última hora i en un Ple, ens feu
extensiva aquesta proposta.
Respecte del contingut de l’esmena, voldria fer algunes reflexions. En primer
lloc, proposeu donar la màxima protecció a Les Ferreries i dieu que l’única
manera de fer-ho és classificar el sector com a sòl públic. M’agradaria que
m’expliquéssiu la fórmula per fer-ho, perquè a mi no se m’acudeix com... En
segon lloc, no cal que el sector de Les Ferreries es converteixi en sòl públic; pot
continuar essent sòl privat i, amb la classificació de sòl no urbanitzable quedaria
igualment protegit.
D’altra banda, a la proposta es parla d’establir un diàleg i un pacte amb els
propietaris. En aquest sentit, cal recordar que el tema de Les Ferreries es ve
arrossegant des de 1997. Han passat molts anys i, si hagués existit voluntat de
pacte, hi ha hagut moltes ocasions per arribar a un acord. Especialment, una
ocasió molt bona va ser quan el govern municipal anterior va decidir suspendre
l’atorgament de llicències durant un any per decidir què fer amb Les Ferreries.
Això sens perjudici de totes les vegades que els promotors han presentat
projectes de plans parcials, proposant fórmules d’urbanització de Les Ferreries;
projectes, però, que mai s’han arribat a aprovar perquè tenien defectes
ambientals, tècnics i d’execució bastant flagrants. De fet, si el govern tripartit va
decidir suspendre la tramitació de llicències, va ser perquè la Coordinadora per a
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la salvaguarda del Montseny va fer una campanya de pressió a nivell
institucional, amb recollida de firmes inclosa...
Aquest període d’un any de suspensió de llicències es va deixar passar sense que
es fes absolutament cap mena d’actuació per mirar d’arribar a un acord amb els
propietaris. Només es va encarregar un informe a una empresa especialitzada,
no per estudiar la possible desclassificació del sector, sinó per buscar fórmules
alternatives d’urbanització. L’informe va trigar més d’un any a fer-se, sense que
des de l’Ajuntament es requerís als redactors per a que agilitzessin l’entrega del
document. És a dir, es va perdre la gran oportunitat que suposava aquest any de
suspensió, ja que aquesta opció de suspendre l’atorgament de llicències no es
pot tornar a utilitzar fins transcorreguts molts més anys. Es va malbaratar,
doncs, una oportunitat molt bona per resoldre aquest tema.
Actualment els propietaris de Les Ferreries tenen presentat a l’Ajuntament un pla
parcial que preveu una proposta d’urbanització del sector, d’acord amb el Text
refós del PGOU aprovat l’any 1997. Aquest pla parcial va seguint el seu tràmit i,
com bé se sap, els drets es consoliden. Per tant, quan més avançada estigui la
tramitació d’aquest pla parcial, més possibilitats hi haurà de que l’Ajuntament en
surti perjudicat, en el cas que es vulgui desclassificar el sector.
En definitiva –conclou la Sra. Vinyets-, per haver formulat aquesta proposta de
manera totalment extemporània, per preveure classificar Les Ferreries com a sòl
públic sense explicar la fórmula per fer-ho (després de tants informes tècnics i
jurídics, no entenem a què us referiu...), perquè heu tingut moltes ocasions per
establir un diàleg i arribar a un pacte amb els propietaris i perquè, en última
instància, el temps corre en perjudici dels interessos de la possibilitat de
desclassificació, els regidors de la CUP votem en contra d’aquesta esmena que
vol introduir el grup municipal socialista.
Intervé el Sr. alcalde i diu que l’equip de govern també votarà en contra
d’aquesta esmena. Des d’un primer moment –diu- nosaltres hem manifestat
d’una manera clara quina era la nostra postura en aquest tema. Sempre hem
defensat que seria bo arribar a un acord amb la propietat, per tal d’alliberar una
part important del sòl de Les Ferreries per a que pugui quedar com a sòl públic i
reordenar resta com a sòl urbanitzable, ja sigui industrial o parcialment
residencial (això cal acabar de valorar-ho). Així ho hem dit públicament i ho vam
defensar en una reunió amb els tres grups municipals a la Batllòria. En el Pacte
de governabilitat signat amb la CUP es deia que treballaríem per la
desclassificació de Les Ferreries, sempre que fos viable des del punt de vista
legal i econòmic. A partir del trencament del Pacte de governabilitat nosaltres
quedem alliberats d’aquest compromís. Defensem el que es deia en el pacte,
però al mateix temps també hem volgut fer una anàlisi prou detallada i
exhaustiva de la situació per tal que la decisió que es prengui tingui consistència
i estigui ben fonamentada.
Per això, a partir de l’acord adoptat pel Ple el passat mes d’octubre vam decidir
encarregar una sèrie d’estudis legals sobre la desclassificació de Les Ferreries
com a sòl no urbanitzable, estudis dels que probablement després en parlarem. I
nosaltres entenem que és precisament això el que toca votar, és això el que hem
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de decidir d’una manera oberta i valenta, cadascú des del seu posicionament i
des de la postura que cregui que ha de defensar.
Entenc –continua el Sr. alcalde- que no té cap sentit voler donar-li la volta a la
situació, sense un fonament jurídic al darrera. Al final, acaba essent una decisió
política que s’ha de basar en informació i en documentació. Per tant, nosaltres
pensem que el què cal fer és votar la proposta tal com s’ha formulat a l’ordre del
dia del Ple, que és prou clara i concreta, i que no presenta cap dubte. Portem ja
molt temps discutint sobre aquest tema i és bo clarificar quina és la postura
majoritària del Ple en aquest sentit. Per tant, el nostre vot és de no acceptar
l’esmena.
Després d’aquestes intervencions, per 9 vots en contra de les senyores Lechuga,
Costa i Vinyets, i dels senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre, Perapoch i
Ventura, i 8 vots a favor de les senyores Miracle i de la Encarnación i dels
senyors Castaño, Arenas, Capote, Bueno, Casado i Vega, queda rebutjada
l’esmena a la totalitat presentada pel grup municipal del PSC.
A la vista d’aquesta votació, el Sr. secretari aclareix que la proposta sobre la que
cal debatre a continuació és la que consta a l’expedient i que va ser dictaminada
per la Comissió informativa de Serveis Comunitaris.
A continuació intervé la Sra. Vinyets per comentar dues qüestions prèvies que
abans s’ha oblidat de dir. En primer lloc, diu, des del grup municipal de la CUP
vam demanar un canvi d’emplaçament d’aquesta sessió del Ple, però al final per
diverses qüestions això no ha estat possible. Ens sap greu –diu- i demanem
disculpes a tota la gent que s’ha d’estar dreta. En segon lloc, he trobat a faltar la
intervenció del fins ara president del Consell de Poble de la Batllòria, el Sr. Josep
Capote, que en l’última reunió del Consell va dir que la CUP s’havia apropiat de
la qüestió de Les Ferreries, que havíem fet una manipulació política del tema i
que això era una falta de respecte cap al Consell de Poble de la Batllòria. Tinc
aquí l’acta de la sessió en què així consta...
Lamento –continua la Sra. Vinyets- que el Sr. Capote fes aquests comentaris en
una reunió del Consell de Poble de la Batllòria per tres motius principals:
-

Primer, perquè en el Ple d’octubre de 2008 es va aprovar, per unanimitat de
tots els regidors, portar el tema de la desclassificació de Les Ferreries a un
proper Ple municipal i en cap moment el Sr. Capote va manifestar que hi
estigués en contra.

-

Segon, perquè no és cert que la CUP hagi fet cap manipulació política, ni que
s’hagi apropiat del tema de Les Ferreries, ni que aquesta sigui una qüestió
que només s’hagi de discutir en el Consell de Poble de la Batllòria. Existeix
una cronologia d’actuacions que demostren tot el treball que s’ha vingut fent
en aquest assumpte per part de la CUP: bicicletades populars, reunions amb
entitats ecologistes i amb despatxos d’advocats, trobades amb membres
d’associacions de defensa del territori, actes per la Festa Major de repartida
de banderoles, enganxines i pancartes, presentació de documentals,
castanyades populars, passejades amb membres de l’Observatori de la
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Tordera, ...). Que es digui en el Consell de Poble que la CUP fa una
manipulació política de Les Ferreries em sembla extremadament greu i més
quan, segurament, sense la CUP aquest tema no s’hagués sotmès a votació
del Ple.
-

I tercer, el que em sembla més greu és que jo no hi era present quan el Sr.
Capote va dir això. Crec que hauria d’haver tingut la deferència d’esperar que
jo arribés i pogués contestar a aquestes afirmacions.

Pel que fa a la proposta concreta que avui es sotmet a votació del Ple –continua
la Sra. Vinyets- es tracta d’una modificació del planejament urbanístic del sector
P-21 Les Ferreries per tal que les 26 hectàrees de sòl que conformen aquesta
zona passin a tenir la qualificació de sòl no urbanitzable i alhora establir una
relació de 14 elements d’interès pel seu valor històric i/o paisatgístic. Així
mateix, la modificació urbanística que es proposa contempla la supressió d’una
reserva de sòl viari en aquest sector, paral·lela a la Tordera, atès que a
l’avantprojecte del Pla Territorial Metropolità de Barcelona, aprovat l’any passat,
aquest viari ja no hi figura.
Actualment, el PGOU preveu que el sector de Les Ferreries es reparteixi, en un
50% del seu àmbit, en parcel·les de 5000 m2 d’activitat única i la resta en
parcel·les de 2000 m2. Com ha dit abans el Sr. Castaño, l’any 1993 els veïns de
la Batllòria van demanar que el sector tingués un ús industrial, però avui en dia
crec que ningú ja no ho defensa. Fins i tot en el Ple que va aprovar la suspensió
de llicències, el grup municipal socialista va manifestar que calia reformular
aquest sector perquè no tenia sentit fer naus d’aquesta grandària en una zona
com Les Ferreries. Evidentment, tothom entén que els criteris utilitzats l’any
1997 ja no són vàlids per al 2009. El mon dóna moltes voltes i els plantejaments
canvien, i més en matèria d’urbanisme i ordenació del territori.
Durant tot aquest temps els propietaris han presentat diversos projectes de
plans parcials per desenvolupar el sector, projectes en els que s’han detectat
deficiències tècniques, ambientals i jurídiques que han impedit que fossin
aprovats. Per tant, hauríem de parlar de negligència per part de la propietat a
l’hora de presentar propostes fermes de desenvolupament de Les Ferreries i, a
més, fora del quadrienni previst legalment per executar el sector. Això, a efectes
de responsabilitat municipal, és un aspecte molt important a valorar.
Com s’ha dit abans, el 18 d’abril de 2006 el Ple municipal va aprovar la
suspensió de la tramitació de llicències a Les Ferreries, amb l’objectiu d’estudiar
la modificació i la reformulació del sector. Aquest termini va finalitzar sense que
s’adoptés cap acord al respecte. Estem, per tant, davant d’un planejament
urbanístic de més de 10 anys d’antiguitat, totalment obsolet a data d’avui. I hem
de tenir en compte que els poders públics tenen el deure d’utilitzar racionalment
els recursos naturals i culturals, amb la finalitat de protegir i millorar la qualitat
de vida dels ciutadans i defensar el mediambient i la cultura. El dret a la
propietat privada que reconeix la Constitució Espanyola (aquesta constitució que
tothom es posa a la boca, però que sembla que serveixi només per a algunes
coses i per altres no), diu que el dret a la propietat privada es veu limitat per la
funció social. La funció social és la que supedita i vincula el dret de propietat als
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interessos i necessitats de la col·lectivitat, i és la que permet, precisament, als
Ajuntaments modificar o revisar planejaments urbanístics anteriors. Cal
entendre l’urbanisme no com una cosa que queda petrificada, sinó com quelcom
canviant, que es va adequant als temps.
Per tant, quan sorgeixen noves necessitats que fan adequada la modificació o la
revisió del planejament, l’Administració té l’obligació de portar-ho a terme. Això
inclou la possibilitat de canviar un sòl urbanitzable a no urbanitzable, perquè el
dret de propietat únicament faculta els propietaris a rebre els fruits dels
terrenys; el dret a construir és un plus que atorga a l’Administració i, de la
mateixa manera que en un moment concret l’Administració pot determinar que
es tingui el dret d’urbanitzar, també pot retirar aquest dret si canvien les
necessitats col·lectives. I cada dia són més nombroses les demandes de
col·lectius i entitats ciutadanes que advoquen per una nova cultura del territori,
en la que es conceb l’ordenació del sòl i l’urbanisme al servei de les necessitats
de la col·lectivitat i no dels interessos econòmics dels particulars.
En els últims anys a Les Ferreries s’han dut a terme moltes accions encaminades
a sensibilitzar el veïnat i a exigir als governants municipals la necessitat de
preservar aquesta zona (caminades reivindicatives, bicicletades, xerrades
informatives, posicionament públic de veïns i veïnes de Sant Celoni i la Batllòria,
tant a títol individual com a títol col·lectiu...), actiacions que han fet palesa
aquesta voluntat de canvi. Voluntat que també la trobem en la mateixa
normativa, ja que les lleis actuals no són les mateixes que hi havia l’any 1997.
Ara la legislació vigent ens parla de desenvolupament urbanístic sostenible, és a
dir, de la utilització racional del territori per al medi ambient. Existeixen lleis que
protegeixen l’ordenació del paisatge, lleis que ens parlen d’evolució de
programes ambientals... normativa que avala el posicionament de la CUP
respecte de la desclassificació total de Les Ferreries.
Nosaltres –continua la Sra. Vinyets- sempre hem tingut molt clar que era
possible la desclasificació total de Les Ferreries, perquè les necessitats
col·lectives han de primar sobre els interessos particulars i perquè
l’Administració té la possibilitat de canviar el planejament a la vista dels informes
ambientals que determinen els valors d’aquest sector i dels informes dels
mateixos tècnics municipals que consten a l’expedient. Em sembla que cap altre
expedient s’ha portat al Ple amb tants informes tècnics com aquest: informes
municipals que avalen els valors culturals, humans i socials de Les Ferreries,
informes de col·lectius com la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny,
informes de l’ADENC, informes de l’EGAMA, informes de tècnics com el Sr. Javier
Tarruella sobre els valors ambientals i paisatgistics de Les Ferreries o el Sr. Joan
Llinars i Pol o un tècnic municipal que aporta informació de la que no es tenia
constància als arxius de l’Ajuntament de Sant Celoni amb referències històriques
sobre el Camí Ral...
És a dir, existeixen tota una sèrie d’informes que avalen la necessitat de
preservar Les Ferreries per motius històrics (pel fet que hi passa el Camí Ral i
per l’existència d’edificis catalogats) i per motius ambientals (perquè hi habiten
determinats arbres i espècies vegetals). I estem parlant de preservar el sector
en el seu conjunt, no pas de manera parcial. De què ens serveix posar l’Hostal al
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mig d’una rotonda? Quin sentit té construir un polígon industrial al costat del
Camí Ral? També l’informe d’Estudi Èlix SLP analitza l’impacte que pot tenir el fet
d’urbanitzar Les Ferreries per al nucli de població de la Batllòria, que d’aquesta
manera quedaria totalment encorsetat. Altres estudis justifiquen la necessitat de
preservar el sector en ares al valor humà de l’espai, és a dir, al contacte de les
persones amb el medi ambient.
Amb tots aquests informes entenem que la desclassificació de Les Ferreries està
sobradament justificada i que mai es podrà dir que l’Ajuntament de Sant Celoni
ha obrat amb criteris arbitraris a l’hora de prendre aquesta determinació i
canviar una classificació urbanística de l’any 1997 que, a data d’avui, ha quedat
totalment desfasada. Per tant, des de la CUP entenem que s’ha de prendre la
decisió de la desclassificació total, que no parcial, de Les Ferreries.
Respecte de les possibles responsabilitats patrimonials que pot comportar per a
l’Ajuntament de Sant Celoni el fet de prendre aquesta decisió, l’informe del
l’advocat de la Diputació de Barcelona s’atreveix a quantificar econòmicament
aquesta responsabilitat. No entenem quina necessitat hi havia de concretar una
xifra... I, d’altra banda, creiem que aquesta aproximació és del tot subjectiva.
L’autor de l’informe ho deixa ben clar quan diu que també podria ser que no hi
haguessin responsabilitats per a l’Ajuntament i, si n’hi haguessin, en el pitjor
dels casos podrien ser aquestes, però sempre tenint en compte que s’haurien de
valorar les compra-vendes patrimonials que han existit en un determinat període
de temps, que no estan gaire clarificades.
Des de la CUP –conclou la Sra. Vinyets- entenem que hem de ser valents en
aquest tema de la desclassificació de Les Ferreries i que, de la mateixa manera
que s’han destinat molts diners a comprar terrenys per construir el nou hospital i
ara resulta que són inundables, si el fet de salvar Les Ferreries, amb tots el seus
valors reconeguts, ha de comportar algun tipus de responsabilitat patrimonial
per a l’Ajuntament (que, repeteixo, molt probablement no té per què existir), en
el supòsit de que existís, entenem que l’Ajuntament de Sant Celoni té un cert
deute històric amb la Batllòria i, en qualsevol cas, ja es miraria d’arribar a algun
tipus de solució. El que no podem fer, però, per por a possibles indemnitzacions
que diuen que hi poden haver és atemorir-nos, no prendre aquesta determinació
i fer-nos enrere en la necessitat de preservar un espai que ha de servir per al
futur dels veïns i veïnes de Sant Celoni i la Batllòria. Per tant, des de la CUP
mostrem el nostre vot favorable a la desclassificació de Les Ferreries.
A continuació, pren la paraula el Sr. Capote, per al·lusions, i diu que, sense
ganes d’entrar en polèmica, en l’últim plenari del Consell de Poble de la Batllòria
que ell va presidir, la Sra. Vinyets va arribar 20 ò 30 minuts tard. En aquesta
reunió jo vaig recordar –diu- que el passat 1 d’octubre el Consell de Poble de la
Batllòria va celebrar un altre plenari (amb la presència de quasi tots els seus
membres, inclosa la Sra. Lechuga i la Sra. Vinyets) i en un dels punts jo vaig
introduir la possibilitat d’impulsar una consulta popular a través del Consell de
Poble que, encara que no comptés amb el factor legal, sí tingués un valor moral.
És a dir, que fos la gent de la Batllòria, i no els partits polítics, els qui decidissin
respecte de la desclassificació de Les Ferreries.
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Es va acordar fer una reunió amb els tres grups municipals per decidir si era
viable celebrar aquesta consulta popular entre els veïns de la Batllòria. Però,
pocs dies més tard, en el Ple municipal d’octubre de 2008 la CUP va presentar
una moció per demanar que es portés a la propera sessió plenària el tema de
Les Ferreries. Considero –diu- que això és una falta de respecte, i així ho vaig
manifestar en la darrera reunió del Consell de Poble. En el seu moment la Sra.
Vinyets podia haver dit que no volia una consulta popular perquè la intenció de
la CUP era presentar aquesta moció, però, en canvi, no va dir res. L’acta
d’aquella sessió és pública i es pot comprovar el que dic... Jo només vaig
plantejar la possibilitat de fer una consulta popular sobre la desclassificació de
Les Ferreries perquè se’ns acabava el temps i la Sra. Vinyets va callar. Però al
cap de pocs dies la CUP presenta la moció al Ple. No estem en contra d’aquesta
moció (bé que hi vam votar a favor), però demanem un respecte cap als
membres del Consell de Poble. Només això. No vull entrar en més polèmiques.
La Sra. Vinyets diu que ella tampoc vol polèmiques, però li agradaria que el Sr.
Capote li hagués dit aquestes paraules directament a ella.
El Sr. Capote indica que la Sra. Vinyets va arribar tard a aquella reunió.
La Sra. Vinyets diu que només van ser cinc minuts de retard.
Seguidament pren la paraula el Sr. Castaño. Com s’ha comentat aquí –diul’equip de govern anterior es va qüestionar la modificació del planejament
urbanístic de Les Ferreries per dues raons importants. Pel fet que es va saber
que una part del sector era inundable i perquè la Generalitat de Catalunya va
acceptar l’eliminació de la variant que havia de passar per Les Ferreries. Això per
nosaltres era cabdal; enteníem que no es podia inciar cap procés de canvi fins i
tant no es garantís la desaparició d’aquella variant. Si el Pla Territorial
Metropolità de Barcelona ja no preveu aquesta variant no és per atzar, sinó
perquè l’Ajuntament de Sant Celoni va redactar un estudi proposant un traçat
alternatiu. En aquesta situació, vam aprovar la suspensió de llicències en el
sector i ens vam plantejar diferents possibilitats. Una d’elles consistia en
aconseguir que una part de Les Ferreries es convertís en sòl públic, quanta més
superfície millor, amb propostes de menys ocupació. Els propietaris estaven
disposats a parlar-ne i es van fer alguns esborranys en aquest sentit.
A la vista dels informes que conté l’expedient, nosaltres tenim molt clar que, en
el cas que s’aprovi la desclassificació urbanística que es proposa, existeix un risc
de demanda de responsabilitat patrimonial, amb un cost econòmic per a
l’Ajuntament de Sant Celoni, i el perill que el sector pugui retornar a la situació
inicial de gran indústria (existeixen sentències en aquest sentit). Per això, com
diem a la nostra esmena, nosaltres apostem per la major protecció possible del
sector, negociant amb els propietaris per aconseguir el màxim de sòl públic,
salvar els elements patrimonials de la zona i fer una gestió pública de l’espai.
D’exemples en aquesta línia n’hi ha, encara que no siguin exactament iguals. Jo
crec que la CUP no té experiència de govern i a vegades els arbres no els deixen
veure el bosc... Per exemple, dimarts passat el senyor alcalde rebia un premi per
la gestió feta per l’Ajuntament de Sant Celoni en la transformació a aiguamolls
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de Les Llobateres, que fins fa pocs temps eren camps de conreu abandonats, de
propietat privada, i que s’han transformat en sòl públic.
Governar és això. Els plantejaments canvien amb el temps, tant per a
l’Administració com per als ciutadans. Abans, per exemple, no hi havia la
sensibilitat ambiental, ni arquitectònica que existeix ara. Com s’ha comentat, les
masies de l’Hostal i la Ferreria s’han inclòs des de 1997 en el primer Catàleg del
patrimoni històric artístic del munici, com a cases a preservar perquè són
representatives de la història d’aquella zona de la Batllòria. Anys enrere aquesta
sensibilitat no existia i aquestes cases s’haurien enfonsat o enderrocat. La
història és com és i, segurament, algunes de les actuacions que es van fer en el
seu dia, avui no es farien de la mateixa manera. L’any 1993 l’equip de govern,
simplement, es va fer ressò de l’opinió i la voluntat de la gent de la Batllòria.
Per això, nosaltres entenem que cal vetllar per la protecció del màxim de sòl
possible de Les Ferreries, sense el perill que se’ns pugui obligar a retornar al
planejament urbanístic inicial o que l’Ajuntament hagi d’assumir unes
indemnitzacions per responsabilitat patrimonial de molts diners. Creiem que
l’opció que plantegem és viable, i que els propietaris del sector estarien
predisposats a la negociació. En tot cas, com diem a la nostra esmena, si no
s’arriba a un acord, sempre s’hi és a temps de modificar la classificació
urbanística d’aquella zona.
El Sr. alcalde diu que les tramitacions urbanístiques sovint són procediments
administratius complexes, que han de ser objecte de revisions i modificacions. És
molt freqüent que des de l’Ajuntament es reclamin als promotors modificacions i
documents complementaris. Ho dic –matisa el Sr. alcalde- perquè la Sra. Vinyets
ha parlat de negligència dels propietaris a l’hora de presentar els projectes de
pla parcial de Les Ferreries. Aquesta és una paraula dura...
La Sra. Vinyets reconeix que potser no hauria d’haver utilitzat aquesta paraula.
El Sr. alcalde diu que la regidora de la CUP ha parlat de conjugar el dret a la
propietat i les necessitats socials col·lectives, i de com la llei ha d’equilibrar
aquestes dues qüestions. Segurament des de posicions diferents es pot veure un
risc més alt o més petit en la presa de la decisió que avui es porta al Ple, hem de
tenir clar, però, que la llei no ens permet a les Administracions fer el que
vulguem. Els acords s’han de motivar, justificar i raonar...
S’ha parlat també dels molts informes que conté l’expedient. En aquest sentit,
voldria deixar constància que des de l’equip de govern de CiU teníem clar que
volíem fer les coses ben fetes i que calia tenir la informació suficient i necessària
per prendre una decisió adequada. En un primer moment, això va significar
demanar dos informes jurídics diferents, que al final venien a dir coses molt
similars. Posteriorment es va demanar un informe mediambiental a una empresa
especialitzada i es va encarregar també la redacció de la proposta de modificació
del sector, a banda dels informes dels propis serveis tècnics municipals. S’ha fet
així perquè els informes que originàriament teniem indicaven que la motivació
per a la desclassificació de Les Ferreries era feble. Hi havia, per tant, una
situació de risc, de desviació de poder, de possible arbitrarietat i axí ho deia
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alguns dels informes. Crec, doncs, que ha estat bo poder disposar de tota
aquesta informació i que hem estat valents a l’hora de veure que això és el que
calia fer. Es podien haver encarregat informes amb una altra orientació (i tots
sabem que això pot passar...).
De tota manera –continua el S. alcalde- comparteixo l’opinió de la Sra. Vinyets
en el sentit que la situació i les dificultats actuals són fruit de la poca capacitat
de decisió de l’anterior equip de govern. Si ens trobem ara enmig d’aquest debat
és perquè quan es va acordar la suspensió de llicències per modificar,
precisament, el planejament urbanístic de Les Ferreries, això no es va fer.
Desconec si es van encarregar gaires estudis, però quan nosaltres vam arribar al
govern no els vam trobar. Desconec també quins són els motius reals pels que
no es va prendre cap decisió. En qualsevol cas, l’Ajuntament va decidir revisar el
planejament urbanístic que el PGOU estableix per al sector P-21 Les Ferreries,
però finalment no es va prendre cap decisió i, per tant, s’entén que l’equip de
govern d’aleshores va considerar que ja era correcte. Aquesta seria la
interpretació legal que en faria qualsevol jutge o tribunal.
El Sr. Castaño ha comentat que ara són uns altres temps i que ha canviat la
perspectiva de les coses, però quan la incoherència dels posicionaments
sovinteja, l’argumentació acaba essent sempre la mateixa: que les coses han
canviat i s’han de replantejar. Se m’acut, per exemple, el cas de l’escola Alfons
Moncanut que, en el seu moment, es va deixar perdre. Ara tenim mancances
importants a nivell de formació professional, fruit d’aquella mala orientació. Fa
poca estona parlàvem de la taxa de la grua i el grup municipal socialista també
ha comentat que les coses han canviat i que s’hauria de revisar la forma de
gestió del servei. Potser sí que hi ha temes que canvien, però de l’any 2007 fins
avui no ha passat tant temps i quan vosaltres vau tenir l’oportunitat de canviarho, no ho vau fer. Es fa difícil, per tant, entendre certs posicionaments...
En qualsevol cas, vull constatar que les dificultats que ara es produeixen en el
tema de Les Ferreries són, justament, per no haver aprofitat la suspensió de
llicències per donar una solució definitiva.
Nosaltres no compartim el contingut del Text refós de la revisió del PGOU que es
va aprovar l’any 1997, entre altres coses, perquè es va aprovar exclusivament
amb els vots del grup municipal socialista. La resta de grups municipals que
formaven el Consistori en aquell moment es van abstenir en la votació, tot
al·legant manca d’informació i de temps per revisar l’expedient (així consta a les
actes del Ple). Certament, allò de la participació i de recollir les voluntats de
tothom no es va aplicar massa en aquella ocasió...
Tampoc no compartim el fet de desclassificar el sector de Les Ferreries per a que
sigui sòl no urbanitzable perquè pensem que, per al creixement econòmic de la
Batllòria, és important preveure un espai per al desenvolupament industrial,
malgrat que amb un format diferent a l’actual. I d’altra banda, perquè creiem
que una decisió com aquesta té un risc evident per a l’Ajuntament (els informes
jurídics així ens ho indiquen). Val a dir que quan parlem dels informes, els hem
d’analitzar tots... Alguns són favorables a la desclassificació del sector, però
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d’altres ens alerten del cost que això pot comportar. Cal, doncs, ser prou
curosos.
Especialment –continua el Sr. alcalde- el risc ve determinat per dos elements:
a) Una manca de motivació en els informes, el que se’n diu la capacitat de
l’Ajuntament “ius variandi”. Tots els informes justifiquen clarament i avalen la
preservació de la zona fluvial de Les Ferreries, entre el Camí Ral i la Tordera.
També està justificada molt sòlidament la necessitat de preservar les masies de
l’Hostal i de la Ferreria, que formen part del patrimoni històric i artístic de Sant
Celoni. No hi ha cap mena de dubte en aquestes qüestions. Però també és cert
que en aquests informes s’argumenta amb menys fortalesa i de manera
subjectiva la desclassificació de la resta del sector. Per això, els informes jurídics
ens alerten de que existeix una certa feblesa en els arguments que defensen la
desclassificació total de les Ferreries. I aquesta manca de motivació podria ser
causa de l’anul·lació de ple dret de l’acord de desclassificació. Cal dir que existeix
un informe del Departament de Medi Ambient i Habitatge de l’any 2006, de
només tres pàgines, que diu: “El valor intrínsec de l’espai no és destacable”, i
que acaba concloent que no és justificat desclassificar tota la peça de sòl
urbanitzable. Hem de tenir en consideració aquest informe perquè, pel fet de
venir de la Generalitat de Catalunya, des del punt de vista legal podria tenir molt
valor per a un jutge.
b) D’altra banda, existeix un risc d’indemnitzacions patrimonials. Així ho diu
l’advocat Sr. Xiol en el seu informe, on destaca la manca de motivació que abans
s’ha dit i alerta sobre el risc patrimonial d’aquesta decisió, sobretot per un
element molt important: que fins l’any 2005 no es van publicar les Normes
urbanístiques del PGOU i que, per tant, durant el següent quadrienni la propietat
té el dret de sol·licitar l’aprovació del pla parcial i de poder-lo desenvolupar. Si
en aquest quadrienni s’anul·la aquest dret, això pot donar lloc a indemnitzacions.
A la vista d’aquesta situació, i abans de prendre qualsevol decisió, vam
considerar important quantificar el valor econòmic de la possible indemnització.
Com ha dit la Sra. Vinyets, pot ser una valoració subjectiva, però creiem
necessari conèixer què li pot costar a l’Ajuntament una decisió d’aquestes
característiques. Segurament aquesta valoració és discutible i, si
n’encarreguéssim una altra, els resultats serien dispars, però des dels propis
serveis tècnics municipals els criteris utilitzats s’han considerat adequats i
correctes. Aquesta valoració estima la possible indemnització patrimonial en
1.200.000 €, als quals cal incorporar el cost de tota la tramitació dels plans
parcials i els interessos de demora (que sovint acaben essent més importants
que el propi cost de la indemnització). Nosaltres entenem que en un escenari de
risc màxim ens podem situar a l’entorn o per sobre dels 2 milions d’euros. No
deixa de ser una estimació subjectiva, però pensem que, abans de prendre una
decisió, cal conèixer quin és el risc màxim que correm.
Nosaltres hem volgut analitzar objectivament tots i cada un dels informes que
consten a l’expedient, i veure quin pes tenen. Segurament existeixen diferents
maneres de veure-ho, com s’ha sentit en les diverses exposicions. Aquesta és,
però, la manera que hem tingut nosaltres d’analitzar-ho.
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Intervé de nou la Sra. Vinyets i diu que finalment el grup municipal de CiU ens
ha mostrat el seu posicionament, ja que fins al dia d’avui no el coneixíem. Potser
confiàvem il·lusament –diu- que us posicionaríeu d’una altra manera, però a
partir de l’exposició que ha fet el Sr. alcalde, hem vist que l’equip de govern es
mostra contrari a preservar la zona de Les Ferreries i ho fa apel·lant al
desenvolupament econòmic. De fet, en aquest expedient tan ampli, no tenim cap
informe que ens parli de com afectaria la desclassificació de Les Ferreries al
desenvolupament econòmic de la Batllòria. Precisament aquest informe no el
tenim...
Per les paraules del Sr. alcalde, sembla que el grup municipal de CiU continua
apostant per un tipus de progrés basat en la construcció, malgrat que a dia
d’avui tenim molts polígons industrials amb naus buides. S’obliden que el
desenvolupament econòmic també pot venir per altres vies. La zona de Les
Ferreries podria constituir un important focus d’atracció, però l’equip de govern
no contempla aquest tipus de desenvolupament econòmic. Us limiteu a agafarvos a les quatre coses negatives que es diuen en alguns informes, com el del
Departament de Medi Ambient i Habitatge que s’ha citat, segons el qual Les
Ferreries no tenen un valor destacable. Tenim, en canvi, molts altres informes
que afirmen que el valor del conjunt és molt important.
El grup municipal de CiU continua apel·lant també al risc d’indemnitzacions
patrimonials. Per altres decisions urbanístiques no es fan tantes reflexions, però,
en canvi quan es sotmet l’expedient de Les Ferreries a votació tot són riscos...
Certament existeix un informe que quantifica econòmicament la possible
indemnització en 1.400.000 € en el cas més pessimista, però també diu que
potser no hi hauria dret a indemnització. L’equip de govern s’agafa només a
l’opció més negativa. Fins i tot, en l’improvable cas que s’hagués de pagar algun
tipus d’indemnització per preservar aquest espai, potser ens hauríem de
plantejar que tampoc no passa res... De la mateixa manera que es gasten molts
diners en altres coses, no hauríem de fer tants escarafalls en aquest cas...
Fa quatre dies vam celebrar una consulta popular sobre l’ARE de Can Riera de
l’Aigua i, si alguna cosa es va clarificar, és que cal apostar per un altre tipus de
model de creixement més sostenible, és a dir, per la preservació del territori.
Sembla, però, que l’equip de govern no ha recollit prou bé aquesta voluntat
popular.
A les grans decisions en matèria urbanística, els dos grups majoritaris a
l’Ajuntament de Sant Celoni acaben prenent la mateixa decisió. Des de la CUP
avaluarem el posicionament de l’equip de govern i continuarem treballant a tots
els nivells per tal de preservar i desclassificar totalment Les Ferreries. Nosaltres
–conclou-la Sra. Vinyets- votem a favor de la proposta que es porta a
consideració del Ple.
El Sr. Castaño intervé novament i diu que el Sr. alcalde ha fet referència a la
revisió del PGOU de 1997, que es va aprovar només amb els vots socialistes.
Voldria recordar que el primer PGOU que va tenir Sant Celoni es va aprovar l’any
1983 amb govern convergent. Quan nosaltres –diu- vam entrar al govern, l’any
1990, no s’havia desenvolupat cap pla parcial (ni residencial, ni industrial) dels
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sectors que preveia aquell PGOU. La conseqüència d’això va ser que durant
molts anys una part dels fills i filles de Sant Celoni marxaven a viure fora del
nostre municipi per aquesta manca de sòl urbanitzable. Nosaltres vam voler
revisar el planejament urbanístic municipal i no va ser una tasca fàcil perquè
durant els nostres primers anys de govern la Generalitat de Catalunya no ens ho
va autoritzar.
Finalment, el Text refós de la revisió del PGOU va aprovar-se l’any 1997 i no va
comptar amb un procés participatiu formal, com es faria actualment, perquè en
aquell moment no hi havia costum de fer-ho. Per a la seva redacció, però, es va
recollir l’opinió de diversos col·lectius, com per exemple, la dels veïns de la
Batllòria, com ja he explicat.
Amb tots els seus errors, crec que la revisió del PGOU de 1997 va ser un encert
perquè contempla una visió ordenada del municipi i perquè incorpora bona part
del contingut de l’auditoria ambiental redactada l’any anterior per fer el nostre
poble més sostenible. Gràcies a aquesta protecció s’ha evitat que algunes zones
fossin ocupades.
D’altra banda –continua el Sr. Castaño- també s’ha fet referència a la pèrdua de
l’escola Alfons Moncanut. Si recordem com van anar les coses, aquest centre de
formació professional va desaparèixer per diferents raons, entre elles per
l’arribada dels cicles formatius reglats, públics i gratuïts al nostre municipi, amb
unes titulacions noves. Els cursos que es donaven fins aleshores al centre van
deixar de donar-se perquè havien quedat desfasats. Recentment, i amb l’esforç
de tothom, l’antiga escola Alfons Moncanut ha passat a ser de propietat
municipal, la qual cosa és del tot positiva. Tots els governs municipals han fet les
accions que consideraven adequades en el seu moment. En el cas de la
Moncanut es va fer el que s’havia de fer, atesa l’oferta de cursos públics que es
van començar a oferir al nostre municipi.
El Sr. alcalde pregunta quin és el posicionament del grup municipal socialista.
El Sr. Arenas diu que, atès que l’esmena a la totalitat presentada pel seu grup no
ha estat admesa, s’abstindran en la votació de la proposta.
El Sr. alcalde diu que per a l’equip de govern la preservació de l’espai fluvial de
Les Ferreries i dels 14 elements d’interès (detectats gràcies, precisament, als
estudis encarregats) és compatible amb la negociació amb els propietaris del
sector per mirar de trobar punts d’acord i reordenar l’àmbit. Això ens ha de
permetre –diu- poder disposar de tot el sòl alliberat com a espai públic. És
aquesta negociació el que pensem que caldrà treballar. No compartim, per tant,
la postura del grup municipal de la CUP i no estem d’acord amb la
desclassificació total de Les Ferreries, és a dir, que tot el sector passi a ser sòl
no urbanitzable, pels diferents motius que ja he exposat. Tampoc compartim,
però, el posicionament del grup municipal del PSC, posicionament que ens
estranya, perquè ells mateixos van incloure en el PGOU de 1997 la classificació
actual del sector, i perquè fa escassament 2 anys la van ratificar quan van deixar
passar el temps de suspensió de llicències sense fer cap modificació. Per això, no
entenem que ara la seva postura sigui l’abstenció. Seria més coherent un
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posicionament contrari a la proposta. El nostre vot serà precisament l’abstenció
perquè pensem que allò que cal fer és negociar i arribar a un acord que ens
permeti realment salvar Les Ferreries.
Després d’aquestes intervencions i
Vista la proposta de Modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació
relativa al sector P-21 Les Ferreries promoguda per l’Ajuntament de Sant Celoni i
redactada per Estudi Hèlix SLP.
La proposta de Modificació puntual planteja classificar el sector com a sòl no
urbanitzable, establir una relació de 14 elements d’interès existents a La Ferreria
amb una regulació específica per a cadascun d’ells i eliminar la reserva de sòl
viària que el planejament general determina paral·lela a la Tordera.
El Pla general municipal d’ordenació de Sant Celoni, aprovat definitivament per
la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 18 de juny de 1997,
classifica com a sòl urbanitzable programat (avui, delimitat) el sector que
identifica com a P-21 Les Ferreries, d’ús industrial, amb una superfície de 26’25
Ha i una edificabilitat bruta de 0’66 m2/m2; la tipologia industrial vindrà definida
per una parcel·la mínima de 5.000 m2, amb activitat única, per al 50% del seu
àmbit; i parcel·la mínima de 2.000 m2 amb la possibilitat d’agrupació en unitats
de 300 m2, per al 20% del seu àmbit; i parcel·la mínima de 2.000 m2 amb
possibilitat d’agrupació en unitats de 500 m2, en el 30% restant del seu àmbit.
L’ocupació màxima permesa és del 60%. En el sector s’hi ubiquen dues masies
protegides pel Catàleg del Patrimoni Històric Artístic de Sant Celoni, L’Hostal
(PH-132) i la Ferreria (PH-133). Aquest sector, segons estableix el pla, forma
part de la nova zona industrial de la Batllòria al llarg de la carretera C-35 i
complementarà les àrees veïnes de Riells. Com a sistema general i fora del
sector ha de resoldre l’encreuament a diferent nivell de la variant de la carretera
C-35. Es preveu com a sistema d’actuació el de compensació, i segons el
Programa d’actuació, el sector s’hauria d’haver executat durant el primer
quadrienni (1997-2001).
El primer Pla parcial d’aquest sector va ser presentat a l’Ajuntament el dia
18/09/2001 i proposava ordenar un àmbit plurimunicipal. Aquest expedient va
caducar ja que els promotors del pla no van donar compliment al decret de
deficiències de data 28/11/2001. Entre les deficiències detectades, s’assenyalava
que l’àmbit d’actuació no podia diferir del que delimitava el planejament superior
i, per tant, no procedia la inclusió en el document urbanístic de terrenys del
terme de Riells Viabrea.
Posteriorment, la iniciativa privada va presentar a tràmit tres propostes més de
planejament derivat també amb un àmbit plurimunicipal, concretament amb
dates 13/04/2005, 18/06/2007 i 22/01/2008; expedients que han estat caducats
per inactivitat dels promotors per resolucions de l’Alcaldia de dates 7/04/2006,
21/02/2008 i denegat per resolució també de data 21/02/2008, respectivament.
El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni en sessió celebrada el dia 18/04/2006 va
aprovar la suspensió de tramitacions de projectes i llicències a l’àmbit del sector
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P-21 Les Ferreries, amb la finalitat d’estudiar-ne la seva modificació o reforma.
Aquest acord fou publicat al BOP número 96 de data 22/04/2006, per un termini
d’un any, que va finalitzar el dia 22/04/2007.
El dia 14/06/06 la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat del
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya va
informar el valor natural del sòl urbanitzable programat i no programat de la
Batllòria a petició de l’Ajuntament de Sant Celoni en l’àmbit d’aquest expedient
de suspensió de llicències en el sector P-21, indicant que el principal valor
natural de l’entorn de la Batllòria entre la C-35 i la Tordera era degut a la
proximitat del riu i l’eix de connectivitat que aquest representa i el valor intrínsec
de l’espai no era destacable, perquè es tractava de conreus en actiu o
abandonats amb zones de vegetació natural de port herbaci i forestal, concloent
en relació al sector P-21 que per millorar la connectivitat es podria concentrar tot
el verd creant una franja propera a la Tordera però que no es considerava que
fos justificable desclassificar tota la peça de sòl urbanitzable delimitat.
Amb data 22/12/2006 es va presentar a iniciativa dels promotors una proposta
de Modificació puntual d’aquest sector que plantejava nous usos i paràmetres
urbanístics, la qual no es va acceptar el tràmit.
Amb data 24/10/2007 en Carles Ayats Terradas, va presentar escriptura de
constitució de l’entitat urbanística col·laboradora (EUC) provisional del sector Les
Ferreries de Sant Celoni, autoritzada per la Notària Elena Turiel Ibáñez el dia
18/10/2007, número 1146 del seu protocol, interessant la seva aprovació. En
data 09/02/09 consta inscrita aquesta Entitat urbanística col·laboradora
provisional del sector Les Ferreries en el Registre d’entitats urbanístiques
col·laboradores de la Direcció General d’Urbanisme del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques.
Finalment, amb data 29/02/2008 en Carles Ayats Terradas en representació de
l’EUC provisional del sector Les Ferreries va presentar la primera proposta de Pla
parcial amb un àmbit coincident amb el que delimita el planejament general
vigent. Aquest pla en cap cas no s’ha aprovat inicialment atès que per decrets de
l’Alcaldia de 11/07/09 i de 13/02/09 es va suspendre la seva aprovació inicial a
raó de defectes esmenables.
En data 18/02/09 els Serveis Territorials de Barcelona del Departament de Medi
Ambient i Habitatge han tramès a l’Ajuntament còpia compulsada del document
de referència sobre aquest Pla parcial urbanístic del sector industrial Les
Ferreries i el 20/02/09 els mateixos Serveis Territorials de Barcelona del
Departament de Medi Ambient i Habitatge han tramès còpia compulsada de la
resolució i l’informe-proposta determinant la subjecció a avaluació ambiental
d’aquest Pla parcial urbanístic del sector industrial Les Ferreries.
A la valoració ambiental dels objectius i els criteris generals del pla, de la
justificació de les alternatives considerades i de les característiques bàsiques de
la proposta d’ordenació del document de referència, els referits Serveis
Territorials indiquen que cal fer una revisió de la proposta amb els
requeriments, objectius i criteris assenyalats en el document de referència,

37

tenint especial cura en compatibilitzar el planejament i la preservació front als
riscs d’inundació i protegir l’aqüífer “al·luvial de la Tordera mitja” considerat
sobreexplotat.
El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni en sessió celebrada el dia 23/10/2008 va
acordar per unanimitat “que en el proper Ple municipal ordinari es sotmeti a
votació la necessitat de classificar la zona de Les Ferreries com a sòl no
urbanitzable, amb el benentès que, si això no és possible per motius tècnics
inexorables, la proposta es sotmeti a votació del següent Ple ordinari”.
Aquest acord es fonamentava en diferents estudis i informes emesos per tècnics
de l’Ajuntament de Sant Celoni, per col·lectius en defensa del territori o bé
encarregats per la CUP que s’incorporen a l’expedient i on es destaquen les
qualitats i necessitats de preservació dels paratges de la Ferreria i la Verneda, ja
sigui per aspectes de prevenció d’inundacions, atès que la meitat sud del sector
realitza una funció clau de laminació d’avingudes de la Tordera, com per la seva
potencialitat en el desenvolupament d’ecosistemes de caràcter fluvial, com
també, a la meitat nord, per motius de preservació dels valors agrícoles que
encara s’hi mantenen i que constitueixen el darrer espai amb aquestes
característiques no transformat a Sant Celoni. Aquests informes són:
a) Ajuntament de Sant Celoni. Àrea de Cultura. 2005. Proposta de manteniment
i ordenació de l’espai rural de l’Hostal, la Ferreria i la Verneda, a la Batllòria.
Document intern. Aquest document, centrat exclusivament en l’àmbit geogràfic
objecte d’interès d’aquest document de síntesi, destaca els valors agraris, de
riberes d’interès i d’ecosistema fluvial amb dinàmica hidrològica d’interès, de
patrimoni constructiu, d’arbres singulars i d’ús social i educatiu. Tot plegat
confereix a l’espai, segons l’informe, una vàlua paisatgística i identitària
remarcable, amb un interès estratègic en una zona de sòl urbà continu.
b) Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny. 2002. Informe per a la
preservació i restauració del curs mitjà de la Tordera. Proposta per a la creació
d’un Parc fluvial, històric i paisatgístic. Document inèdit. Valors: Aquesta
proposta destaca i argumenta l’existència de nombrosos valors patrimonials:
històrics, ambientals (esmenta el contingut de la PEFCAT, que en destaca
l’especial interès per a la conservació), socials, constructius i arquitectònics,
paisatgístics, hidrològics i de connexió biològica.
c) EGAM. Pla especial de zones de ribera. Valors ambientals de l’espai de la
Ferreria. Document inèdit. Valors: Aquest document forma part del Pla especial
de zones de ribera, promogut per l’Ajuntament de Sant Celoni. En l’apartat
referent a l’àmbit geogràfic d’interès, descriu els sectors situats al nord i al sud
del camí Ral. Del nord en destaca el caràcter rural i la qualitat del sòl agrícola.
Del sector sud, els valors hidràulics com a laminació d’avingudes i els valors
ecològics, amb presència d’espècies de ribera i higròfiles i potencialment
recuperables. A nivell global de l’espai, en destaca els valors històrics i
patrimonials, els valors paisatgístics i la funció de connector longitudinal.
d) Tarruella, Javier. Abril 2008. Informe sobre els valors ambientals i
paisatgístics del paratge de la Ferreria. Valors: Amplíssim estudi que analitza el
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medi físic i biològic i sociocultural de la ferreria. A ressaltar, determina que
l’espai de la Ferreria actua com a zona de laminació en cas d’avingudes
extraordinàries i que aquesta funció és de gran importància per reduir els efectes
de les avingudes aigües avall, remarcant que les Directrius de Planificació i
Gestió d’espais fluvials de l’ACA recomanen la preservació dels espais inundables
de les ocupacions urbanístiques i d’infraestructures. Alhora, remarca el paper de
connector biològic de l’espai i l’existència d’espècies d’ocell bastant rares, així
com dos arbres monumentals. També ressalta la importància del patrimoni
agrocultural de la zona i la seva necessitat de transmissió a noves generacions.
e) Llinàs i Pol, Joan. Abril 2008. Informe sobre patrimoni històric de la Ferreria i
el Camí Ral. Valors: El document ressalta l’existència diversos elements de
patrimoni històrico-arquitectònic com és un tram de prop de 1.800 metres de
l’antic Camí Ral de Girona a Barcelona, el més important del país, d’orígens
medievals i molt possiblement continuador del brancal interior de la Via Augusta
Romana; un conjunt històrico-arquitectònic format per un antic hostal i una
antiga ferreria; l’existència del Molinot; el mas la Verneda. Així mateix, l’informe
ressalta que l’important valor intrínsec dels elements patrimonials es veu
considerablement augmentat si és pren en consideració que el seu entorn no ha
estat excessivament alterat al llarg dels anys; camps de cereals, petits bosquets
de pins i alzines i terres sense conrear a prop de la Tordera emmarquen tant el
Camí Ral com les quatre edificacions esmentades. Per últim, tenir amb compte el
probable pas de la Via Augusta Romana per aquest paratge i la possible
existència de jaciments arqueològics en el subsòl de la zona essencialment ben
conservats.
f) Manifest de Sant Celoni pel reconeixement de les vies verdes del Vallès signat
l’any 2004 pel mateix alcalde de Sant Celoni, en el seu punt onzè instava a:
“cada ajuntament es compromet a detectar els punts estratègics i els espais més
vulnerables i fràgils de les vies verdes del Vallès per tal d’actuar de forma
prioritària i establir mesures immediates per mantenir, regenerar i recuperar llur
connectivitat, mitjançant, si escau, la suspensió de llicències, les
desclassificacions puntuals de sòl...”.
g) Auditoria Ambiental Municipal, realitzada l’any 1996 per la consultora
Minuartia, Estudis Ambientals, on s’avisava del risc d’urbanitzar la zona de la
Ferreria per la seva proximitat a la llera de la Tordera i per l’amenaça per als
elements d’interès històric i per la conservació de l’entorn fluvial.
A part d’aquests informes, l’acord mencionava també el document de l’ADENC.
2006. Pla d’acció per a la conservació de la biodiversitat i la connectivitat a la
plana del Vallès. Memòria. Resultats i conclusions on es remarca la zona
compresa entre la C-35 i l’AP-7 com un dels 7 eixos de connexió interserralades,
així com un dels 8 corredors fluvials. Destaca el sector de Gualba i Riells i
Viabrea com una de les 12 principals amenaces urbanístiques en esguard de la
connexió entre el Montseny i el Montnegre.
Per la seva part, la Modificació puntual redactada destaca els valors estratègics
existents a la Ferreria, en el context industrial de la carretera C-35, en la seva
funcionalitat en el cicle de l’aigua, en relació amb els elements botànics i
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comunitats vegetals d’interès, respecte de la fauna i la connectivitat territorial,
per la permanència de l’activitat agrícola i com a finestra al paisatge natural.
El document de Modificació puntual justifica la conveniència i la necessitat de la
modificació amb la incorporació com a documents integrants de la memòria de
tres estudis editats en documents tècnics independents. Aquests estudis són els
següents:
a. “Estudi dels edificis i elements del patrimoni cultural i dels arbres
singulars situats al paratge de la Ferreria”, redactat per Estudi Hèlix.
b. “Estudi sobre el valor històric i patrimonial de la zona de la Ferreria”,
redactat per Joan Llinàs i Pol, JANUS SL.
c. “Informe ambiental de la Modificació puntual del PGMO de Sant Celoni en
l’àmbit del sector P-21 Industrial Les Ferreries”, redactat per MINUARTIA,
Estudis Ambientals.
En consonància amb tot l’exposat la proposta de Modificació puntual del Pla
general municipal d’ordenació de Sant Celoni relativa al sector P-21 Les Ferreries
classifica aquest sector com a sòl no urbanitzable amb la clau urbanística 17,
llevat de la zona inundable amb un període de retorn de 10 anys (sistema
fluvial), que es qualifica com a sistema hidrogràfic (H) i amb la clau urbanística
22.I, àrea de ribera, amb front al torrent del Sot Gran.
A la vegada, la Modificació relaciona els elements que es consideren d’interès i
es subjecten a una regulació específica per a assegurar-ne la seva preservació:
L’Hostal Nou, La Ferreria, El Molí, La Verneda, el Camí Ral, el Rec de la Batllòria,
la fita de terme de la Canal, la fita de terme de les Caduledes, l’Alzina surera de
la Verneda, el Cirerer de la Ferreria, l’Arbreda del Sot Gran, els Plàtans de
l’Hostal Nou, el Pi pinyer del Camí Ral i les Alzines del Camí Ral.
Finalment, la proposta de Modificació puntual planteja eliminar la reserva de sòl
de sistema viari supramunicipal que el planejament general preveu paral·lela a la
Tordera atès que a l’avantprojecte del Pla Territorial Metropolità de Barcelona
(PTMB) aprovat per Resolució de 8 d’abril de 2008 no hi figura i en canvi, es
preveu l’ampliació de l’actual traçat de la C-35 en el límit nord del sector.
D’acord amb l’article 118.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLUC), les modificacions dels
plans urbanístics han d’estar integrades per la documentació adequada a la
finalitat, contingut i abast de la modificació En tot cas, han d’incorporar l’informe
ambiental corresponent les modificacions de plans urbanístics que se sotmetin a
avaluació ambiental o aquelles altres que tinguin alguna repercussió ambiental.
La present Modificació puntual ve acompanyada d’un informe ambiental però no
es troba en cap dels supòsits establerts en l’apartat 1 de la Disposició transitòria
sisena TRLUC, sobre les figures de planejament urbanístic que han de ser
objecte d’avaluació ambiental, ni tampoc en els supòsits previstos a l’apartat 1
de la Disposició transitòria dotzena RLUC, motius pels quals aquesta Modificació
puntual no s’ha de sotmetre al procediment d’avaluació ambiental.
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L’article 83 TRLUC estableix que correspon a l’Ajuntament l’aprovació inicial i un
cop s’ha acordat, s’ha de posar a informació pública durant el termini d’un mes.
Els edictes de convocatòria de la informació pública s’han de trametre en el
termini de deu dies des de l’adopció de l’acord d’aprovació inicial.
En relació als òrgans municipals competents per acordar l’aprovació d’aquesta
Modificació puntual, cal tenir en compte que segons l’article 52.2.c) 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, l’aprovació inicial i provisional del
planejament general del municipi correspon al Ple.
Els articles 71.2 TRLUC i 102 RLUC disposen que l’aprovació inicial dels
instruments de planejament urbanístic que comportin una modificació del règim
urbanístic obliga a l’administració competent a acordar la suspensió de
l'atorgament de llicències d'edificació, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos
concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació
sectorial, en els àmbits en què les noves determinacions comportin una
modificació del règim urbanístic, pel termini d'un any, amb el benentès que un
cop assolida l’aprovació definitiva de la Modificació puntual abans de l'esmentat
termini la suspensió quedarà extingida.
Aquest acord de suspensió d'atorgament de llicències es pot adoptar amb la
previsió de la possibilitat d'atorgar aquelles que siguin fonamentades en el règim
vigent i que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament
inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es
posi en risc l'aplicació del nou planejament una vegada definitivament aprovat.
Consultats els arxius municipals, consta en tràmit el Pla parcial del sector
urbanitzable P-21 Les Ferreries, d’ús industrial, promogut per l’EUC provisional
Les Ferreries, en constitució, representada per Carles Ayats Terradas i d’acord
amb l’article 71.2 TRLUC amb l’aprovació inicial cal acordar obligatòriament la
suspensió d’aquest Pla parcial tota vegada que segons indica l’arquitecte
municipal la Modificació puntual que es planteja comporta una modificació del
règim urbanístic que s’hi preveu.
En relació a la responsabilitat patrimonial a que pot incórrer l’Administració en
un marc general s’ha de produir una lesió a l’administrat que suposi un dany que
ha de ser real i efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat.
D’acord amb l’article 6 TRLUC, l’ordenació urbanística de l’ús dels terrenys i de
les construccions, en tant que implica meres limitacions i deures que defineixen
el contingut urbanístic de la propietat, no confereix als propietaris el dret a exigir
indemnització, excepte en els supòsits expressament establerts per aquesta llei i
per la legislació aplicable en matèria de règim de sòl i de valoracions.
Per la seva banda, l’article 35 TRLS estableix que en tot cas donen lloc a
indemnització els canvis d’ordenació sempre que es produeixin abans de
transcórrer els terminis previstos pel seu desenvolupament o si transcorreguts,
l’execució no s’hagués portat a terme per causes imputables a l’Administració.
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Obra a l’expedient el “Dictamen relatiu a la modificació del Pla general per
reclassificar el sector P-21 Les Ferreries, que fins ara està classificat com a sòl
urbanitzable programat, i classificar-lo mitjançant la modificació del pla general
d’ordenació del municipi, com a no urbanitzable donades les característiques del
paratge, sense haver d’indemnitzar als propietaris per causa de responsabilitat
patrimonial” emès el desembre de 2007 a petició de l’Ajuntament de Sant
Celoni per la Prof. Gemma Geis Carreras, Professora associada de Dret
Administratiu de la Universitat de Girona on s’indica que un dels punts més
conflictius és assegurar la presència d’elements de caràcter connector, natural,
agrari, paisatgístic, entre d’altres, per a reclassificar de manera reglada el sòl
urbanitzable delimitat a sòl no urbanitzable: “En aquest cas el segon requisit que
estableix de manera preceptiva l’art. 32 LUC, no sembla present, a judici nostre,
per justificar la reclassificació reglada de sòl urbanitzable programat a sòl no
urbanitzable. Ara bé, si per part de l’Ajuntament de Sant Celoni s’acredités
l’aplicació de normativa sectorial o bé, l’aprovació d’un nou instrument territorial
que incidís ja es compliria amb ambdós requisits i per tant, seria plausible una
reclassificació reglada. En cas contrari, la presència de la figura de la desviació
de poder i de la manca de justificació podria resultar plenament aplicable.”
Atès que l’advocat Carles Xiol Rios va emetre el gener de 2008 l’“Informe a
utilitat de l’Ajuntament de Sant Celoni sobre la viabilitat de desclassificar un
sector de sòl urbanitzable delimitat i valoració de la responsabilitat patrimonial
en què podia incórrer l’ajuntament” per encàrrec del Servei d’Assistència Jurídica
de la Diputació de Barcelona en interès de l’Ajuntament de Sant Celoni i ampliat
amb data 1 de juliol de 2008 amb l’”Ampliació del dictamen emès el 8 de gener
de 2008 sobre l’eventual responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Sant
Celoni en la hipòtesi de desclassificació del sector la Ferreria”.
El ius variandi de l’administració, segons allò establert a l’article 35 TRLS és
susceptible de generar dret a indemnització si l’alteració es produeix
anticipadament abans del termini establert pel desenvolupament urbanístic del
sector.
Tenint en compte que en el programa d’actuació del pla general estableix que el
sector P-21 Les Ferreries s’hauria d’haver desenvolupat en el primer quadrienni
(1997-2001), es podria considerar que en cap cas l’alteració proposada és
anticipada, no obstant el fet que les normes urbanístiques del Pla general no
s’haguessin publicat íntegrament fins a 31 d’agost de 2005 (DOGC 4459),
suposa que fins aleshores aquest no ha estat executiu.
L’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local va establir el deure de publicar les normes dels plans urbanístics, i des
d’aleshores, la doctrina jurisprudencial ha vingut sostenint que la manca de
publicació íntegra, fa ineficaços els plans que s’hagin aprovat en la seva
cobertura. A més, l’article 100 de la llei d’urbanisme condiciona l’executivitat
dels plans a la publicació íntegra de les seves normes.
Per tant, si els propietaris del sector al·leguen aquesta manca d’executivitat del
pla general i que el termini d’execució del sector que estableix el programa
d’actuació (1r quadrienni) no ha començat a transcórrer fins a agost de 2005
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l’alteració podria considerar-se anticipada. A més, cal afegir a aquest calendari
que durant l’abril de 2006 i fins abril de 2007 hi va haver suspensió de
tramitacions i llicències lapse de temps que correria també a favor dels
promotors.
Així el dictamen del sr. Xiol assenyala: “No havent transcorregut des de la
publicació íntegra de les Normes el termini de quatre anys previst en el propi
programa d’actuació del Pla General, pot concórrer la circumstància
predeterminada a l’article 30 a) de la LS07 i en conseqüència, una
desclassificació de sòl aprovada abans del finiment del primer quadrienni (agost
2009) seria generadora de responsabilitat patrimonial pel valor de la pèrdua a la
iniciativa”.
En atenció al principi de vigència indefinida dels plans, quan els propietaris
incorrin en despeses per l’elaboració de projectes tècnics d’instruments
d’ordenació i execució necessaris per executar el planejament, per obres
executades i de finançament, gestió i promoció necessàries per a l’execució de
l‘actuació o bé per indemnitzacions pagades, l’article 26 TRLS estableix que són
indemnitzables, si es produeixen dins del termini previst per a l’execució del
sector.
El concepte indemnitzatori comentat cobreix les despeses efectives realitzades
confiant en la subsistència del pla. Textualment el dictamen del sr. Xiol indica:
“comprensiva del rescabalament de despeses fetes en desenvolupament del
sector –que haurien esdevingut inútils- amb una retribució afegida equivalent a
un interès calculat al tipus aproximat del 17% anual. Aquesta indemnització
només beneficiaria qui hagués fet la despesa, amb independència de la seva
qualitat de propietari. Les despeses avui conegudes són les de redacció del Pla
parcial i constitució de l’entitat urbanística col·laboradora provisional.” I inclou
també les indemnitzacions que puguin correspondre per a les inversions en
compres de sòl al sector, estimades en l’ampliació del dictamen en més d’un
milió d’euros.
La desclassificació es formula mitjançant una Modificació puntual del
planejament general vigent al municipi el que pot controvertir els criteris legals
que promulguen els articles 93.1 TRLUC, 13 DL 1/2007 i 116 RLUC, on la figura
jurídico-urbanística adequada és la revisió del planejament general, o fins i tot,
la formulació d’un nou POUM.
L’article 13 DL 1/2007 ha afegit un cinquè apartat a l’article 93 TRLUC, on
s’estableix, pel que aquí interessa, que en tot cas, constitueix revisió del
planejament general l'adopció de nous criteris respecte a l'estructura general i
orgànica o el model d'ordenació o de classificació del sòl preestablerts.
L’article 116 RLUC estableix que s’entén per revisió dels plans d’ordenació
urbanística municipal l’adopció de nous criteris respecte a l’estructura general i
orgànica o el model d’ordenació o de classificació de sòl preestablerts.
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L’alteració urbanística que es pretén hauria de formular-se mitjançant una figura
urbanística de major abast, permetent un estudi més ampli i global del territori
afectat.
Vista la modificació de Modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació
relativa al sector P-21 Les Ferreries redactada per Estudi Hèlix SLP.
En compliment d’allò acordat per unanimitat en el Ple de 23/10/08 de sotmetre a
votació la necessitat de classificar la zona de Les Ferreries com a sòl no
urbanitzable.
Vistos els informes de Secretaria, l’arquitecte, l’enginyer, la tècnica de Medi
Ambient, la tècnica d’Administració General, la tècnica de Patrimoni Natural i el
tècnic de Patrimoni Cultural obrants a l’expedient.
En compliment de l’acord del Ple de 23 d’octubre de 2008 i a proposta de la
Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 2 vots a favor de la senyora
Vinyets i del senyor Ventura i 15 abstencions de les senyores Lechuga, Costa,
Miracle i de la Encarnación i dels senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre,
Perapoch, Castaño, Arenas, Capote, Bueno, Casado i Vega, el Ple municipal
DESESTIMA:
1. Aprovar inicialment la Modificació puntual de la revisió del Pla general
municipal d’ordenació de Sant Celoni relativa al sector P-21 Les Ferreries,
redactada per Estudis Hèlix SLP.
2. Disposar l’inici del tràmit d’informació pública per un termini d’un mes, a
comptar des de la darrera de les publicacions del corresponent anunci al Butlletí
oficial de la Província, al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya i a un dels
diaris de més divulgació en l'àmbit municipal.
Durant aquest termini, comptador a partir del dia següent al de la publicació de
l'edicte en l'última de les publicacions del Butlletí o Diari Oficial, l'expedient
romandrà de manifest a l'Àrea d’Entorn d'aquest Ajuntament (c/ Bruc 26 de Sant
Celoni) i els interessats podran formular, per escrit, les reclamacions i
suggeriments que considerin procedents.
3. Sol·licitar de forma simultània a la informació pública l'emissió d'informes als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han
d'emetre en el termini d'un mes llevat que una disposició n'autoritzi un de més
llarg.
4. Comunicar l’aprovació inicial als Ajuntaments dels municipis limítrofes als
efectes d'audiència pel termini d'un mes.
5. Suspendre la tramitació del Pla parcial del sector urbanitzable P-21 Les
Ferreries, d’ús industrial, promogut per l’EUC provisional Les Ferreries, en
constitució, representada per Carles Ayats Terradas, presentat a l’Ajuntament
amb data 29/02/2008, així com de qualsevol instrument de gestió urbanística i
l'atorgament de llicències d'edificació, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos
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concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació
sectorial, a l’àmbit de Les Ferreries, atès que les noves determinacions
comporten una modificació del règim urbanístic, pel termini d'un any, amb el
benentès que un cop assolida l’aprovació definitiva de la Modificació puntual
abans de l'esmentat termini la suspensió quedarà extingida, d'acord amb el que
disposa l'article 71 en relació al 70 TRLUC.
En document annex al present acord s'acompanya el plànol on figura grafiat
l’àmbit objecte de la suspensió.
Atenent al que disposa l'article 102.4 RLUC l’acord de suspensió d'atorgament de
llicències s'adopta amb la previsió de la possibilitat d'atorgar aquelles que siguin
fonamentades en el règim vigent i que siguin compatibles amb les
determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la
naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou
planejament una vegada definitivament aprovat.
11. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA FORMULACIÓ CONJUNTA AMB
ALTRES AJUNTAMENTS DE LA REVISIÓ DEL PLA ESPECIAL DE
PROTECCIÓ DEL MEDI FÍSIC I EL PAISATGE DE LES SERRES DEL
MONTNEGRE I EL CORREDOR.
El Sr. alcalde explica que en aquest punt es porta a aprovació una modificació
del Pla especial de les serres del Montnegre i el Corredor, tal i com es va acordar
en una reunió celebrada amb els diferents municipis que estan inclosos en
l’àmbit del Pla i la Diputació de Barcelona.
El Sr. Castaño diu que el seu grup votarà a favor de la proposta perquè els
Ajuntaments que tenen part del seu territori en l’àmbit del Pla especial de les
serres del Montnegre i el Corredor han delegat en la Diputació de Barcelona els
tràmits per a la revisió del Pla.
La Sra. Vinyets diu que el grup municipal de la CUP s’abstindrà en la votació.
Després d’haver sigut rebutjada la proposta per preservar Les Ferreries –diu-,
ara toca aprovar la revisió del Pla especial de protecció del medi físic i del
paisatge de les serres del Montnegre i el Corredor, aquest pla “tan maco” fet per
la Diputació de Barcelona. Veiem que quan cal prendre decisions valentes s’opta
per l’abstenció...
Després d’aquestes intervencions i
Després de gairebé vint anys de vigència del Pla especial de protecció del medi
físic i del paisatge de les serres del Montnegre-Corredor (Serralada de la
Marina), publicat al DOGC número 1300 de data 1 de juny de 1990, el balanç de
la seva aplicació no pot ser altre que una valoració netament positiva, com a
instrument de coordinació de la planificació supramunicipal del sòl no
urbanitzable, i de compatibilització de la conservació dels recursos naturals amb
el desenvolupament socioeconòmic de la regió.
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Tanmateix, i com és lògic, durant tots aquests anys han aparegut una sèrie de
disfuncions del Pla, tant d’abast general com de caràcter puntual, posades en
evidència sovint pels ajuntaments, producte tant de la mateixa naturalesa i
contingut del document, com dels importants canvis esdevinguts en aquest llarg
període de temps. Així, l’anàlisi de l’experiència en la gestió del Pla especial, la
diagnosi territorial a partir dels canvis en el medi natural i socioeconòmic i la
necessitat d’adaptació del Pla a les diverses disposicions legals aparegudes des
de la seva aprovació, especialment a la nova Llei d’urbanisme de Catalunya i el
seu Reglament, així com directives i recomanacions de caràcter europeu,
aconsellen la seva revisió.
En aquest sentit, el Consell coordinador del Parc del Montnegre i el Corredor,
reunit a Vilalba Sasserra el 18 de novembre de 2008, ja va debatre i aprovar les
Directrius per a la revisió del Pla especial de protecció de les serres del
Montnegre – Corredor, i determinà que el nou Pla haurà de tenir com objectiu
genèric “l’establiment de les determinacions i directrius necessàries per a
garantir la protecció, consolidació, foment i millora dels valors naturals,
paisatgístics i culturals del Parc, de forma compatible amb l’aprofitament
sostenible dels recursos i l’ús social d’aquest espai”. Com a conseqüència,
aquestes Directrius esdevindran el conjunt de criteris que s’hauran de tenir en
compte a l’hora de redactar el nou Pla especial, tant pel que fa al model de
preservació, com als límits, a l’estructura de les zones i al règim normatiu, a les
dotacions i a la xarxa viària del Parc, a la dinamització social i econòmica i als
òrgans de gestió i participació.
Atès que:
a) el Consell coordinador del Parc del Montnegre i el Corredor en la mateixa
sessió va adoptar un acord pel qual s’insta als Ajuntaments dels municipis
integrats en l’àmbit territorial del Pla especial de protecció de les serres del
Montnegre – Corredor a formular conjuntament la revisió de l’esmentat Pla
especial;
b) que l’àmbit del Pla especial de protecció de les serres del Montnegre –
Corredor afecta els municipis compresos en les comarques del Maresme,
Vallès Oriental i la Selva, tots ells dins l’àmbit territorial de la província de
Barcelona i a l’abast competencial de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona;
c) allò que disposen l’article 75.8 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme sobre la facultat dels
ajuntaments per acordar la formulació de figures de planejament urbanístic
derivat de caràcter plurimunicipal; l’article 92.1. c) 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, en relació a l’article 14.4 de l’esmentat Text refós
de la Llei d’urbanisme, pel que fa a les funcions d’assistència tècnica als
municipis per part de les Diputacions; i l’article 83.2.b) també del Text refós
de la Llei d’urbanisme, pel que fa a la competència de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona per tramitar el planejament plurimunicipal quan el
seu àmbit abasta més d’una comarca.
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Per tot això, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
15 vots a favor de les senyores Lechuga, Costa, Miracle i de la Encarnación i dels
senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre, Perapoch, Castaño, Arenas, Capote,
Bueno, Casado i Vega, i 2 abstencions de la senyora Vinyets i del senyor
Ventura, el Ple municipal ACORDA:
1. Formular, conjuntament amb la resta d’Ajuntaments interessats, la revisió del
Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge de les serres del Montnegre
– Corredor (Serralada de la Marina).
2. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona que assumeixi la revisió d’aquest Pla
especial i la redacció d’un nou Pla, així com les despeses que això comporti.
3. Encomanar al Consell coordinador del Parc del Montnegre i el Corredor que
assumeixi les funcions d’òrgan de participació dels Ajuntaments en la revisió del
Pla especial, així com la remissió a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
documentació pertinent per a la tramitació del nou Pla especial que resulti
d’aquesta revisió.
4. Sol·licitar a la Comissió Territorial d’Urbanisme del Departament de Política
Territorial i Obres públiques de la Generalitat de Catalunya que assumeixi la
tramitació del nou Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del
Parc del Montnegre i el Corredor, a partir de la documentació que li trameti el
Consell coordinador.
5. Notificar els pressents acords als ajuntaments integrats en l’àmbit territorial
del Pla especial de protecció de les serres del Montnegre – Corredor, al Consell
coordinador del Parc, a la Diputació de Barcelona i a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona.
12. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DEL PLA ESPECIAL DELS
ESTABLIMENTS COMERCIALS I DE SERVEIS.
El Sr. Perapoch explica que el dia 6 de juny de 2008 es va aprovar per resolució
de l’Alcaldia el Pla especial d’establiments comercials i de serveis del municipi de
Sant Celoni. En el període d’exposició pública de l’expedient –diu- es va rebre
una al·legació en contra per part de Grugesa Area Promociones SL (la promotora
que està construint a l’antiga zona de Can Pamias) que va demanar poder tenir
total llibertat en aquella zona. Ara es porta al Ple la resolució d’aquesta al·legació
i l’aprovació provisional del Pla.
Val a dir que a finals d’any entrarà en vigor una Directiva europea que deixarà
total llibertat al comerç, per la qual cosa hem pensat que podíem acceptar sense
cap tipus de problema aquesta al·legació.
El Sr. Castaño indica que el grup municipal socialista és coneixedor d’aquest Pla
perquè és un tema que ve de lluny. Es tracta, bàsicament, de limitar determinats
tipus de serveis a la zona centre (bancs i caixes, empreses de treball temporal,
companyies d’assegurances...), per tal de potenciar la implantació d’establiments
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comercials i intentar tenir un comerç viu a la zona centre de Sant Celoni. El
nostre grup –diu- votarà a favor de la proposta.
La Sra. Vinyets diu que en aquest expedient que es porta avui a votació del Ple
s’indica que el Pla especial d’establiments comercials i de serveis del municipi de
Sant Celoni persegueix l’objectiu del model comercial que té per objecte la
creació d’un pol d’atracció comercial al centre urbà del municipi. S’afegeix que
els beneficis econòmics i socials que aquest model comercial produeix justifiquen
l’adopció de mesures i actuacions que assegurin la persistència i coexistència
d’aquestes petites empreses davant l’establiment d’altres tipus d’activitats
econòmiques a les zones cèntriques de la ciutat.
Això s’oposa –diu- al model comercial que els dos grups majoritaris d’aquesta
Corporació heu defensat quan vau aprovar la construcció d’un complex comercial
a l’entrada del municipi, que ajuda a la despersonalització d’aquest comerç de
proximitat que ara es vol potenciar. També fa pocs dies s’aprovava la impantació
de dos supermercats (un Caprabo i un Lidl) a l’altra entrada de Sant Celoni... No
entenem massa que, per una banda, vulgueu potenciar el comerç de proximitat
i, per altra, els dos grups majoritaris feu una clara aposta pels centres
comercials i els complexes d’oci. També és veritat que el Pla arriba una mica tard
pel que fa a la instal·lació de bancs, caixes, asseguradores, immobiliàries i
empreses de treball temporal al centre de la nostra vila. Per tots aquests motius
i perquè entenem que aquest Pla es contradiu amb els posicionaments de CiU i
del PSC en els darrers Plens en matèria comercial, nosaltres ens abstindrem en
la votació.
El Sr. alcalde diu que per ell no existeix cap contradicció. Molts municipis tenen
centres comercials en la seva perifèria i un nucli potent de comerç de proximitat
funcionant simultàniament. Es tracta només –diu- de dinamitzar cada espai de
manera adequada. El fet que hi hagi activitat que generi atracció cap a Sant
Celoni acaba afectant positivament a tot tipus de comerç. No comparteixo el
criteri del grup municipal de la CUP; penso que la convivència dels dos tipus de
comerç és positiva i que amb el Pla que es porta a aprovació aconseguirem
potenciar el comerç de la zona centre.
Després d’aquestes intervencions i
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació del Pla especial dels establiments
comercials i de serveis, promogut per l’Ajuntament de Sant Celoni.
Per resolució de l’Alcaldia de data 6 de juny de 2008 es va aprovar inicialment el
Pla especial dels establiments comercials i de serveis del municipi de Sant
Celoni.
El document urbanístic i l’expedient han estat exposats al públic durant el
període d’un mes, prèvia publicació de l’oportú anunci al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament de Sant Celoni, a El Periódico de 12 de juny de 2008, al Butlletí
Oficial de la Província número 142 de 13 de juny de 2008 i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya número 5155 de 18 de juny de 2008. També s’ha citat

48

personalment al tràmit d’informació pública a l’Associació de veïns i comerciants
Anselm Clavé Centre i a la Unió de Botiguers i Comerciants de Sant Celoni.
Durant el referit termini s’ha presentat una al·legació per part de Grugesa Area
Promociones SL, on resumidament s’exposa que tant la Modificació puntual del
Pla general d’ordenació com el Pla de millora urbana de la UASU-45, aprovats
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessions de 22 de juny
de 2006 i 28 de setembre de 2006, respectivament, tenien per objectiu
modificar els paràmetres edificatoris per tal de potenciar als edificis amb front a
la carretera C-35 un ús industrial-comercial, admetent-se expressament l’ús 2
comercial; i que amb el Pla especial en tràmit es proposa eliminar els usos
comercials 2d i 2f, amb la qual cosa resten greument afectats els usos aprovats
en les figures de planejament abans esmentades i es lesionen els interessos dels
promotors d’aquesta unitat d’actuació urbanística.
S’ha rebut l’informe sectorial emès per la Direcció General de Comerç, on
conclou que el Pla especial classifica els equipaments en comercials (ús 2) i
administratius (ús 3), amb voluntat d’adequar-se al que estableix la vigent
legislació d’equipaments comercials, apuntant que no es fa cap referència als
establiments col·lectius, i manifestant que atès que no es planteja cap augment
de sostre existent destinat a l’ús comercial, no és preceptiu el seu informe.
La tècnica de Desenvolupament Econòmic ha emès un informe en relació a
l’al·legació presentada per Grugesa Area Promociones SL on exposa que el Pla
especial articula la zona de tolerància tercera formada pel tram de la carretera
C-35 comprès entre les dues entrades al municipi, per la porta de Ponent i per la
porta de Llevant. En aquesta zona, el Pla especial aprovat inicialment
determinava no admetre els usos d’establiments de venda al detall d’equipament
de la persona ni de lleure i cultura. No obstant, el Parlament Europeu va aprovar
el 12 de desembre de 2006 la Directiva 2006/123/CE relativa als serveis al
mercat interior, amb l’objectiu de facilitar l’exercici de la llibertat d’establiments
dels prestadors de serveis i la lliure circulació dels serveis. Aquesta normativa
estableix que els estats membres no supeditaran l’accés a una activitat de
serveis a l’aplicació d’una prova econòmica, excepte que es defensin raons
imperioses d’interès general, entre les quals es citen l’ordre públic, la seguretat
pública, la protecció civil, la salut pública, la preservació de l’equilibri financer del
règim de seguretat social, la protecció dels consumidors, etc…La Directiva
esmentada ha de transposar-se pels estats membres abans del 28 de desembre
de 2009, i comportarà canvis significatius en la legislació sectorial d’ordenació
comercial, així com la revisió dels instruments legals de caràcter municipal.
Davant la imminent transposició d’aquesta Directiva, la tècnica de
Desenvolupament Econòmic proposa estimar l’al·legació de Grugesa Area
Promociones SL, tot esperant la definició del nou marc legal d’implantació
d’equipaments comercials per tal de poder establir criteris que no siguin de
naturalesa econòmica en la zona de tolerància tercera definida al Pla especial.
Vist que l’estimació d’aquesta al·legació suposa eliminar la restricció en aquesta
zona dels usos 2d i 2f, mantenint per tant els mateixos usos que proposa el
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planejament vigent, i per tant, essent innecessària la delimitació de la zona de
tolerància tercera.
Actualment els vials paral·lels a la carretera C-35 presenten una tipologia
comercial basada en establiments dels sectors de quotidià alimentari,
equipament de la llar i automoció i carburants. Aquest fet és conseqüència de les
necessitats d’espai d’aquest tipus d’activitats, que no troben cabuda en els locals
del centre del municipi. En aquesta zona no s’hi ha implantat cap activitat que
s’inclogui en els usos 2d i 2f, no existint, per tant, una necessitat imminent de
frenar la implantació d’aquestes activitats en la zona tercera.
Atès que d’ofici s’han introduït un seguit de correccions d’errors materials
detectats en el document aprovat inicialment, consistents en:
4.1. Respecte el document en el seu conjunt
S'han corregit els errors materials detectats com poden ser duplicitat de
referències a un mateix carrer o retolació incorrecta en la documentació
gràfica.
4.2. Respecte la normativa
A l'article 8 s'aclareix l'ús d'habitatge en les plantes pis que no es
mencionava, encara que estava permès, en la redacció inicial.
S'adapta la superfície màxima de venda indicada als articles 11.2.a i 12.2.a
per referir-la al planejament vigent.
S'afegeix una disposició addicional primera respecte l'àrea de protecció del
nucli antic.
Es modifica el text de l'article 11.2.c per aclarir que els habitatges o
aparcaments existents en planta baixa que es transformin en locals
comercials no podran revertir a l'ús d'habitatge o aparcament una vegada
feta la transformació.
S'ha eliminat l'article 13 que feia referència a la zona de tolerància tercera i
els articles 14 i 15 han passat a ser els 13 i 14 respectivament.
4.3. Respecte la documentació gràfica
S'han ajustat els límits de la zona 2 a la Carretera Vella per ajustar-los a la
morfologia urbana: s'han ajustat els xamfrans dels límits amb el carrer Sant
Martí i el de Sant Joan.
S'ha afegit un plànol informatiu amb la indicació dels usos preexistents
d'habitatge i aparcament a la zona de tolerància primera en el nucli de la
Batlloria que no s'havia inclòs en el document inicial.
S'han corregit les errades materials en la documentació gràfica pel que fa a
la indicació d'habitatges, aparcaments o establiments regulats per tal
d'ajustar-los a la realitat física i als canvis produïts en l'activitat des de
l'aprovació inicial, en concret:
Plànol U01.1
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S'ha eliminat la trama i referències a la zona de tolerància tercera.
Plànol U02.1
S'ha eliminat la trama i referències a la zona de tolerància tercera.
S'ha corregit la delimitació entre la zona primera i segona a la Carretera
Vella, a la cantonada del carrer Sant Martí per adequar-la a la morfologia
edificatòria.
Plànol U03.1
S'ha corregit la delimitació entre la zona primera i segona a la Carretera Vella
a la cantonada del carrer Sant Martí per adequar-la a la morfologia
edificatòria.
S'ha tramat la parcel·la situada a la cantonada entre el carrer Sant Joan i
Sant Jordi, part posterior de la finca amb el número 182 del carrer Major,
com a zona segona que li correspon per carrer.
S'ha tramat com a zona segona la part posterior de la finca amb el número
104 del carrer Major que és la que li correspon per carrer.
Plànol U04.1
S'ha eliminat la indicació d'habitatge existent al número 168 del carrer Major
per no existir habitatge en planta baixa i sí un local comercial.
Es corregeixen les indicacions d'habitatge i/o aparcament als números 11 a
17 del carrer Sant Pere per reflectir la realitat.
Es corregeix la indicació d'habitatge i/o aparcament als números 2 a 6 del
carrer Sant Pere per reflectir la realitat.
S'elimina la indicació d'habitatge a la part posterior del número 91 del carrer
de Sant Josep, que dona a la plaça de la Vila, per correspondre a un local
comercial.
S'amplia la indicació d'habitatge o aparcament a la finca número 95 del
carrer Sant Josep per adequar-la realitat.
Es desplacen les indicacions d'habitatge en planta baixa dels números 6, 12 i
16 del carrer Prim als número 4,10 i 14 del mateix carrer per ser on
corresponen.
S'indiquen els habitatges existents al carrer d'Anselm Clavé 5 i 7.
S'indica l'accés a un aparcament situat a la plaça de la Vila que correspon a
l'edifici del número 1 del carrer d'Anselm Clavé.
S'indica l'accés a un aparcament situat al carrer de Torres i Bages .
S'elimina la indicació d'aparcament al carrer de Santa Fe 3.
S'indiquen els accessos als aparcaments del carrer de Santa Fe 13 i 15.
S'amplia a tota la finca la indicació d'habitatge al carrer Santa Fe 19.
S'indica l'habitatge i aparcament del carrer de Santa Fe 21.
S'indica un habitatge situat a la plaça del Bestiar, cantonada amb plaça dels
Estudis.
S'eliminen les indicacions d'habitatge en planta baixa al carrer Abat Oliva per
correspondre a accessos a habitatges plurifamiliars.
S'ha corregit la indicació d'habitatge en planta baixa a la Carretera Vella 106
per existir un local comercial.
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S'indica l'accés a aparcament existent al carrer de l'Abad Oliva, 4.
Plànol U04.3
S'afegeix una clau 3b a la plaça d'en Nicola, el 166 del carrer Major, que
correspon a una agencia immobiliària.
S'elimina l'agencia immobiliària que existia al carrer de l'Abat Oliva 4, per
canvi de tipus de negoci.
S'elimina el consultori, 3c, a la plaça de la Vila 18, per no estar en planta
baixa.
S'inclou una agencia immobiliària situada a la plaça de la Vila 17.
S'elimina el locutori situat al carrer Sant Pere 8, per haver cessat en la seva
activitat.
Segons allò establert a l’article 112 del RLUC només procedeix aprovar
inicialment per segona vegada i obrir un nou termini d’informació pública i
d’audiència quan s’introdueixin canvis substancials en el pla aprovat inicialment i
exposat al públic.
El mateix article 112.3 del RLUC defineix que en el cas de planejament derivat,
s'entén que són canvis substancials els que donin lloc a un model d'ordenació
diferent respecte a l'emplaçament dins l'àmbit de les zones i sistemes
urbanístics.
La jurisprudència considera que el concepte jurídic indeterminat de canvi
substancial s’ha d’interpretar restrictivament per economia procedimental
(Tribunal Superior de Justícia de Madrid, Sala del contenciós-administratiu,
Sentència de 25 setembre 1998, Tribunal Suprem, Sala tercera del contenciósadministratiu, Secció 5a, Sentència de 25 octubre 2006, Tribunal Superior de
Justícia d’Andalusia de Granada, Sala del contenciós administratiu, Secció 2a,
Sentència 29 desembre 2003, Tribunal Suprem, Sala tercera del contenciós
administratiu, Secció 5a, Sentència de 2 novembre 2005).
Vist que l’arquitecte municipal i la tècnica d’Administració General indiquen que
les modificacions introduïdes en el document aprovat inicialment no són
substancials ja que responen a l’ajust necessari per a corregir errades materials,
clarificar les definicions o eliminar els elements innecessaris.
Pel que fa a l’aprovació provisional de la modificació, d’acord amb l’article 83 de
la Llei d’urbanisme correspon a l’Ajuntament de Sant Celoni, i concretament al
Ple de la Corporació municipal, d’acord amb l’article 52.2.c) 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.
Vistos els informes favorables obrants a l’expedient de l’arquitecte, la tècnica de
Desenvolupament Econòmic i la tècnica d’Administració General municipals.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 15 vots a
favor de les senyores Lechuga, Costa, Miracle i de la Encarnación i dels senyors
Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre, Perapoch, Castaño, Arenas, Capote, Bueno,
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Casado i Vega, i 2 abstencions de la senyora Vinyets i del senyor Ventura, el Ple
municipal ACORDA:
1. Estimar l’al·legació presentada per Grugesa Area Promociones SL, en el sentit
d’eliminar la zona de tolerància tercera delimitada en el Pla especial i la restricció
d’usos que s’hi havia previst, segons allò disposat en el contingut de la proposta.
2. Aprovar provisionalment el Pla especial dels establiments comercials i de
serveis, promogut per l’Ajuntament de Sant Celoni, amb les prescripcions
següents:
4.1. Respecte el document en el seu conjunt
S'han corregit els errors materials detectats com poden ser duplicitat de
referències a un mateix carrer o retolació incorrecta en la documentació
gràfica.
4.2. Respecte la normativa
A l'article 8 s'aclareix l'ús d'habitatge en les plantes pis que no es
mencionava, encara que estava permès, en la redacció inicial.
S'adapta la superfície màxima de venda indicada als articles 11.2.a i 12.2.a
per referir-la al planejament vigent.
S'afegeix una disposició addicional primera respecte l'àrea de protecció del
nucli antic.
Es modifica el text de l'article 11.2.c per aclarir que els habitatges o
aparcaments existents en planta baixa que es transformin en locals
comercials no podran revertir a l'ús d'habitatge o aparcament una vegada
feta la transformació.
S'ha eliminat l'article 13 que feia referència a la zona de tolerància tercera i
els articles 14 i 15 han passat a ser els 13 i 14 respectivament.
4.3. Respecte la documentació gràfica
S'han ajustat els límits de la zona 2 a la Carretera Vella per ajustar-los a la
morfologia urbana: s'han ajustat els xamfrans dels límits amb el carrer Sant
Martí i el de Sant Joan.
S'ha afegit un plànol informatiu amb la indicació dels usos preexistents
d'habitatge i aparcament a la zona de tolerància primera en el nucli de la
Batlloria que no s'havia inclòs en el document inicial.
S'han corregit les errades materials en la documentació gràfica pel que fa a
la indicació d'habitatges, aparcaments o establiments regulats per tal
d'ajustar-los a la realitat física i als canvis produïts en l'activitat des de
l'aprovació inicial, en concret:
Plànol U01.1
S'ha eliminat la trama i referències a la zona de tolerància tercera.
Plànol U02.1
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S'ha eliminat la trama i referències a la zona de tolerància tercera.
S'ha corregit la delimitació entre la zona primera i segona a la Carretera
Vella, a la cantonada del carrer Sant Martí per adequar-la a la morfologia
edificatòria.
Plànol U03.1
S'ha corregit la delimitació entre la zona primera i segona a la Carretera Vella
a la cantonada del carrer Sant Martí per adequar-la a la morfologia
edificatòria.
S'ha tramat la parcel·la situada a la cantonada entre el carrer Sant Joan i
Sant Jordi, part posterior de la finca amb el número 182 del carrer Major,
com a zona segona que li correspon per carrer.
S'ha tramat com a zona segona la part posterior de la finca amb el número
104 del carrer Major que és la que li correspon per carrer.
Plànol U04.1
S'ha eliminat la indicació d'habitatge existent al número 168 del carrer Major
per no existir habitatge en planta baixa i sí un local comercial.
Es corregeixen les indicacions d'habitatge i/o aparcament als números 11 a
17 del carrer Sant Pere per reflectir la realitat.
Es corregeix la indicació d'habitatge i/o aparcament als números 2 a 6 del
carrer Sant Pere per reflectir la realitat.
S'elimina la indicació d'habitatge a la part posterior del número 91 del carrer
de Sant Josep, que dona a la plaça de la Vila, per correspondre a un local
comercial.
S'amplia la indicació d'habitatge o aparcament a la finca número 95 del
carrer Sant Josep per adequar-la realitat.
Es desplacen les indicacions d'habitatge en planta baixa dels números 6, 12 i
16 del carrer Prim als número 4,10 i 14 del mateix carrer per ser on
corresponen.
S'indiquen els habitatges existents al carrer d'Anselm Clavé 5 i 7.
S'indica l'accés a un aparcament situat a la plaça de la Vila que correspon a
l'edifici del número 1 del carrer d'Anselm Clavé.
S'indica l'accés a un aparcament situat al carrer de Torres i Bages .
S'elimina la indicació d'aparcament al carrer de Santa Fe 3.
S'indiquen els accessos als aparcaments del carrer de Santa Fe 13 i 15.
S'amplia a tota la finca la indicació d'habitatge al carrer Santa Fe 19.
S'indica l'habitatge i aparcament del carrer de Santa Fe 21.
S'indica un habitatge situat a la plaça del Bestiar, cantonada amb plaça dels
Estudis.
S'eliminen les indicacions d'habitatge en planta baixa al carrer Abat Oliva per
correspondre a accessos a habitatges plurifamiliars.
S'ha corregit la indicació d'habitatge en planta baixa a la Carretera Vella 106
per existir un local comercial.
S'indica l'accés a aparcament existent al carrer de l'Abad Oliva, 4.
Plànol U04.3
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S'afegeix una clau 3b a la plaça d'en Nicola, el 166 del carrer Major, que
correspon a una agencia immobiliària.
S'elimina l'agencia immobiliària que existia al carrer de l'Abat Oliva 4, per
canvi de tipus de negoci.
S'elimina el consultori, 3c, a la plaça de la Vila 18, per no estar en planta
baixa.
S'inclou una agencia immobiliària situada a la plaça de la Vila 17.
S'elimina el locutori situat al carrer Sant Pere 8, per haver cessat en la seva
activitat.
3. Trametre còpia de l’expedient i del Pla especial dels establiments comercials i
de serveis a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva
aprovació definitiva.
13. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA GENERAL MUNICIPAL D’ORDENACIÓ RELATIVA AL
PONT SOBRE EL RIU LA TORDERA AL NUCLI DE LA BATLLÒRIA.
El Sr. Perapoch explica que en sessió de 22 de març de 2007 el Ple municipal va
aprovar inicialment el projecte de construcció d’un pont sobre la Tordera, al nucli
de la Batllòria. Posteriorment -diu-, el Ple municipal en sessió de 29 de maig de
2008 va aprovar una modificació puntual del PGOU relativa a aquest pont, amb
l’objectiu de permetre un accés digne i segur al Parc del Montnegre a través
d’aquest pont, tant per a vianants com per a bicicletes. D’acord amb aquesta
modificació del planejament urbanístic, l’accés al pont es farà pel costat del
camp de futbol de la Batllòria. L’Agència Catalana de l’Aigua ha emès un informe
al respecte, en el que ens fa una sèrie de recomanacions. Properament tindrem
un altre informe de l’ACA en relació a la situació hidràulica del pont.
El Sr. Bueno indica que aquest és un projecte que s’arrossega de fa temps i que
també s’ha debatut en el Consell de Poble de la Batllòria. La construcció d’un
pont sobre la Tordera és una reivindicació històrica dels veïns de la Batllòria per
aconseguir la connectivitat del poble amb el Montnegre. Cal recordar que per la
mateixa zona on es projecta el nou pont, abans hi havia l’antiga passera. El vot
del grup municipal del PSC serà favorable a la proposta –diu- i demanem que es
comenci a construir com més aviat millor.
La Sra. Vinyets diu que els regidors de la CUP també hi votaran a favor.
Després d’aquestes intervencions i
Vist de nou l’expedient instruït per a l’aprovació de la Modificació puntual del Pla
general d’ordenació relativa al pont sobre el riu Tordera a la Batllòria,
promoguda per l’Ajuntament de Sant Celoni.
El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 22 de març de 2007 va aprovar
inicialment el projecte constructiu del pont sobre la Tordera a la Batllòria, en
terme municipal de Sant Celoni, redactat per l’empresa Pedelta SL. A l’expedient
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objecte d’aquest projecte s’ha presentat una al·legació conforme el planejament
vigent no preveu aquesta infraestructura en l’emplaçament que es proposa.
El Ple municipal en sessió del dia 29 de maig de 2008 va aprovar inicialment la
Modificació puntual del Pla general d’ordenació relativa al pont sobre el riu
Tordera a la Batllòria, promoguda per l’Ajuntament de Sant Celoni.
L’objecte de la Modificació puntual és garantir un accés digne i segur al Parc del
Montnegre tant per a vianants com per a vehicles i bicicletes, tot fent coincidir el
planejament vigent amb l’esmentat projecte constructiu aprovat inicialment. En
concret el nou emplaçament del pont es situa en la continuació del carrer
Tordera, seguint el camí paral·lel al camp de futbol per connectar amb el camí
del marge dret paral·lel a l’autopista AP-7 esquerra de la Tordera, on existeix un
pas sota la mateixa autopista i que permet seguir l’itinerari més curt cap al
Montnegre.
L’expedient ha estat exposat al públic durant el període d’un mes, prèvia
publicació de l’oportú anunci al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al diari El
Periódico de 12 de juny de 2008, al Butlletí Oficial de la Província número 142 de
13 de juny de 2008 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5154,
de 17 de juny de 2008. Tanmateix, s’ha donat compliment al que disposa
l’article 8.5.a) del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme, segons consta a l’expedient.
Durant el termini d’exposició pública s’ha notificat als ajuntaments dels municipis
limítrofes amb el municipi de Sant Celoni.
Obra certificat de Secretaria a l’expedient conforme no s’ha presentat en aquest
Ajuntament cap mena d’al·legació ni reclamació a l’expedient.
Arrel de l’aprovació inicial de la modificació es va sol·licitar l’informe preceptiu de
l’Oficina territorial d’avaluació ambiental de Barcelona del Departament de Medi
Ambient i Habitatge i de l’Agència Catalana de l’Aigua.
El dia 20 d’agost de 2008 va tenir entrada en aquest Ajuntament l’informe emès
per l’Oficina territorial d’avaluació ambiental de Barcelona del Departament de
Medi Ambient i Habitatge envers la modificació, el qual s’indica que caldrà
recaptar informe de l’Agència Catalana de l’Aigua en relació amb les matèries
referents al cicle integral de l’aigua, d’acord amb l’article 8.5 del Decret
Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
legislació en matèria d’aigües de Catalunya; també indica que en el
desenvolupament de la Modificació puntual que significarà la construcció del pont
caldrà adoptar mesures dirigides a:
- Reduir al mínim indispensable els moviments de terres i tenir cura que els
aplecs generats pels moviments de terres siguin amuntegats sense suposar
impacte sobre la zona fluvial ni el sistema hídric.
- Integrar el projecte al màxim en el medi físic.
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- Preveure no només la recuperació de la vegetació de ribera malmesa per la
construcció del projecte, sinó també la preservació i protecció de la vegetació de
ribera actual.
El dia 6 de febrer de 2009 l’Agència Catalana de l’Aigua va emetre informe
envers la modificació, amb les següents conclusions:
- Pel que fa a l’abastament informa favorablement, indicant que la modificació de
planejament proposada no suposa cap variació en les previsions de
subministrament d’aigua del municipi.
- Respecte del sanejament informa favorablement indicant que aquesta
modificació no suposa cap variació en les previsions de generació d’aigües
residuals del municipi.
- Pel que fa a la inundabilitat, informa favorablement esmentant que, degut a
que la zona esportiva és existent i no pateix cap tipus de transformació d’usos
del sòl, l’Ajuntament haurà d’incloure aquest equipament i el nou vial dins del
Programa d’actuació municipal (PAM) front inundacions del municipi per prendre
les mesures adequades per a la gestió del risc associat i que a més serà
necessari informar la població de la condició d’inundable del vial mitjançant
senyalització adequada per a aquest fet. Pel que fa a la solució hidràulica del
pont indica que es troba actualment en tramitació en aquesta Agència en
l’expedient UDPH2007002964.
- En relació amb les afeccions mediambientals, informa favorablement i fa
constar que el projecte constructiu del pont haurà de preveure la protecció de la
vegetació de ribera existent a la zona i la recuperació de la vegetació de ribera
afectada per l’execució de les obres.
Pel que fa a l’acompliment de la Directiva Marc de l’Aigua, el planejament derivat
i projectes constructius que es desenvolupin a partir d’aquest POUM, l’Agència
Catalana de l’Aigua informa que hauran d’adaptar-se a les disposicions que es
derivin de l’aplicació de la Directiva, i en particular, al futur Pla de Gestió del
Districte de la Conca Fluvial de Catalunya, que cal aprovar i publicar a finals de
2009 i que en tot cas, el domini públic hidràulic no computarà a efectes de
repartiment de càrregues i beneficis.
La present modificació no comporta un increment de sostre, ni un augment de la
densitat de l’ús residencial, ni la transformació global dels usos previstos pel
planejament, ni tampoc una actuació aïllada de dotació i, per tant, no li són
aplicables les cessions proporcionals de sòl per zones verdes i espais lliures ni
per equipaments que determina l’article 94 apartats segon, tercer, quart i cinquè
del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei d’urbanisme de Catalunya.
Aquesta modificació determina la nova ordenació on s’actua, qualificant com a
sistema viari el camí existent colindant amb el camp de futbol, que segons el
planejament és equipament esportiu; es trasllada la ubicació del pont i es fa
coincidir amb el previst pel projecte constructiu aprovat inicialment i es preveu
expressament que el sistema de gestió urbanística serà l’expropiació.
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D’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal s’han introduït en el
document les següents modificacions respecte de l’aprovació inicial amb
l’objectiu de completar la documentació de la mateixa:
- S’ha corregit l’error material detectat en el capítol 1.5 estructura de la
propietat, relatiu a les finques incloses dins l’àmbit i les superfícies afectades per
la Modificació puntual.
- S’ha afegit el capítol 1.7.5 gestió urbanística als efectes de determinar com es
formalitzarà l’obtenció del sòl objecte de modificació.
- S’ha completat el capítol 1.11 Avaluació econòmica i financera amb la
justificació de la sostenibilitat econòmica de la Modificació puntual plantejada,
corregint l’error material respecte de la superfície de viari inclosa dins l’àmbit i el
cost d’urbanització de la mateixa.
D’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal i la tècnica d’Administració
General, aquestes modificacions introduïdes en el document aprovat inicialment
suposen correccions d’errades en la memòria del document sense afectar els
annexes del mateix i, per tant, es considera que no constitueixen canvis
substancials, atès que no s’ajusten als descrits en l’article 112.2 del D305/2006
en no adoptar, respecte de l’aprovació inicial, nous criteris respecte de
l’estructura general o el model d’ordenació del territori ni respecte de la
classificació del sòl de l’emplaçament dins l’àmbit dels sistemes urbanístics
previstos. Per aquest motiu, no és necessària una segona informació pública, tot
i que sí serà necessari que l’acord d’aprovació provisional faci constar
expressament els canvis introduïts.
Pel que fa a l’aprovació provisional de la modificació, d’acord amb l’article 83 de
la Llei d’urbanisme correspon a l’Ajuntament de Sant Celoni, i concretament al
Ple de la corporació municipal, d’acord amb l’article 52.2.c) 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.
Vistos els informes favorables obrants a l’expedient de l’arquitecte, enginyer,
tècnica de Medi Ambient i tècnica d’Administració General municipals.
Per tot això, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla general municipal
d’ordenació de Sant Celoni, promoguda per l’Ajuntament de Sant Celoni, relativa
al pont sobre el riu la Tordera al nucli de la Batllòria, la qual incorpora, respecte
del document aprovat inicialment, les següents modificacions que es deuen a
correccions d’errades i que no es consideren substancials:
- S’ha corregit l’error material detectat en el capítol 1.5 estructura de la
propietat, relatiu a les finques incloses dins l’àmbit i les superfícies afectades per
la Modificació puntual.
- S’ha afegit el capítol 1.7.5 gestió urbanística, als efectes de determinar com es
formalitzarà l’obtenció del sòl objecte de modificació.
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- S’ha completat el capítol 1.11 Avaluació econòmica i financera amb la
justificació de la sostenibilitat econòmica de la Modificació puntual plantejada,
corregint l’error material respecte de la superfície de viari inclosa dins l’àmbit i el
cost d’urbanització de la mateixa.
2. Trametre còpia de l’expedient i de la Modificació puntual del Pla general
d’ordenació municipal, relativa al pont sobre el riu la Tordera al nucli de La
Batllòria, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva
aprovació definitiva.
14. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR P-7 PLANA DE LA BATLLÒRIA.
El Sr. alcalde explica que aquesta modificació puntual del planejament urbanístic
relativa a la Plana de la Batllòria ja va ser aprovada inicialment pel Ple municipal
en una sessió anterior. L’objectiu d’aquesta modificació és poder disposar del sòl
necessari per construir un pavelló poliesportiu al costat de l’escola Montnegre,
que donarà servei als veïns de la Batllòria i que servirà també com a gimnàs per
als nens de l’escola.
El Sr. Castaño i el Sr. Ventura diuen que els seus respectius grups municipals
votaran a favor de la proposta.
Després d’aquestes intervencions i,
Vist de nou l’expedient instruït per la Modificació puntual del Pla parcial del
sector P-7 la Plana de la Batllòria, relativa a un ajust de sistemes, promoguda
per l’Ajuntament de Sant Celoni, aprovada inicialment per resolució de l’Alcaldia
de data 23 d’abril de 2008.
Aquesta modificació ha de permetre l’emplaçament d’un equipament poliesportiu
PAV2 vinculat a l’actual equipament escolar del CEIP Montnegre, per completar
el sistema d’equipaments del nucli de la Batllòria.
L’expedient ha estat exposat al públic, prèvia publicació de l’oportú anunci al tauler
d’anuncis, a la web de l’Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província número 109
de 6 de maig de 2008, al diari El Periódico del dia 9 de maig de 2008 i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5128 de 9 de maig de 2008.
Tanmateix, s’ha donat compliment al que disposa l’article 8.5.a) del Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Tex refós de la Llei
d’urbanisme, segons consta a l’expedient.
Obra certificat de Secretaria a l’expedient conforme no s’ha presentat en aquest
Ajuntament cap mena d’al·legació ni reclamació a l’expedient.
En compliment de l’article 83.5 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el Tex refós de la Llei d’urbanisme, es va sol·licitar informe al
Departament d’Educació de la Generalitat, al Consell Català de l’Esport i a l’Oficina
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territorial d’avaluació ambiental de Barcelona del Departament de Medi Ambient i
Habitatge.
El dia 30 de maig de 2008 va tenir entrada en aquest Ajuntament l’informe
favorable del Consell Català de l’Esport envers aquesta modificació.
Amb data 14 de gener de 2009 s’ha rebut l’informe del Departament d’Educació i
Universitats de la Generalitat, Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental, el
qual és favorable, subjecte a les següents condicions:
1. Complementar la Modificació puntual amb la proposta d’implantació PAV2
(plànol I.04).
2. Qualificar l’illa delimitada pels carrers de les escoles, Montnegre, Camí Ral,
Fuirosos, equipament esportiu i part amb la finca privada (plànol I.04) com a
equipament públic docent i constituir-la en finca independent, una vegada
regularitzats els límits entre equipaments.
3. Considerar la mobilitat d’autobusos i autocars.
4. Adequar les característiques de les xarxes de serveis a les futures necessitats
per a un centre educatiu de 2 línies.
5. Que es consideri la possibilitat de tractar la façana a l’autopista amb les
barreres acústiques verdes i arbrat per a la reducció de sorolls.
El dia 22 de gener ha tingut entrada l’informe emès pel Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, on es conclou que es considera
viable l’aprovació de la modificació, tota vegada que no hi ha una afecció
significativa sobre el medi, amb el benentès que caldrà donar compliment a la
normativa ambiental vigent.
Arrel de les consideracions que s’indiquen en l’informe del Departament d’Educació
i Universitats de la Generalitat, s’han introduït en el document urbanístic les
següents modificacions respecte de l’aprovació inicial:
a. L’àmbit B de la Modificació puntual, fixat inicialment en 1.760,95 m2sl., es
modifica d’acord amb la previsió real de sòl per a la implantació del pavelló
poliesportiu previst; en base a les fitxes tècniques d’equipaments esportius
del Consell Català de l’Esport, les qual fixen per a un pavelló poliesportiu
doble PAV 2 una superfície construïda total de 2.000 m2st. Es delimita un
àmbit de 2.236,10 m2sl amb l’objectiu de qualificar com a E1 - equipament
esportiu, tot el sòl corresponent a l’ús esportiu previst.
b. S’afegeix el capítol 1.7.5 de gestió urbanística als efectes de determinar com
es regularitzaran els límits entre els dos equipaments.
c. Es completa la documentació gràfica del document incorporant el següent:
→ Plànol O.02 Proposta d’implantació PAV2, el qual constitueix una proposta
indicativa d’ocupació del sòl que el projecte constructiu del mateix haurà
de definir, introduint una nova numeració de la documentació gràfica
respecte de l’aprovació inicial.
→ Es grafia en el plànol O.03 Mobilitat, el recorregut del transport públic
urbà al nucli de la Batllòria, juntament amb l’esquema de la banda
d’estacionament prevista.
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L’article 112 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’urbanisme disposa que en la tramitació de plans urbanístics, cal
procedir a obrir un nou termini d’informació pública quan s’introdueixin canvis
substancials en el pla aprovat inicialment i exposat al públic. El mateix precepte
estableix que en el cas de planejament derivat, s’entén que són canvis
substancials els que donin lloc a un model d’ordenació diferent respecte a
l’emplaçament dins l’àmbit de les zones i sistemes urbanístics.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal, que indica que els canvis
introduïts en el document no tenen la condició de canvis substancials respecte
del document aprovat inicialment.
Vist l’informe emès per la tècnica d’Administració General, segons el qual no és
necessària una segona informació pública, tot i que si serà necessari que l’acord
d’aprovació provisional faci constar expressament els canvis introduïts.
Vist l’informe emès per l’enginyer municipal, segons el qual els canvis introduïts no
impliquen la variació de l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada i de la
capacitat d’absorció dels serveis viaris que incorpora la Modificació puntual del Pla
parcial.
Vist l’informe emès per la tècnica ambiental municipal, segons el qual s’informa
favorablement la modificació de planejament proposada.
Vist el que disposen els articles 83 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 52.2.c) 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.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat
dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla parcial del sector P-7
Plana de la Batllòria, promoguda per l’Ajuntament de Sant Celoni, la qual incorpora
les següents modificacions respecte del document aprovat inicialment:
a. L’àmbit B de la mdificació puntual, fixat inicialment en 1.760,95 m2sl., es
modifica d’acord amb la previsió real de sòl per a la implantació del pavelló
poliesportiu previst; en base a les fitxes tècniques d’equipaments esportius
del Consell Català de l’Esport, les qual fixen per a un pavelló poliesportiu
doble, PAV 2, una superfície construïda total de 2.000 m2st. Es delimita un
àmbit de 2.236,10 m2sl amb l’objectiu de qualificar com a E1 - equipament
esportiu, tot el sòl corresponent a l’ús esportiu previst.
b. S’afegeix el capítol 1.7.5 de gestió urbanística als efectes de determinar com
es regularitzaran els límits entre els dos equipaments.
c. Es completa la documentació gràfica del document incorporant el següent:
→ Plànol O.02 Proposta d’implantació PAV2, el qual constitueix una proposta
indicativa d’ocupació del sòl que el projecte constructiu del mateix haurà
de definir, introduint una nova numeració de la documentació gràfica
respecte de l’aprovació inicial.
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→ Es grafia en el plànol O.03 Mobilitat, el recorregut del transport públic
urbà al nucli de la Batllòria, juntament amb l’esquema de la banda
d’estacionament prevista.
2. Trametre còpia de l’expedient i de la modificació del Pla parcial del sector
P-7 Plana de la Batllòria a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
per a la seva aprovació definitiva.
15. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER
L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES RELATIVA A LA
PARTICIPACIÓ LOCAL EN ELS INGRESSOS ESTATALS.
El Sr. alcalde explica que es tracta d’una moció proposada des de l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques, i a continuació llegeix la part dispositiva del
document.
Acabada la lectura, el Sr. alcalde diu que en la seva opinió és una moció poc
agosarada perquè es limita a demanar prudentment que no s’abaixin els diners
que rebem els Ajuntaments com a resultat de la nostra participació en els
ingressos estatals. Sembla –diu- que el futur de l’Administració Local està molt
“negre” si l’ACMC presenta una moció com aquesta... El nostre vot serà
favorable a la moció.
El Sr. Castaño diu que el vot dels regidors socialistes també serà favorable a la
moció. Ja fa anys –diu- que els Ajuntaments venim reclamant una millora del
nostre finançament. Voldria fer esment, però, al fet que degut a la complicada
situació de crisi que estem vivint actualment, el govern de l’Estat espanyol ha
destinat 8.000 milions d’euros als municipis de tot el país, a través de
l’anomenat Fons Estatal d’Inversió Local, dels que l’Ajuntament de Sant Celoni
en rebrà 2.800.000 euros, que constituirà una injecció econòmica molt important
per al nostre municipi i que ens permetrà realitzar inversions que ens són
necessàries.
També voldria recordar que fa pocs anys el govern tripartit de la Generalitat de
Catalunya va crear el Fons Català de Cooperació, gràcies al qual l’Ajuntament de
Sant Celoni va ingressar l’any passat la quantitat gens despreciable de 253.000
euros, quantitat que s’anirà incrementant amb els anys. Evidentment, en
necessitaríem molts més de diners, però penso que és positiu que les altres
Administracions s’hagin començat a preocupar pel finançament local.
Com es diu a la moció –continua el Sr. Castaño- cal, d’una vegada per totes, que
els Ajuntaments aconseguim un sistema de finançament eficaç i suficient, que
corregeixi els dèficits que patim els municipis ver haver d’assumir competències
que no ens pertoquen directament.
El Sr. Ventura diu que, quan es va aprovar el pressupost municipal de 2008 els
regidors de la CUP ja van manifestar que aposten per un millor finançament dels
ajuntaments. Vam explicar –diu- que, mentre per a la gran part dels països
europeus el finançament local representa el 30% del pressupost estatal, a
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Espanya no supera el 14%. Com ja vam dir també, aquest dèficit en el
finançament local encara s’ha agreujat més arran de la crisi econòmica, ja que
els Ajuntaments deixen d’ingressar quantitats procedents de l’impost sobre
construccions i obres. També vam assenyalar que tan el govern de CiU, com el
govern tripartit de la Generalitat de Catalunya han mostrat una certa deixadesa
respecte dels Ajuntaments en matèria de finançament municipal.
Nosaltres estem d’acord amb la moció de l’ACMC que avui es porta al Ple per
demanar que no es redueixi el finançament dels Ajuntaments pel que fa a la
participació en els ingressos estatals. Però també volem manifestar que, tot i
que el Ple mostri aquesta voluntat, el que cal fer realment és batallar,
especialment a través dels representats dels dos partits amb més pes (PSC i
CiU) en el Parlament de Catalunya i en el Congrés dels Diputats, tot pressionant
per aconseguir un millor finançament local.
Després d’aquestes intervencions i,
La crònica manca de concreció del procés de descentralització i de definició dels
serveis a prestar pels tres nivells de l’Administració pública (central, autonòmica
i local) ha penalitzat als governs locals, els quals s’han vist obligats a consolidar
un ampli ventall d’activitats i serveis a la ciutadania sense el recolzament
econòmic necessari per fer-ne front.
Aquesta situació ha comportat un ofec econòmic i financer pels governs locals de
Catalunya i ha evidenciat clarament la insuficiència de l’actual sistema de
finançament local per poder assumir tots els serveis i competències que
demanden els ciutadans. Situació que s’ha generat, en bona part, com a
conseqüència de l’escassa participació dels municipis en els ingressos de l’Estat
en comparació amb el paper fonamental dels governs locals en la provisió
pública de serveis.
L’actual crisi econòmica no ha fet sinó agreujar encara més el desequilibri de
l’actual sistema de finançament dels municipis degut a la davallada dels
ingressos tributaris i a l’augment de la demanada de serveis socials, el que
provoca dèficits pressupostaris i la impossibilitat del compliment de la Llei
d’estabilitat pressupostaria i aboca molts ajuntaments a la confecció de plans de
sanejament financer.
Una de les principals fonts de finançament amb la que compten els ajuntaments
són els ingressos provinents de la participació en els ingressos tributaris de
l’Estat. Aquesta Administració, però, lluny de ser sensible a les necessitats dels
municipis, ha disminuït al voltant d’un 3,5% la previsió d’avançaments de
l’esmentada participació per a l’any 2009 respecte dels ingressos de l’exercici
2008.
És necessària una imminent reforma integral del sistema de finançament local
que representi un canvi de model, atesa la insostenible situació econòmica actual
dels governs locals catalans.
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El nou model de finançament dels governs locals s’haurà de basar en la nova
definició de competències compartides entre l’Estat i la Generalitat de Catalunya
en matèria de finançament local, previstes en els articles 218.1 i 219.1 de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Competències que abasten, entre d’altres, la
capacitat de la Generalitat de fixar els criteris de distribució de les participacions
d’altres administracions a càrrec dels seus pressupostos, així com la creació d’un
fons de cooperació local destinat als governs locals de caràcter incondicionat.
Per tot això, a proposta de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, i previ
dictamen de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels
17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Exigir al Govern de l’Estat que durant l’exercici de 2009 es mantingui com a
mínim una quota igual a la corresponent a l’exercici de 2008 en concepte de
participació municipal en els tributs de l’Estat.
2. Sol·licitar al Govern de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya una reforma
integral del sistema de finançament dels governs locals que contempli el nivell
real de prestació de serveis públics, garanteixi el compliment del principi de
suficiència financera i acabi amb el model seguit fins ara, consistent en la
transferència indiscriminada i compulsiva de competències sense la correlativa
injecció de recursos necessaris per fer-ne front.
3. Comunicar aquests acords al Govern de l’Estat espanyol, als grups
parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, així com als Diputats del
Parlament de Catalunya, al Departament de Governació i Administracions
Públiques i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
16. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER LA SECCIÓ
LOCAL D’ERC EN DEFENSA DE LA FESTA DEL FOC.
A petició del Sr. alcalde, el Sr. secretari procedeix a llegir la part dispositiva de la
moció en defensa de la festa del foc.
A continuació, el Sr. Castaño diu que el vot del seu grup serà a favor de la
moció. Voldria comentar, però, -diu- que el dia 18 de febrer de 2009 en la Mesa
del Congrés dels Diputats el grup parlamentari socialista va presentar una
proposició no de llei, demanant al govern espanyol que estableixi una normativa
específica per regular la pirotècnia, que tingui en compte la presència del foc en
les nostres festes i tradicions. Sens perjudici de vetllar per la seguretat pública,
aquesta normativa ha de permetre la continuïtat dels nostres costums i
manifestacions culturals associades a la pirotècnia i vinculades a la festa del foc.
Demanem també que es tinguin en compte les opinions de les Comunitats
autònomes, dels municipis i de les associacions culturals afectades per aquesta
Directiva europea. Per tot això, el nostre grup votarà a favor de la moció de la
Secció local d’ERC.
El Sr. Ventura i el Sr. alcalde també manifesten el vot favorable dels seus
respectius grups.
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Després d’aquestes intervencions i atès que
La Directiva 2007/23/CE, de 23 de maig, del Parlament Europeu i del Consell
sobre la posada al mercat d’articles pirotècnics ha generat una inquietud creixent
entre els grups de foc de Catalunya (balls de diables, bèsties de foc i colles de
foc) pels efectes restrictius que pugui suposar la seva aplicació.
Aquesta directiva, que té tres anys per a la seva transposició (els Estats
membres han d’adaptar i publicar com a molt tard el 4 de gener de 2010 les
disposicions necessàries per donar-ne compliment), s’adreça a la fabricació,
l’emmagatzematge i l’ús professional o recreatiu. És en aquest darrer punt que
es perceben limitacions o, fins i tot, amenaces al futur de correfocs, diables
infantils o festes amb pirotècnia. La feina feta fins avui amb l’associacionisme i el
municipalisme, i un bon treball legislatiu els propers mesos, ens pot permetre
superar els esculls a què la Directiva ens aboca.
El Ministerio de Indústria, a través del director general adjunt de Mines i cap de
l’àrea de Explosivos y Pirotecnia, ha comunicat la voluntat d’elaborar l’esborrany
de la transposició espanyola abans del mes d’abril, per tal de disposar del segon
semestre per tramitar-ho com a Reial Decret després de passar per informació
pública i el Consell d’Estat.
El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat ja ha
elaborat un document amb les consideracions que ha d’incorporar el Reial Decret
de transposició de l’esmentada directiva europea, des del punt de vista de la
utilització d’articles pirotècnics en les manifestacions de cultura popular i per tal
que la transposició d’aquesta directiva a la normativa de l’Estat espanyol no
col·lisioni amb les nostres tradicions i costums.
En el marc de la Comissió Mixta Departament/Món Local, òrgan permanent de
col·laboració entre el Departament, les Diputacions i les entitats associatives
d’ens locals, es va crear un grup de treball que es va reunir el passat 30 de
gener i que va consensuar un document que inclou les consideracions que ha
d’incorporar el Reial Decret de transposició de l’esmentada directiva.
Des del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana
s’organitzarà, enguany, una jornada de debat sobre l’esborrany de Reial Decret
adreçada a tots els agents vinculats: grups de foc, programadors, tècnics de
cultura, empreses pirotècniques i tècnics de protecció civil.
Els materials pirotècnics són utilitzats en les diferents manifestacions de cultura
popular i tradicional des del segle XIV.
Per tot això, a proposta de la Secció Local d’ERC de Sant Celoni i la Batllòria, i
previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis Personals, per unanimitat
dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Donar ple suport a totes les accions del Govern de la Generalitat en les
negociacions que porti a terme amb el Govern Espanyol com a òrgan competent,
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per tal d’establir el caràcter singular dels elements festius de cultura popular i
tradicionals catalans, mitjançant una regulació específica en l’ús dels materials
pirotècnics, que garanteixi el correcte desenvolupament de les diferents
representacions festives dels grups de foc i de les corresponents colles infantils a
l’hora de transposar la Directiva europea 2007/23/CE de 23 de maig.
2. Comunicar aquesta resolució a tots els balls de diables, bèsties de foc i colles
de foc de la ciutat de Sant Celoni, i mantenir-los informats puntualment sobre el
desenvolupament i avenços d’aquestes negociacions.
17. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA
PELS TRES GRUPS MUNICIPALS PER DONAR SUPORT AL PROJECTE
“CATALUNYA I VOLTANTS AMB BICICLETA”.
El Sr. Castaño comenta que la persona impulsora d’aquest projecte l’ha trucat per
telèfon per demanar-li que es deixés la moció sobre la taula perquè volia tornar-ne
a parlar amb els tres grups municipals.
El Sr. Ventura diu que a ell també l’ha trucat per dir-li que estava molest perquè
s’havia modificat part del contingut de la moció. Si us sembla oportú, -diu- jo no
veig inconvenient en deixar-la sobre la taula. D’altra banda, però, s’ha de dir que
aquesta persona porta 10 anys mirant de fer realitat la seva iniciativa i
demanant que l’Ajuntament aprovi aquesta moció i, si ho allarguem més, el
tema es podria eternitzar...
El Sr. alcalde explica que els tres grups municipals han considerat que no
s’esqueia que el Ple aprovés una moció en els termes literals que ha proposat el
Sr. Jordi del Egido Torres. Hem volgut, però, donar recolzament al seu projecte
cicloturista, per a que ell pogués fer ús d’aquest suport de la manera que ho
estimi convenient. Jo –diu- seria partidari d’aprovar la moció tal com s’ha
esmenat per, d’alguna manera, deixar tancat aquest tema.
El Sr. Castaño diu que ell no ha llegit la versió modificada del document.
El Sr. alcalde demana al Sr. secretari que llegeixi el contingut de la moció.
Acabada la lectura, intervé de nou el Sr. Ventura i demana que, si es vota la
moció i s’aprova, es respecti la voluntat de l’interessat de notificar l’acord al
màxim d’organismes possible.
Encara que només sigui per al seu coneixement, puntualitza el Sr. Castaño.
El Sr. alcalde proposa que s’aprovi la moció tal com ha estat esmenada i que,
efectivament, es notifiqui als organismes més importants dels que proposava el
Sr. del Egido.
Intervé de nou el Sr. Castaño per fer un incís sobre la proposta de
desclassificació de Les Ferreries que ha estat rebutjada en el punt 10è de l’ordre
del dia. Voldria afegir només –diu- que el grup municipal del PSC estudiarà la
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possibilitat de presentar la nostra esmena a la totalitat com una moció en un
proper Ple.
El Sr. alcalde diu que, després del resultat de la votació en el tema de Les
Ferreries, hi ha una qüestió que tots compartim, tot i que sigui amb matisos, i és
que la situació actual del sector no és la que voldríem. Caldrà, per tant,
treballar-hi. Emplaço –diu- als tres grups municipals a asseure’ns per parlar-ne.
Després d’aquestes intervencions i
El Sr. Jordi del Egido Torres ha presentat el projecte de cicloturisme anomenat
“Catalunya i voltants amb bicicleta”, que pretén fomentar l’esport del ciclisme des
d’una perspectiva turística i cultural.
El projecte contempla la definició d’unes rutes que, a més de potenciar l’esport de
la bicicleta, han de servir per difondre el nostre patrimoni, tot donant a conèixer el
món agrari, les festes populars, la cuina típica, l’entorn natural i les activitats
culturals, comercials, industrials, turístiques i de serveis dels llocs per on
transcorren les rutes.
Segons el promotor de la iniciativa, els participants disposaran d’un “carnet de
ruta” que caldrà segellar en els municipis que es determinin com a control, per
rebre després un diploma acreditatiu amb les dades personals, quilometratge,
temps emprat, perfil topogràfic, etc.
Atès que el terme municipal de Sant Celoni disposa d’una extensa xarxa de
camins i de carreteres adequats per a la pràctica de l’esport de la bicicleta de
carretera i de muntanya.
A proposta dels grups municipals de CiU, PSC i CUP, i previ dictamen de la
Comissió informativa de Serveis Personals, per unanimitat dels 17 regidors
presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Donar suport al projecte de cicloturisme “Catalunya i voltants amb bicicleta”
presentat pel Sr. Jordi del Egido Torres, per considerar que el projecte pot ser una
atractiva eina per promocionar el patrimoni arquitectònic, cultural, natural,
agrari i paisatgístic del nostre municipi.
2. Comunicar aquest acord a l’interessat, al Consell Comarcal del Vallès Oriental i a
la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, per al seu
coneixement i als efectes oportuns.
~~~~~~~~~~

El Sr. secretari informa que, abans de passar als punts de control de govern, hi
ha una proposta, no inclosa a l’ordre del dia, que s’hauria de sotmetre a
consideració del Ple per la via d’urgència. Es tracta d’aprovar la incorporació de
dos nous membres al Consell de Poble de la Batllòria.
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El Sr. alcalde indica que aquesta proposta es va presentar d’urgència a la
Comissió informativa i va ser elevada a dictamen, però no es va incloure a la
convocatòria del Ple per una qüestió de temps. Es tracta d’aprovar, si s’escau,
les incorporacions del Sr. Oscar Rubio Alonso i del Sr. José Antonio Santos
Núñez al Consell de Poble, ambdós a títol individual.
Per unanimitat de tots els regidors, queda aprovada la urgència d’incorporar
aquest punt a l’ordre del dia, i es procedeix a votar el seu contingut.
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA INCORPORACIÓ DE NOUS MEMBRES AL
CONSELL DE POBLE DE LA BATLLÒRIA, A TÍTOL INDIVIDUAL.
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya preveu al seu article 61.1 la
possibilitat que el Ple municipal acordi la creació d’òrgans territorials de gestió
desconcentrada.
L’Ajuntament de Sant Celoni, fent ús d’aquesta facultat, va considerar adient la
creació d’un canal de participació de les persones i entitats de la Batllòria,
mitjançant la instauració d’un consell de caràcter consultiu que enriqueixi
l’activitat municipal i que representi una via de diàleg permanent amb
l’Ajuntament.
Atesa la necessitat de disposar d’un reglament que possibilités la constitució i
posterior funcionament del Consell de Poble de la Batllòria, el Ple municipal en
sessió del dia 17 de maig de 2004 va aprovar inicialment el Reglament Orgànic
del Consell de Poble de la Batllòria, reglament que es va declarar definitivament
aprovat per resolució de l’Alcaldia de data 21 de juliol de 2004 per no haver-se
presentat cap al·legació en el termini d’exposició pública de l’expedient.
L’article 8 del Reglament Orgànic del Consell de Poble de la Batllòria estableix
que els membres del Consell Plenari han de ser designats pel Ple de l’Ajuntament
de Sant Celoni, i aquesta designació ha de recaure en:
•
•
•
•
•

Les persones a títol individual, majors de 16 anys, que voluntàriament
hagin sol·licitat formar part del Consell de Poble de la Batllòria.
Un representant de cada una de les Associacions sectorials amb seu a la
Batllòria designat pel seu màxim òrgan de govern.
Un representant de la Junta de Compensació de la urbanització Royal
Park, designat per acord del seu màxim òrgan de govern.
Un representant de l’Associació de veïns de la Batllòria, designat per
acord del seu màxim òrgan de govern.
Un regidor o regidora en representació de cada un dels partits polítics
amb representació municipal, computant a aquests efectes el regidor o
regidora que sigui nomenat/da president/a. Aquests mai no suposaran
un número superior a un terç del total de membres del Consell Plenari.
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Així mateix, l’article 5 del mateix reglament indica que tots els òrgans del Consell
han de ser renovats i/o ratificats per acord del Ple, amb ocasió de la renovació
dels membres de la corporació local, tant les persones a títol individual, com els
representants de les entitats i/o associacions i els representants polítics.
Per resolució de l’Alcaldia de data 18 de juliol de 2007 va ser nomenat president
del Consell de Poble de la Batllòria el regidor del grup municipal del PSC Josep
Capote Martín, per ser la llista més votada a l’àmbit territorial de la Batllòria, tal i
com estableix l’article 12 del Reglament Orgànic que regula el funcionament del
Consell.
A la vista de les sol·licituds rebudes, el Ple municipal en sessió de 30 d’octubre
de 2007 va aprovar la nova composició del Consell Plenari del Consell de Poble
de la Batllòria, tant les persones que representen les d’entitats com aquelles que
actuen a títol individual.
En sessions posteriors el Ple municipal ha aprovat la incorporació de nous
membres.
Posteriorment, per resolució de l’Alcaldia de data 25 de febrer de 2009 s’ha
nomenat nou president del Consell de Poble de la Batllòria al regidor Sr. Josep
Manuel Bueno Martínez, per renúncia del Sr. Josep Capote Martín.
En data 11 de març de 2009 el Sr. Oscar Rubio Alonso i el Sr. José Antoni Santos
Núñez han sol·licitat poder formar part del Consell de Poble de la Batllòria, a títol
individual, i poder integrar-se en les diferents comissions de treball.
En atenció a aquestes sol·licituds, a proposta de la Comissió informativa de
Serveis Personals, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal
ACORDA:
1. Aprovar les incorporacions del Sr. Oscar Rubio Alonso i del Sr. José Antoni
Santos Núñez al Consell de Poble de la Batllòria, ambdós a títol individual.
2. Notificar aquest acord a les persones interessades, per al seu coneixement i
als oportuns efectes, amb expressió dels recursos a què tinguin dret.
~~~~~~~~~~

18. INFORMACIÓ DE LA CORRESPONDÈNCIA REBUDA DES DEL DARRER
PLE ORDINARI.
L'Alcaldia dóna compte al Ple municipal de la següent correspondència rebuda
darrerament a l'Ajuntament de Sant Celoni, i la Corporació se’n dóna per
assabentada:
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9

Una carta del president de la Diputació de Barcelona, Sr. Antoni Fogué
Moya, convidant l’alcalde a una sessió informativa sobre l’Oficina
d’Assistència als municipis en relació al Fons Estatal d’Inversió Local.

9

Un escrit del SEM (Servei d’Emergències Mèdiques) acompanyant la
Memòria 2007 de la gestió d’aquest servei.

9

Un escrit del Degà de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya
comunicant la nova composició de la Junta Directiva.

9

Una carta de Faura-Casas Auditors Consultors en què s’informa de les
aportacions econòmiques fetes a dues entitats de cooperació
internacional.

9

Un escrit de l’alcalde de Llinars del Vallès, Sr. Martí Pujol i Casals, que
acompanya un exemplar del llibre Els noms populars de núvols, boires i
vents del Vallès Oriental.

9

Un escrit del president del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès
Oriental que acompanya 1740 exemplars del Calendari 2009, per
distribuir entre els ciutadans de Sant Celoni.

9

Una carta del president de la CECOT (Confederació empresarial comarcal
de Terrassa) en què es demana responsabilitat i austeritat pel que fa
l’increment de les taxes i impostos municipals.

9

Un escrit de l’alcalde del Prat de Llobregat, Sr. Lluís Tejedor Ballesteros,
que acompanya un exemplar del calendari que l’Ajuntament d’aquesta
localitat edita anualment des de 1992.

9

Una carta del president de Caixa de Sabadell, Sr. Salvador Soley i Junoy,
que acompanya un exemplar del llibre Caixa Sabadell: finances i acció
social (1859-2009).

19. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA I
PER LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA EN ELS MESOS DE
DESEMBRE DE 2008 I GENER I FEBRER DE 2009.
Es dóna compte al Ple municipal de les resolucions dictades per l’Alcaldia i per la
regidora de Seguretat Ciutadana en els mesos de desembre de 2008 i gener i
febrer de 2009, i la Corporació se’n dóna per assabentada.
EXTRACTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE DESEMBRE
DE 2008
Dia
1
1
1
1

Extracte
Atorgar beques a diversos alumnes d’escoles del municipi
Aprovar la certificació 2a de les obres d’urbanització de la UASU-19
Aprovar la certificació 4a de les obres del Parc d’activitats del Pertegàs
Aprovar la certificació 8a de les obres d’arranjament de l’àmbit de la Força
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11

Contractar un peó per fer tasques de consergeria a l’escola Soler de Vilardell
Contractar un agent d’ocupació i desenvolupament local
Facilitar a una comunitat de propietaris còpia d’un projecte constructiu
Aprovar la despesa per al subministrament i instal·lació d’un equip de so portàtil
Aprovar la despesa per la contractació de la redacció d’un informe ambiental
Concedir llicència municipal per a un nou subministrament a ENDESA
Concedir llicència municipal per a un nou subministrament a ENDESA
Concedir una llicència d’obres per a l’ampliació d’un local
Aprovar la despesa per a la redacció de la modificació del projecte del sector P-21
Aprovar la relació de factures F/12-2008
Acceptar la renúncia a una llicència d’obres menors
Desestimar una sol·licitud de retorn de dipòsit
Aprovar la despesa per al subministrament de tòtems d’informació
Aprovar la despesa per al subministrament de vestuari en matèria de seguretat
Incoar expedient de constrenyiment per impagament a la Junta de Compensació Can Coll
Incoar expedient de constrenyiment per impagament a la Junta de Compensació Can Coll
Concedir una llicència de primera ocupació d’una nau del municipi
Concedir una bestreta a un/a treballador/a de l’Ajuntament
Aprovar la despesa per al subministrament de bosses de niló reutilitzables
Aprovar la despesa pel al subministrament de caramels en la cavalcada dels Reis d’Orient
Aprovar la certificació 2a de les obres d’enllumenat dels carrers Pau Casals i altres
Aprovar la factura de despeses de l’estació depuradora d’aigües residuals (octubre 2008)
Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal
Aprovar la despesa per al subministrament de kits de control energètic
Concedir una llicència d’obres a MEGA SA per fer un nou subministrament
Adjudicació provisional del subministrament de mobiliari a l’escola bressol municipal
Aprovar factures corresponents a despeses d’obres d’urbanització
Aprovar la factura de regularització de preus de l’estació depuradora d’aigües residuals
Acceptar una renúncia a una llicència d’activitats
Delegar a un regidor la competència per celebrar un matrimoni civil
Concedir una llicència d’activitats per instal·lar una gelateria
Concedir una llicència d’activitats per instal·lar un bar
Concedir una llicència de primera ocupació de 3 habitatges
Concedir una llicència de primera ocupació d’un edifici plurifamiliar
Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers (novembre de 2008)
Aprovar la liquidació de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA per obertura de cata
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA per obertura de cata
Aprovar diverses baixes al padró municipal de vehicles
Aprovar una relació de crèdits incobrables
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública
Aprovar un canvi de subjecte passiu en les contribucions especials de la UASU-19
Declarar l’incompliment d’una ordre d’enderroc d’un edifici
Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge
Aprovar la despesa per al subministrament de vestuari per a la Policia Local
Facilitar còpia d’una llicència d’activitats a un ciutadà
Aprovar els contractes de publicitats de l’emissora municipal de ràdio
Ordenar la suspensió provisional i immediata d’unes obres de construcció
Estimar una sol·licitud de baixa al padró de recollida d’escombraries
Donar de baixa una autorització de venda d’una parada al mercat setmanal
Aprovar un canvi de nom d’una parada al mercat setmanal
Aprovar un canvi de nom d’una parada al mercat setmanal
Aprovar un canvi de nom d’una parada al mercat setmanal
Aprovar la despesa per treballs de tancament al camp municipal d’esports
Contractar dues persones per tasques de manteniment de zones verdes municipals
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12
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18
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22
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22
22
22
22
22
22
22
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Delegar a un regidor les tasques d’alcalde durant l’absència del titular de l’Alcaldia
Autoritzar el canvi de titularitat d’una llicència d’activitats
Contractar un peó esports
Facilitar còpia d’un escrit sol·licitat per un ciutadà
Retornar una garantia per al pagament de les obres d’urbanització d’un carrer
Aprovar el pressupost estimatiu de la Festa Major d’hivern de la Batllòria
Aprovar la memòria d’idoneïtat per obrir un punt TIC al centre cívic Les Casetes
Aprovar la despesa per a l’adquisició els lots de Nadal
Contractar una persona per fer tasques d’atenció ciutadana i telefònica
Aprovar una factura per millores d’inspecció al col·lector d’Olzinelles
Aprovar una factura per ampliació del taller de l’estació depuradora d’aigües residuals
Fer efectiva l’aportació econòmica al Pla de pensions dels treballadors municipals
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública
Aprovar definitivament la modificació d’un projecte de canalització d’aigües residuals
Aprovar la despesa per la contractació d’un assessorament jurídic extern
Declarar l’incompliment de l’ordre d’execució d’unes obres
Aprovar la despesa per al subministrament de papereres d’excrements de gossos
Aprovar la despesa pel servei de control fitosanitari a pins i cedres
Aprovar la despesa per adquirir senyals d’obligació de recollida d’excrements de gossos
Aprovar la despesa per les activitats d’educació en valors al CEIP Josep Pallerola
Aprovar la despesa pel subministrament de pancartes sobre l’ARE de Can Riera de l’Aigua
Prendre coneixement de l’informe sobre la gestió econòmica d’una sortida cultural
Facilitar a una comunitat de propietaris còpia del projecte de reforma de l’edifici
Aprovar la despesa per al subministrament d’impresos de nòmines
Concedir una llicència d’obres menors
Concedir una llicència d’obres menors
Concedir una llicència d’obres menors
Concedir una llicència de primera ocupació de diversos habitatges
Retornar un dipòsit urbanístic i de gestió de runes
Contractar una professora per fer una substitució al Centre de formació d’adults
Concedir gratificacions al personal laboral i funcionari de la Corporació
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri de Sant Celoni
Aprovar la despesa per al subministrament de material didàctic per l’escola bressol
Aprovar la despesa per al subministrament de material didàctic per l’escola bressol
Aprovar la despesa per al subministrament de material per l’escola bressol
Aprovar la despesa per la contractació d’un estudi geotècnic d’un solar municipal
Aprovar el pressupost estimatiu de les Festes d’Hivern 2008-2009
Autoritzar l’ampliació de l’horari de tancament d’un bar musical durant les festes de Nadal
Autoritzar l’ampliació de l’horari de tancament d’una discoteca durant les festes de Nadal
Aprovar la certificació 2a de les obres de l’entorn de l’escola bressol
Aprovar la certificació 9a de les obres de demolició i arranjament de l’àmbit de la Força
Aprovar la certificació 15a de les obres de construcció de l’edifici de l’escola bressol
Contractar una tècnica auxiliar per la posada en marxa de la nova escola bressol
Contractar un peó de reforç per al manteniment de les zones verdes municipals
Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Aprovar la despesa per la contractació de les obres d’enderrocament d’un edifici
Desestimar una al·legació referida a les obres d’urbanització de l’entorn de l’escola bressol
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA per obertura de cata
Concedir una llicència de primera ocupació de dos habitatges
Concedir una llicència de primera ocupació de tres habitatges
Requerir al propietari d’un finca per tal que repari un mur de contenció
Aprovar la transferència de crèdits entre partides de despeses del pressupost de 2008
Concedir un complement de productivitat al personal laboral i funcionari de l’Ajuntament
Encomanar tasques de coordinació d’àrea a una treballadora de la Corporació
Encomanar tasques de coordinació d’àrea a una treballadora de la Corporació
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22
22
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22
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22
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23
23
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23
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23
23
23
23
23
23
24
24
29
29
29
29
29

Encomanar tasques de coordinació d’àrea a una treballadora de la Corporació
Encomanar tasques de coordinació d’àrea a un treballador de la Corporació
Encomanar tasques de coordinació d’àrea a una treballadora de la Corporació
Encomanar tasques de coordinació d’àrea a un treballador de la Corporació
Aprovar el pagament d’una paga d’assistència al personal de l’Ajuntament
Aprovar la despesa per la renovació de l’assegurança d’un vehicle de la Policia Local
Aprovar la despesa per la renovació de l’assegurança d’un vehicle de la brigada municipal
Aprovar la despesa per la realització del servei de vigilància d’exposicions
Aprovar la despesa per la redacció de la normativa que regula el paisatge urbà
Atorgar una subvenció a una entitat per projectes de cooperació internacional
Aprovar la despesa per la contractació d’un estudi de reordenació de la zona esportiva
Anotar a l’inventari municipal de béns diverses parcel·les de propietat municipal
Aprovar la despesa per fer una auditoria interna del sistema de gestió ambiental
Aprovar la despesa per al subministrament de material informàtic per a l’Ajuntament
Aprovar la despesa per al subministrament de material informàtic a l’escola bressol
Aprovar la despesa per a l’adquisició d’una cabina de discos pels servidors informàtics
Aprovar la despesa per al subministrament de cadires per esdeveniments populars
Aprovar la despesa per al subministrament d’una caixa ignífuga per a còpies de seguretat
Aprovar la certificació 1a de les obres del Pla d’actuació al Casal de la gent gran
Contractar una auxiliar administrativa per a l’Oficina d’atenció ciutadana
Contractar un peó per a tasques de suport a la implantació del Pla d’enllumenat públic
Contractar un tècnic per al Pla de transició al treball
Contractar un tècnic per tasques de suport a la biblioteca municipal
Requerir la presentació de documentació per tramitar un expedient d’activitats
Generar crèdits a la partida d’estats de despeses del pressupost municipal
Atorgar a l’Ajuntament de Campins una llicència d’abocament de fangs
Concedir una llicència d’obres a Telefónica de España
Aprovar la despesa per al subministrament d’ordinadors per l’Àrea de Cultura
Aprovar una relació de factures
Adscriure un treballador al lloc de treball de conserge de l’escola bressol
Adscriure una treballadora al lloc de treball d’administració de l’escola bressol
Aprovar la llista de persones admeses per la selecció de tècnics per a l’escola bressol
Aprovar la llista de persones admeses per la selecció de monitors per a l’escola bressol
Elevar a definitiva l’adjudicació provisional d’un contracte d’obres
Elevar a definitiva l’adjudicació provisional d’un contracte de subministrament
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’escola de teatre (desembre 2008)
Aprovar la relació d’alumnes matriculats a l’escola bressol municipal (curs 2008-2009)
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’escola de música (desembre 2008)
Aprovar la transferència de crèdits entre partides de l’estat de despeses del pressupost
Trametre al grup municipal de la CUP diversa documentació sol·licitada relativa a l’ARE
Adjudicar un contracte administratiu de consultoria i assistència tècnica
Aprovar la despesa per a l’adquisició d’una xarxa Prewimax
Aprovar la despesa per a l’adquisició d’un equipament per a xarxa WI-FI
Acceptar la renúncia d’un col·lectiu del municipi a una subvenció
Aprovar la despesa pels treballs d’arranjament de diversos carrers
Aprovar la despesa pels treballs de desplaçament d’una línia de baixa tensió
Aprovar la despesa pel subministrament d’un martell per la brigada municipal
Aprovar la despesa per elaborar un estudi de desenvolupament comercial
Aprovar la despesa pel subministrament d’un tòtem de senyalització
Aprovar la despesa pels treballs d’impressió de díptics d’informació turística
Aprovar la despesa pels treballs d’impressió de díptics informatius
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Declarar un vehicle som a residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública
Declarar un vehicle som a residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública
Declarar un vehicle som a residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública
Declarar un vehicle som a residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública
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29
29
29
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

Declarar un vehicle som a residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública
Aprovar la despesa per la redacció d’un Pla d’actuació per risc d’inundacions
Aprovar la despesa pel subministrament de taules plegables per actes populars
Fer efectiva una aportació econòmica a una Fundació privada del municipi
Generar crèdits a una partida de l’estat de despeses del pressupost municipal
Aprovar la despesa pel subministrament d’eines de treball per a la brigada municipal
Aprovar la despesa pel subministrament de maquinària per a la brigada municipal
Aprovar la despesa pel subministrament d’una prestatgeria per a la brigada municipal
Anul·lar el reconeixement del dret a una subvenció de la Diputació de Barcelona
Elevar a definitiva l’adjudicació provisional d’un contracte de subministrament
Donar de baixa les obligacions reconegudes a l’exercici 2003-2004
Aprovar la despesa pel pagament de la nòmina de desembre
Aprovar una transferència de crèdits entre partides del pressupost municipal
Aprovar la despesa pel subministrament de bancs i jardineres al centre històric
Atorgar una subvenció a una associació solidària del municipi
Aprovar la despesa pel subministrament de màstils per pujar pancartes
Aprovar la despesa pel subministrament de monòlits de parada de bus
Aprovar la despesa pel subministrament de papereres per a la via pública
Aprovar una relació de factures i bestretes
Aprovar la despesa pels treballs de direcció i coordinació de seguretat d’una obra
Aprovar la despesa pels treballs de direcció i coordinació de seguretat d’una obra
Aprovar la despesa pel subministrament de material audiovisual pel CDIAP
Generar crèdits a una partida de l’estat de despeses del pressupost municipal

EXTRACTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER LA REGIDORA DE SEGURETAT
CIUTADANA EN EL MES DE DESEMBRE DE 2008
Dia
16
16
16

Extracte
Resolució acord incoació zona blava
Resolució proposta de sanció
Resolució incoació 9990

EXTRACTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE GENER DE
2009
Dia
2
7
7
7
8
9
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13

Extracte
Prorrogar el pressupost municipal de l’exercici de 2008
Contractar monitors per a l’escola bressol municipal
Contractar dues tècniques auxiliars per a l’escola bressol municipal
Convocar un procés de participació sobre l’ARE de Can Riera de l’Aigua
Aprovar la certificació 3a de les obres d’urbanització de la UASU-19
Concedir una llicència de primera ocupació d’un edifici plurifamiliar
Aprovar la despesa per renovar l’assegurança de l’estació de vigilància atmosfèrica
Aprovar una factura per millores dels elevadors elèctrics de l’estació depuradora
Aprovar una factura per millores en la seguretat a l’estació depuradora d’aigües residuals
Concedir la reducció de jornada a una treballadora de l’Ajuntament
Concórrer a la convocatòria d’ajuts per a projectes de prevenció de residus
Concórrer a la convocatòria d’ajuts per a projectes d’ambientalització
Aprovar una factura per millores fetes a l’estació depuradora d’aigües residuals
Declarar la caducitat d’algunes inscripcions en el padró municipal d’habitants
Aprovar una factura per gestió de l’estació depuradora d’aigües residuals (novembre 2008)
Aprovar els contractes de publicitat a l’emissora de ràdio municipal
Revocar diverses baixes en el padró municipal d’habitants per renovació de la inscripció
Aprovar la liquidació del servei de grua corresponent (novembre 2008)
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14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
19
19
19
19
19
19
20
20
20
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20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22

Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri
Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri
Prendre coneixement de l’informe econòmic relatiu a la “Programació a l’Ateneu”
Modificar una resolució d’Alcaldia per adquirir per compravenda una finca del municipi
Retornar la garantia definitiva d’un contracte d’enllumenat de diversos carrers
Contractar una auxiliar administrativa per fer tasques d’actualització de dades
Prendre coneixement d’un informe relatiu a la gestió d’entrades de la Festa Major
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA per obertura d’una rasa
Desestimar una sol·licitud per retransmetre els Plens per Internet
Atorgar un termini a una empresa per presentar documentació complementària d’activitat
Acceptar la renúncia d’una empresa a una llicència de soterrament de xarxa elèctrica
Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’un vehicle
Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’un vehicle
Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’incendis del CEIP Montnegre
Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’incendis de l’escola Puigdollers
Contractar un tècnic superior pel control de la gestió urbanística
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Autoritzar el canvi d’ubicació d’una plaça d’aparcament per a persones amb disminució
Efectuar reconeixement de drets de preu públic per a cursos al centre cívic de la Batllòria
Facilitar a l’administrador d’una comunitat de propietaris una còpia d’un projecte executiu
Facilitar a una persona les dades sol·licitades d’un expedient d’activitats
Autoritzar el canvi de nom de drets funeraris d’un nínxol del cementiri municipal
Autoritzar el canvi de nom de drets funeraris d’un nínxol del cementiri municipal
Concedir a ENDESA llicència municipal per a un nou subministrament
Prendre coneixement de l’informe econòmic de les entrades de la Festa de Cap d’any
Contractar una persona pel manteniment i la neteja d’instal·lacions esportives
Contractar una monitora per substituir una treballadora de baixa a l’escola bressol
Autoritzar un canvi de nom de drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Acordar un reconeixement de drets a la comptabilitat municipal
Trametre còpia de diversos documents sol·licitats pel grup municipal socialista
Trametre còpia de diversos documents sol·licitats pel grup municipal socialista
Autoritzar la retirada d’un vehicle abandonat a la via pública
Aprovar les liquidacions de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic
Aprovar la despesa pel subministrament de cortines a l’escola bressol
Aprovar la despesa per treballs d’impressió de llibrets de la programació de l’Ateneu
Concedir una llicència d’activitats classificades per instal·lar una oficina de treball temporal
Autoritzar un canvi de nom de drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Prendre coneixement de l’informe econòmic pel lloguer d’instal·lacions esportives
Concedir a l’entitat CDIAP Baix Montseny l’ús privatiu d’un espai a l’Àrea de Comunitat
Ampliar el termini per a la presentació de documentació en relació a una activitat
Trametre al grup municipal socialista còpia de diversos documents
Desestimar una sol·licitud de retorn de taxa de canvi de titularitat d’activitats
Aprovar la liquidació definitiva dels costos del Pla integral sobre consum de drogues
Autoritzar la retirada d’un vehicle abandonat a la via pública
Autoritzar la reserva de la via pública a una empresa del municipi
Aprovar una liquidació de la taxa d’ocupació de la via pública per descàrrega de materials
Autoritzar a una empresa constructora l’ocupació de la via pública
Autoritzar a una empresa constructora l’ocupació de la via pública
Autoritzar a una empresa constructora una reserva de la via pública
Autoritzar a una empresa constructora una reserva de la via pública
Contractar un monitor per substituir una treballadora de baixa laboral
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA per a l’obertura d’una rasa
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA per instal·lar un armari de regulació
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Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de teatre (gener 2009)
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de música (gener 2009)
Aprovar la certificació 4a de les obres d’urbanització de la UASU-19
Aprovar la certificació 2a de les obres del Pla d’actuació al Casal de la gent gran
Aprovar la certificació 3a de les obres d’urbanització de l’entorn de l’Escola bressol
Contractar un peó per a tasques de reforç a l’ampliació de les zones verdes municipals
Contractar una persona per tasques de substitució d’un treballador de baixa laboral
Denegar la concessió d’una bonificació de la taxa per recollida d’escombraries
Aprovar la concessió d’una bonificació de la taxa per recollida d’escombraries
Prendre coneixement de l’informe econòmic dels cursos d’activitat física per a la gent gran
Aprovar la despesa per al manteniment del programa de gestió de cues de l’OAC
Concedir gratificacions al personal de la Corporació per serveis extraordinaris
Concedir una subvenció a un ciutadà sobre l’impost de béns immobles
Aprovar el pagament d’una quantitat per al Pla de dinamització comercial
Concedir un complement de productivitat al personal laboral i funcionari
Aprovar la despesa per treballs de reparació d’un vehicle de la Policia Local
Aprovar la liquidació del servei de grua (desembre 2008)
Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers (desembre 2008)
Autoritzar l’ocupació de la via pública d’una parada del mercat setmanal
Elevar a definitiva l’adjudicació provisional d’un contracte de serveis
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Concedir una llicència de primera ocupació d’un edifici plurifamiliar
Ratificar una ordre d’execució per perill imminent en un habitatge
Incoar un expedient d’ordre d’execució relativa a un immoble
Atorgar una llicència d’abocament al clavegueram públic
Assignar una direcció d’obres a una tècnica de l’Àrea d’Entorn
Contractar una persona per fer tasques de suport a l’Oficina del consumidor
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Autoritzar el canvi de titularitat d’una llicència municipal d’establiment d’autoservei
Aprovar el canvi de nom d’una parada de venda en el mercat setmanal
Aprovar la despesa per contractació d’activitats d’educació al CEIP Josep Pallerola
Aprovar la despesa pel servei de càtering per l’Escola bressol municipal
Aprovar la despesa per subministrament d’electrodomèstics i material audiovisual per a
l’Escola bressol
Aprovar la despesa per contractar un servei de prevenció de riscos laborals
Atorgar ajudes socials a diversos alumnes de les escoles de Sant Celoni
Concedir una bestreta a un treballador de l’Ajuntament
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Aprovar la llista de persones admeses al procés de selecció d’un tècnic de Sostenibilitat
Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal
Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal
Aprovar la despesa per instal·lar dos dispensadors d’aigua a l’Escola bressol
Aprovar la despesa per subministrament de gàbies d’emmagatzematge de taules i cadires
Aprovar la despesa per subministrament de lluminàries per a l’edifici “El Safareig”
Aprovar la despesa per subministrament de lluminàries per a l’OAC
Aprovar la despesa per instal·lar una tanca de fusta a l’IES Baix Montseny
Aprovar la despesa pel subministrament de targes T-10 per la gent gran
Concedir una bestreta del salari a un treballador de l’Ajuntament
Contractar un tècnic mitjà pel programa “Tu pots” subvencionat per la GenCAT
Aprovar la despesa per contractar les obres de formigonar un mur de contenció
Aprovar un augment de preus del servei de transport de viatgers per carretera
Incoar expedient per donar de baixa dues persones del padró municipal d’habitants
Acceptar una renúncia per instal·lar una oficina comercial al municipi
Aprovar la factura de despeses de l’estació depuradora d’aigües residuals (desembre 2008)
Concedir una reducció de jornada a una treballadora de l’Ajuntament
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30
31
31

Aprovar la despesa pels serveis d’hostatge del web municipal
Aprovar la despesa pel pagament de la nòmina de gener
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola bressol municipal

EXTRACTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER LA REGIDORA DE SEGURETAT
CIUTADANA EN EL MES DE GENER DE 2009
Dia
16
16
16
29
29
29

Extracte
Resolució
Resolució
Resolució
Resolució
Resolució
Resolució

acord incoació de zona blava
incoació 9990
proposta sanció
acord incoació de zona blava
incoació 9990
proposta sanció

EXTRACTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE FEBRER DE
2009
Dia
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6

Extracte
Incoar expedients de baixa d’ofici del padró municipal d’habitants
Declarar la caducitat de diverses inscripcions en el padró municipal d’habitants
Concedir una bestreta del salari a un/a treballador/a municipal
Concedir una bestreta del salari a un/a treballador/a municipal
Facilitar a un particular les dades d’un expedient d’obres majors
Aprovar la revisió del preu del contracte del servei de neteja viària
Concedir una llicència ambiental a una empresa del municipi
Incoar expedient d’ordre d’execució d’obres de reparació de dos immobles
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA per obertura de cata
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA per obertura de cata
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA per obertura de cata
Autoritzar una plaça d’aparcament per a persones a disminució
Concedir una reducció de jornada laboral a una treballadora municipal
Acceptar una renúncia de llicència d’instal·lació d’activitat comercial
Concedir una llicència d’activitats classificades per a la instal·lació d’una botiga
Aprovar la despesa pel subministrament de justificants de rebut
Declarar la caducitat d’una activitat comercial del municipi
Aprovar una certificació de les obres d’enllumenat de diversos carrers del municipi
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Retornar un dipòsit urbanístic i de gestió de runes
Declarar la caducitat d’una activitat comercial
Acceptar una renúncia de llicència d’instal·lació d’activitat de serveis socials
Declarar la caducitat de l’activitat d’un local comercial de compra-venda de finques
Declarar la caducitat de l’activitat d’un establiment de venda al detall
Facilitar a un ciutadà les dades relatives a un expedient d’activitats
Aprovar la despesa corresponent a les jornades de la Programació Entrefestes 2008
Aprovar un projecte de legalització d’un taller agrònom industrial
Comunicar a l’Ajuntament de Campins les quotes corresponents a l’Escola de música
Aprovar la liquidació del cànon anual de la Junta de Compensació Nord-Est
Aprovar la liquidació del cànon d’explotació del tanatori municipal
Contractar una auxiliar administrativa per a l’Oficina d’atenció al ciutadà
Contractar una monitor per a la posada en marxa de la nova Escola bressol
Facultar el lletrat de l’Ajuntament per representar la Corporació en un judici
Aprovar la despesa per al subministrament d’ordinadors a les oficines del SAM-CDIAP
Aprovar els contractes de publicitat a l’emissora de ràdio municipal
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6
6
6
6
7
9
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
16
16
16
16
16

Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública
Aprovar la despesa per la signatura d’un contracte per la difusió d’arts escèniques
Anul·lar diverses liquidacions de la taxa per ocupació de la via pública
Autoritzar una reserva de la via pública
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Retornar un dipòsit de gestió d’elements urbanístics
Aprovar una certificació de les obres del Parc d’activitats del Pertegàs
Aprovar una certificació de les obres de construcció de l’escola bressol municipal
Contractar una persona per fer tasques de desenvolupament i sostenibilitat
Contractar una persona per a tasques de suport a l’escola bressol municipal
Autoritzar un canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Aprovar la modificació d’una llicència d’obres
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública
Reconèixer els drets per preu públic per als cursos i tallers en l’àmbit de Joventut
Aprovar la despesa per al subministrament d’aglomerat asfàltic per reparar el paviment
Autoritzar la celebració d’una calçotada popular al Casal Quico Sabaté
Aprovar la despesa per treballs de disseny del llibre “El Centre Popular de Sant Celoni”
Autoritzar un canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Autoritzar un canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Aprovar la despesa pel subministrament de bosses d’embotit per un sopar popular
Aprovar la despesa pel lloguer i transport de grades per al Ball de Gitanes
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Aprovar la despesa per treballs d’impressió dels programes del Carnaval 2009
Considerar justificada una subvenció atorgada a una associació del municipi
Considerar justificada una subvenció atorgada a una entitat solidària del municipi
Considerar justificada una subvenció atorgada a una associació humanitària
Considerar justificada una subvenció atorgada a la Creu Roja
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA per a l’obertura d’una cata
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Atorgar una subvenció per a l’organització d’activitats físiques de lleure
Atorgar una subvenció a l’Agrupació de Defensa Forestal
Aprovar l’aportació d’una quantitat econòmica a la l’ACMC
Acordar l’adhesió a un conveni de col·laboració amb el Consorci Localret
Aprovar les liquidacions de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic
Declarar la caducitat d’una llicència d’activitat comercial
Contractar una persona per fer tasques dins el programa “TU POTS”
Autoritzar un canvi de nom de drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència a Gas Natural SDG SA per a l’obertura de cates sobre la vorera
Acceptar la renúncia d’un ciutadà a una sol·licitud de llicència de gual
Retornar a un particular un dipòsit urbanístic i de gestió de runes
Considerar justificada una subvenció a una associació de veïns del municipi
Ampliar el contracte de dipòsit amb una entitat financera
Ampliar el contracte de dipòsit amb una entitat financera
Aprovar la baixa de diverses inscripcions en el padró municipal d’habitants
Declarar la caducitat de l’activitat d’una botiga
Declarar la caducitat d’una llicència ambiental per a instal·lar una estació de servei
Revocar la baixa en el padró d’habitants de diverses persones per renovació
Desestimar una reclamació de responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament
Concedir una bestreta del salari a una funcionària de la Corporació
Contractar una persona per gestionar el Xec Servei municipal
Adjudicar els treballs de restauració de l’ermita de Sant Llorenç de Vilardell
Aprovar la despesa per al manteniment dels jocs infantils municipals
Aprovar definitivament un projecte d’equipament municipal públic
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16
16
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24

Desestimar una reclamació de responsabilitat patrimonial
Arxivar un expedient de responsabilitat patrimonial
Aprovar la despesa per a la contractació dels treballs de revisió d’un llibre
Incoar expedient per la formulació de l’oferta pública d’ocupació de 2009
Aprovar la despesa pels treballs de reparació d’un vehicle municipal
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública
Aprovar la despesa pel lloguer d’un equip de so per celebrar un acte festiu
Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers ( gener 2009)
Autoritzar l’ocupació de la via pública d’una parada al mercat setmanal
Aprovar la despesa per a l’adquisició d’un armari per a material al camp d’esports
Reconèixer drets del preu públic per utilitzar el servei d’assistència multiprofessional
Aprovar la baixa de diverses inscripcions en el padró municipal d’habitants
Declarar la caducitat de la llicència d’activitats d’una botiga
Declarar la caducitat d’una activitat de comerç al detall
Declarar la caducitat de l’activitat d’una oficina comercial
Declarar la caducitat de l’activitat d’una peixateria
Aprovar la despesa pel contracte de manteniment d’un programa informàtic
Contractar una persona per a tasques de suport a la Secretaria municipal
Aprovar la despesa per a l’adquisició de dianes per al camp de tir amb arc
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Investigar possibles empadronaments de menors fraudulents
Concedir una llicència d’obres per a l’estabilització d’un talús al carrer Diputació
Aprovar el pagament de la quota del Pacte industrial de la regió metropolitana
Aprovar un conveni amb la Diputació de Barcelona relatiu al Parc del Montnegre
Acceptar la renúncia d’una entitat esportiva a una subvenció atorgada per l’Ajuntament
Aprovar la despesa per a la reposició de la tela metàl·lica de la pista poliesportiva
Autoritzar l’ampliació de l’horari de tancament d’un bar musical
Atorgar una subvenció per despeses d’enllumenat d’una urbanització
Concedir una llicència d’obres menors
Autoritzar a una empresa l’abocament d’aigües residuals a l’estació depuradora
Aprovar un projecte per instal·lar una planta de compostatge de residus vegetals
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA per a l’obertura d’una cata
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA per a l’obertura d’una rasa
Exposar al públic la modificació d’un conveni amb l’Ajuntament de Santa Maria de
Palautordera
Pagar un complement de productivitat a una funcionària de la Corporació
Encomanar tasques de coordinació de Comunicació a una funcionària de l’Ajuntament
Encomanar tasques de coordinadora d’Educació a una funcionària de l’Ajuntament
Encomanar tasques de coordinació d’Administració General a una funcionària de
l’Ajuntament
Aprovar la despesa per a tasques de suport extern en els actes de Carnaval
Contractar una persona per a tasques de suport a l’Àrea de Comunitat
Atorgar gratificacions per hores extraordinàries al personal de l’Ajuntament
Considerar justificada una subvenció atorgada a la Creu Roja
Pagar un complement de productivitat al personal de la Corporació
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de música (febrer 2009)
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de teatre (febrer 2009)
Elevar a definitiva l’adjudicació d’un contracte per adquirir un vehicle
Aprovar la despesa per al subministrament d’aglomerat asfàltic per reparar la via pública
Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’un vehicle municipal
Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’un vehicle municipal
Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’un vehicle municipal
Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’incendis de la biblioteca municipal
Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’incendis del Fons Lluís Montané
Aprovar una certificació de les obres de demolició d’un edifici del municipi
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24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
28
28
28

Aprovar una certificació de les obres d’arranjament de la Força
Aprovar la despesa per a la contractació d’un espectacle teatral
Aprovar el pressupost estimatiu de la Festa de Carnestoltes 2009
Generar crèdits a la partida de l’estat de despeses del pressupost municipal
Generar crèdits a les partides de l’estat de despeses del pressupost municipal
Aprovar la liquidació provisional del cànon per a la gestió del servei públic esportiu
Aprovar el pressupost estimatiu de la Programació cultural de primavera a l’Ateneu
Aprovar el compte de la gestió recaptatòria fet per l’ORGT
Aprovar el compte de la gestió recaptatòria de multes de circulació fet per l’ORGT
Aprovar una transferència de crèdits entre partides de despeses del pressupost municipal
Aprovar la liquidació del cànon per la gestió del servei de bar al camp d’esports
Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal
Retornar un dipòsit urbanístic i de gestió de runes a una empresa del municipi
Declarar un vehicle abandonat com a residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública
Aprovar l’adhesió al Protocol general de la Xarxa d’espais escènics municipals
Concedir a un treballador municipal una bestreta del seu salari
Declarar la caducitat d’una activitat de locutori i perruqueria
Autoritzar el canvi de titularitat d’un restaurant
Aprovar una certificació de les obres d’urbanització de la UASU-19 Puig de Bellver
Contractar una persona per a tasques de suport a l’Escola bressol municipal
Aprovar la despesa pels treballs de disseny i maquetació d’un llibre
Aprovar la despesa per al subministrament de caixes de marcadors magnètics per a CDs
Acceptar la renúncia al càrrec del president del Consell de Poble de la Batllòria
Trametre al grup municipal del PSC un llistat de subvencions
Trametre al grup municipal del PSC còpia de diversos documents sol·licitats
Estimar una sol·licitud de responsabilitat patrimonial
Informar de la prohibició de l’Administració per intervenir en les relacions de veïnatge
Contractar una persona per a tasques de suport a la brigada de jardineria
Aprovar la despesa per substituir finestres a la planta baixa de la Casa de la Vila
Nomenar un nou membre de la Junta de Govern Local
Retornar un dipòsit de gestió de runes
Aprovar el projecte de millora de la senyalització viària en el nucli urbà de Sant Celoni
Trametre al grup municipal del PSC còpia de diversos documents sol·licitats
Trametre al grup municipal del PSC còpia de diversos documents sol·licitats
Autoritzar una reserva de la via pública a una empresa constructora
Acceptar una renúncia d’instal·lació d’una activitat de comerç al detall
Acceptar una renúncia d’instal·lació d’una activitat de comerç al detall
Aprovar el pagament de la quota anual al Consorci de turisme del Vallès Oriental
Donar de baixa una llicència d’entrada de vehicles
Autoritzar l’ampliació de l’horari de tancament dels locals d’oci de la vila
Ordenar l’aturada de la caldera d’un immoble per deficiències en la sortida de fums
Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici de 2008
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola bressol municipal (febrer 2009)
Aprovar la despesa per al pagament de la nòmina de febrer de 2009

EXTRACTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER LA REGIDORA DE SEGURETAT
CIUTADANA EN EL MES DE FEBRER DE 2009
Dia
13
13
13
13
13
13

Extracte
Estimar resolució
Estimar resolució
Estimar resolució
Estimar resolució
Estimar resolució
Estimar resolució

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Bernat Dalmau Torvà
Daniel Dario Costa Puig
Daniel Dario Costa Puig
Fausto Carrasco Cotes
Joan Miralpeix Solà
Josep M. Garcia Mundet
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13
13
13
13
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
27
27
27

Estimar resolució Sra. M. Carmen Rodríguez Reina
Estimar resolució Sr. Mustapha El Outmani
Estimar resolució Sra. Noemí Márquez Hernández
Estimar resolució Sra. Tània Sánchez Blanco
Desestimar resolució Sra. Diana Lucia Correa Gallo
Desestimar resolució Sra. Dolors Alias Espinosa
Desestimar resolució Sr. Esteve Gurri Martorell
Desestimar resolució Sr. Francisco Esteve Barca
Desestimar resolució Sr. Francisco Esteve Barca
Desestimar resolució Sr. Francisco Esteve Barca
Desestimar resolució Sr. Francisco Esteve Barca
Desestimar resolució Sr. José García Herrera
Desestimar resolució Sra. Lídia Vázquez Álvarez
Desestimar resolució Sra. Lídia Vázquez Álvarez
Desestimar resolució Sra. Lídia Vázquez Álvarez
Desestimar resolució Sr. Marc Domènech Duran
Desestimar resolució Sr. Marc Domènech Duran
Desestimar resolució Sra. Mercedes Monleón Carreras
Desestimar resolució Sra. Montserrat Solà Guardiola
Resolució acord incoació de zona blava
Resolució incoació 9990
Resolució proposta de sanció

20. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL
REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS DE DESEMBRE DE 2008 I
GENER I FEBRER DE 2009.
Durant els mesos de desembre de 2008 i gener i febrer de 2009, i per raons de
màxima urgència, l’Alcaldia ha procedit a la contractació del personal que es
descriu a continuació:
Desembre 2008
-

Un peó per fer tasques de consergeria a l’escola Soler de Vilardell
Una tècnica mitjana per fer d’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local
Dues persones per reforçar el servei de manteniment de les zones verdes
Un peó de suport a les instal·lacions esportives
Una auxiliar administrativa per a l’atenció ciutadana a l’Àrea d’Entorn
Una professora per substituir una altra treballadora de baixa
Una tècnica auxiliar per posar en marxa la nova Escola bressol
Un peó de reforç a l’ampliació de l’àmbit de zones verdes
Una auxiliar administrativa pel servei d’informació a la ciutadania
Un peó de suport a la implantació del Pla d’estalvi energètic de l’enllumenat
públic
Un tècnic mitjà per fer tasques d’informació, orientació i formació per a
joves desescolaritzats i en atur
Un tècnic auxiliar de suport a la biblioteca municipal

Gener 2009
-

Tres monitores per a l’Escola bressol municipal
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-

Dues tècniques auxiliars per a l’Escola bressol municipal
Una auxiliar administrativa per a actualitzar la base de dades d’Economia
Una tècnica superior per a la redacció i control d’instruments de
planejament i gestió urbanística
Un peó per al manteniment i la neteja de les instal·lacions esportives
Una monitora per substituir una altra monitora de baixa a l’Escola bressol
Un monitor per substituir una treballadora de baixa
Un peó de reforç a l’ampliació de l’àmbit de zones verdes municipals
Una tècnica mitjana per suplir la reducció de jornada d’un treballador de
l’Àrea d’Entorn
Una tècnica mitjana pel programa “Tu pots”

Febrer 2009
-

Una auxiliar administrativa per a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
Una monitora per a l’Escola bressol
Una tècnica per fer tasques de Desenvolupament i Sostenibilitat
Una tècnica auxiliar de suport a l’aula de nadons de l’Escola bressol
Un tècnic pel programa “Tu pots” del Ministerio de Trabajo e Inmigración
Una treballadora social per al programa XEC servei
Una auxiliar administrativa per a la Secretaria municipal
Una auxiliar administrativa per a substituir una funcionària de baixa a l’Àrea
de Comunitat
Una monitora per substituir una treballadora de baixa a l’Escola bressol
Un peó per a tasques de reforç a la brigada de jardineria

Atès el que estableix l'article 298.3 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de
règim local de Catalunya, sobre contractació urgent de personal, l'Alcaldia
INFORMA al Ple de les contractacions temporals del següent personal, efectuades
durant els mesos de desembre de 2008 i gener i febrer de 2009, i la Corporació
se’n dóna per assabentada:
Desembre 2008
Ivan López Martín
Montserrat Guitart Mas
Francisco Pérez Ruiz
Margarida Muñoz Zafra
Martí Ninet Serra
Josefina Artola Petit
Soraya Gavilan Bola
Patrícia Tribaldo Giménez
Xavier Sadarangani Millet
Cristina Ana Maria Medrano
David Márquez Romo
Gabriel José Santiago Rodríguez
Jorge Subirana Chaves

Peó
Tècnica mitjana
Oficial jardiner
Peó jardiner
Peó d’esports
Auxiliar administrativa
Professora
Tècnica auxiliar
Peó
Auxiliar administrativa
Peó
Tècnic mitjà
Tècnic auxiliar

Gener 2009
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Montserrat Vall·llosera Culell
Glòria Costa Bone
Elisabet Cobo Rusiñol
Lídia Lázaro Giralt
Ana Ortiz Espinosa
Marta Bruguera Molas
Anna Maria Camps Tulleuda
Griselda Postigo Barranco
Maria Gràcia Grau Majó
Joan Albert Vallespí Castellà
Xavier Sadarangani Millet
Sílvia Compte Anguela
Bernardeta Pujol Casals

Monitora
Monitora
Monitora
Tècnic auxiliar
Tècnic auxiliar
Auxiliar administrativa
Tècnica superior
Peó
Monitora
Monitor
Peó
Tècnica mitjana
Tècnica mitjana

Febrer 2009
Ester Sànchez Calam
Inès Balaguer Nadal
Maria Carmen Hidalgo Asensio
Jaume Turón Auladell
M. Isabel Roldan Cuenca
M. Àngels Berenguer Puig
Montserrat Pérez Berzal
Sílvia Joan Fernández
Xavier Sadarangani Millet

Auxiliar administrativa
Tècnic mitjà
Tècnic auxiliar
Tècnic mitjà
Treballadora social
Auxiliar administrativa
Auxiliar administrativa
Monitora
Peó

21. PRECS I PREGUNTES.
9 El Sr. Bueno diu que fa unes quantes setmanes que van demanar
informació sobre el nomenament de diversos coordinadors de
l’Ajuntament. Pregunta com és que a dia d’avui encara no han
rebut cap resposta.
El Sr. alcalde indica que, en principi, aquesta informació s’hauria d’haver
preparat i entregat...
El Sr. secretari diu que ell tenia entès que la informació ja s’havia fet arribar al
grup municipal del PSC. De tota manera, ho comprovaré –diu-.
9 El Sr. Castaño diu que alguns veïns i veïnes de Sant Celoni els han
manifestat que el servei de bus urbà no funciona amb l’eficàcia i
l’eficiència que seria desitjable. Sembla ser –diu- que aquest mal
funcionament del servei és especialment greu en el barri de les
Illes Belles, on un dia el bus va deixar de passar tres vegades
seguides i la gent que s’esperava per anar a l’hospital o l’estació
de tren es va quedar més d’una hora sense servei. Volia saber si
s’ha fet algun tipus d’actuació per millorar el servei.
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El Sr. alcalde respon que el cas comentat pel Sr. Castaño va ser una qüestió de
mala sort perquè es va rebentar una roda del vehicle i durant una hora el servei
va quedar interromput. De tota manera, -diu- s’ha vist que en general el servei
de bus urbà a Sant Celoni està mal estructurat i, segons a quines hores, per
culpa del volum de trànsit, el temps estipulat per fer una volta a vegades
s’allarga i els retards s’acumulen en el transcurs del dia. En aquest sentit, fa
alguns mesos ja es va fer una petita modificació per ajustar el temps que
tardava el bus en donar una volta. I, conscients que encara s’ha de millorar més,
fa pocs dies ens vam reunir amb l’empresa que presta el servei per buscar una
manera d’articular-lo per a que els horaris de les paredes siguin més fiables.
Això pot significar que, en endavant, es pugui modificar el recorregut.
9 La Sra. Vinyets diu que, després d’haver parlat de les suposades
indemnitzacions milionàries que l’Ajuntament de Sant Celoni
hauria de pagar als propietaris de Les Ferreries, cal fer-se ressò
d’una bona notícia que s’ha penjat avui al web municipal: la
donació a l’Ajuntament de l’edifici del “Centro Popular”. Des de la
CUP volem agrair enèrgicament a aquesta entitat, que data de
1889 i que ha jugat un paper molt important a nivell cultural al
nostre municipi, la seva generositat en la cessió d’aquesta finca.
El Sr. alcalde explica que s’ha signat un preacord, en forma de conveni, amb el
president del “Centro Popular”, que haurà de ser ratificat per l’assemblea de
l’entitat i posteriorment acceptada la cessió pel Ple municipal. D’altra banda,
voldria afegir –diu- que per al proper Sant Jordi està prevista la presentació d’un
llibre sobre el “Centro Popular”, a iniciativa d’una persona i amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Sant Celoni. Crec que serà una bona oportunitat per donar a
conèixer la història de l’entitat i el context en que es fa aquesta donació tan
positiva per al municipi.
9 El Sr. Ventura diu que la Regidoria de Cultura ha decidit prescindir
enguany del format tradicional del casal de “L’Estiu Jove” i ha
optat per una “pseudo-privatització” del servei. Ens preguntem –
diu- quines són les raons d’aquesta actuació i si s’han tingut en
compte les implicacions que pot tenir per als usuaris. Així mateix,
voldríem saber quin control públic hi haurà sobre el nou model de
casal descentralitzat.
El Sr. Cuminal ofereix la possibilitat de reunir-se amb els regidors de la CUP per
respondre totes aquestes preguntes, amb la presència dels tècnics municipals
responsables del servei. O, si ho voleu, -diu- us podem passar les respostes per
escrit. Però, per no generar alarma i no deixar el tema en suspens, voldria
explicar que, com coneixeu bé, el Pla educatiu d’entorn intenta que totes les
tipologies de nens i joves en edat d’escolarització puguin relacionar-se entre si i
fer intercanvis, sense que ningú en quedi al marge. D’altra banda, hem de ser
conscients que el pressupost municipal de 2009 és més restrictiu que el d’altres
anys i ens obliga a ser més originals a l’hora buscar altres fórmules que permetin
continuar prestant els serveis amb un menor cost. Així es podrà dedicar una part
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més gran dels recursos municipals a ajudar la gent amb greus dificultats
econòmiques.
En aquest context, hem començat a fer reunions amb les AMPA’s perquè creiem
que la societat civil organitzada té ganes de fer coses. No es tracta, en absolut,
de cap privatització del servei del casal d’estiu, sinó d’unir els esforços de les
escoles i de l’Ajuntament, que fins ara actuaven per separat en aquest tema,
posar-nos tots plegats d’acord i fer una proposta educativa d’estiu per als nens i
nenes de Sant Celoni. En tot cas, -conclou- si en voleu parlar més detalladament
ens podem trobar i n’acabem de parlar, però no generem alarma en una qüestió
que jo crec que anirà fins i tot millor de com venia funcionant fins ara.
Intervé el Sr. Casado i diu que no sap què té a veure el Pla educatiu d’entorn
amb “L’Estiu Jove”, però ja que el Sr. Cuminal s’ha ofert a mantenir una reunió
amb el grup municipal de la CUP per parlar-ne, nosaltres també estaríem
interessats en assistir-hi -diu-. Al nostre grup també ens amoïna molt aquest
tema del casal i crec recordar que vam demanar ja fa temps un informe sobre
“L’Estiu Jove” referit als anys 2008 i 2007, que encara no ens ha arribat. A veure
si és possible que en aquesta reunió se’ns doni aquest informe...
El Sr. Cuminal diu que no sap si la memòria de “L’Estiu Jove” 2008 està del tot
acabada o no, però en tot cas us la farem arribar –diu-. En l’àmbit educatiu,
quantes més coses puguem fer plegats molt millor i, en aquest sentit, tenim
absoluta disponibilitat a parlar del que calgui.
El Sr. Ventura diu que el grup municipal de la CUP considera que si el casal
d’estiu deixa d’organitzar-se, serà un pas enrere molt important.
9 El Sr. Ventura diu que, per tercera vegada, el grup municipal de la
CUP formula la mateixa pregunta, ja que fins ara no se’ls ha
contestat. En el Ple del passat 23 d’octubre de 2008 la regidora de
Comunicació va manifestar, en relació a la guia Clip, que si els
tècnics municipals aconsellaven el seu retorn era possible que es
tornés a editar. Com és que l’equip de govern va decidir eliminar
el format original d’aquesta guia quan la comissió municipal
d’educació (formada per tècnics de l’Àrea de Cultura,
representants del Centre municipal d’expressió, de l’Escola
d’adults, de l’Oficina de català i de la biblioteca municipal) va
demanar el passat mes de juliol que es mantingués el format
original d’aquesta guia?
La Sra. Costa diu que no hi ha res més a dir del que ja es va explicar en el
darrer Ple. Es tracta, simplement, d’estalviar-nos els 12.000 € que costa l’edició
de la guia Clip en el seu format original. Degut a la situació de crisi que estem
vivint, en el pressupost municipal s’han hagut de reduir aquelles partides que
poden ser prescindibles, per poder augmentar la dotació econòmica destinada
als serveis socials. L’objectiu de la guia Clip només és informar dels cursos que
es fan des de l’Ajuntament. Sembla –diu- que la informació que es dóna és bona
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perquè els cursos estan tots plens, i ja no hi cap més gent. Les coses són
d’aquesta manera i els tècnics de Comunicació així ho han avalat.
La guia no ha deixat de fer-se. Simplement ha canviat el seu format: en comptes
d’editar-se en forma de llibrets i distribuir-se per les cases, s’ha incorporat a les
pàgines centrals de “L’Informatiu”, que arriba a tothom igualment; i també es
penja al web municipal. D’aquesta manera, ens estalviem 12.000 € que sempre
són benvinguts. Per tant, entenem que no hi ha més a discutir.
El Sr. Ventura diu que si els cursos estan plens és potser perquè l’oferta que es
dóna no és suficient... Si hem formulat aquesta pregunta –diu- és perquè en el
Ple de 23 d’octubre de 2008 la Sra. Costa va afirmar que la guia Clip es tornaria
a editar si tècnicament es considerava convenient i necessari, és a dir, que la
seva supressió no era irreversible. Sembla ser que els tècnics han considerat
convenient que es tornés a editar la guia en el seu format original, i per això fem
la pregunta.
La Sra. Costa diu que els tècnics competents en aquesta qüestió són els de
Comunicació, que decideixen les estratègies de l’Ajuntament de Sant Celoni per
fer arribar les seves informacions als ciutadans i ciutadanes. I aquests tècnics
avalen l’actual format de la guia Clip.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23:50 hores de la
nit, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe.
L’alcalde

El secretari

86

