ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2016

Identificació de la sessió:
Número: 07/2016
Data: 29 de setembre de 2016
Inici: 21:04 hores
Fi: 21:50 hores
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni
Caràcter de la sessió: ordinari
Assistents:
Francesc Deulofeu Fontanillas
Laura Costa Olivé
Raül Garcia Ramírez
Maria Helena Lagarda Planas
Óscar Molés Avariento
Josep Maria Garcia Sala
Àlex Vivancos Saludes
Josep Capote Martín
Montserrat Márquez López
Eduard Vallhonesta Alarcón
Míriam Teruel Navarro
Mariona Pascual Alfaras
Jaume Turon Auladell
Enric Saurí Saula
Purificación Martín Campos
Magalí Miracle Rigalós
Maria Carmen Montes Azcutia

Secretari:

Antoni Peralta Garcerá

S’excusa:

Sònia López Martínez

CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
PSC-CP
PSC-CP
PSC-CP
PSC-CP
CUP-PC-PA
CUP-PC-PA
CUP-PC-PA ( s’incorpora a les 21:39 h)
CUP-PC-PA
ERC-AM
ICV-EUIA-SCBP-E

Interventora

Ordre del dia:
I.- PART DISPOSITIVA
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió plenària de data 28.07.2016, l’acta de la
sessió extraordinària del Projecte Ajuntament Jove i l’acta de la sessió extraordinària
del Ple en relació al sorteig de les persones que van de formar part de les Meses
Electorals a les Eleccions Generals de 26 de juny de 2016.
2. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general d’ordenació per a la
connexió a l’Edar de les urbanitzacions del Montnegre.
3. Aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici de 2015.
4. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit mitjançant concessió de crèdit
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extraordinari, suplement de crèdit i transferència de crèdit número 6/2016.
5. Verificació del text refós de la Modificació puntual del Pla General municipal
d’ordenació relativa al polígon situat entre el terme municipal de Sant Celoni i la
carretera C-35 entre els punts quilomètrics 63,4 i 64,2, de Sant Celoni.
6. Fixació, si escau, de les Festes de caràcter local de Sant Celoni i la Batllòria per a
l’any 2017.
7. Aprovació de l’agregació de la parada 34 del mercat municipal a la parada 33 de
venda de llegums i fruits secs.
8. Moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM, per a la defensa del dret de les
dones al treball en igualtat d’oportunitats.
II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL
9. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i el regidor de Seguretat
Ciutadana en els mesos de juliol i agost de 2016
10. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l’Alcaldia en
els mesos de juliol i agost de 2016.
11. Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió:
Abans de tractar els punts continguts a l’ordre del dia, el Sr. alcalde ofereix la paraula
al públic assistent per si algú vol comentar alguna qüestió, relacionada o no amb els
punts de l’ordre del dia.
Pren la paraula el Sr. Esteve Rodoreda Fiol exposant el tema de la xarxa eléctrica del
municipi explicant que ha estat buscant al llibre d’acords de dades significatives del
1725 al 1979, basat en els resums dels plens de l’exalcalde, el Senyor Joan Sibina.
Diu que el que ha trobat referent al tema elèctric, que en el 31 d’octubre de 1956, ja
en aquells moments els veïns protestaven de la instal·lació d’una línea eléctrica de
25.000 volts.
El 6 de setembre de 1968, es dóna llicència a Fecsa de la construcció d’una estació
receptora de 220.000, de 110.000 i de 25.000 volts a la Carretera de Campins, al
quilòmetre 2,65. Comenta que això ho ha revisat per poder localitzar si hi havia
alguna cosa respecte a la línia d’alta tensió, que en aquest moment, hi ha al municipi.
Entre el 1900 i 1978, ni Fecsa ni Endesa recullen cap acord al respecte. Renfe al
1860, la línia d’alta tensió, de la que ell no ha pogut esbrinar a quina data es va fer, ni
els acords que es van dur a terme en aquesta data, una línia de 130.000 volts té 2
circuits; l’autopista al 1970, amb el que té de contaminació de partícules, són les que
a Espanya ( l’any passat es van comptabilitzar 7.000 morts a la Xina).
Continua la seva explicació dient que l’altre inconvenient que hi ha a la població és la
línia que travessa d’Adif, del TGB i l’estació receptora de 200.000, 220.000, 110.000 i
25.000 volts.
El tema que ara importa és la proposta del col·legi d’enginyers industrials, aprofitant
les línies actual, a incrementar-ne el voltatge a 220.000 volts. Comenta que això
afecta a la línia de la Roca, Salt, pel que demana informació a la Direcció General
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial informació al respecte:
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Explica que, en el cas que la Generalitat decidís portar a terme l’increment del
voltatge de la línia eléctrica, seria un bon moment per demanar el desplaçament aèri,
atesos els riscos electromagnètics que suposa per la població.
Acaba la seva intervenció exposant que, la contaminació sigui de la naturalesa que
sigui és un tema del que el ciutadà té dret a exigir als polítics que tinguin cura i
responsabilitat, i que no es pot deixar que evolucioni sol i ha d’intervenir aquest
ajuntament, qui és qui té responsabilitat i manifestant que el que ha exposat ho ha fet
amb esperit positiu i amb disposició de col·laborar com a ciutadà. Diu que enviarà a
cadascú les esmentades cartes per email, i enviarà còpia dirigida a l’alcalde perquè
quedi constancia de l’enviament del correu.
Pren la paraula el Sr. alcalde agraïnt la intervenció i la informació i el treball de recollir
aquesta informació manifestant que l’analitzaran i la valoraran.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 28.07.2016,
L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PROJECTE AJUNTAMENT
JOVE I L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE EN RELACIÓ AL
SORTEIG DE LES PERSONES QUE VAN FORMAR PART DE LES MESES
ELECTORALS A LES ELECCIONS GENERALS DE 26 DE JUNY DE 2016.
El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular alguna
observació a l’acta de la sessió plenària del 28 de juliol de 2016, de l’acta de la sessió
extraordinària del Projecte Ajuntament Jove i l’acta de la sessió extraordinària del Ple en
relació al sorteig de les persones que van formar part de les Meses Electorals a les
Eleccions Generals de 26 de juny de 2016, els esborranys dels quals s'ha distribuït per
correu electrònic a tots els regidors. En no formular-se cap objecció, per unanimitat
dels 16 regidors presents, s'acorda l’aprovació de les referides actes.

2. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL D’ORDENACIÓ PER A LA CONNEXIÓ A L’EDAR DE LES
URBANITZACIONS DEL MONTNEGRE
I.- La present Modificació Puntual de planejament té per objecte establir la ordenació
de la infraestructura de sanejament necessària per connectar les aigües residuals
agrupades de les Urbanitzacions de Boscos del Montnegre, Cal Batlle i Can Coll a la
xarxa de sanejament en alta existent al municipi.

i.

ii.

II.-La MP de PGMO incorpora les determinacions necessàries per garantir l’execució i
el finançament de dita infraestructura d’acord amb el següents objectius;
Qualificar com a Sistema d’infraestructures de serveis el sòl necessari per a la
implantació de la infraestructura de sanejament que preveu el “Projecte de connexió
de les aigües residuals de la Urbanització Boscos del Montnegre”.
Incorporar com a càrrega d’urbanització els costos d’execució de dita infraestructura a
les Urbanitzacions que en resulten beneficiàries.
III.- El Ple en sessió de 28.01.2016 va aprovar inicialment la modificació puntual del
pla general d’ordenació per a la connexió a l’EDAR de les urbanitzacions del Montnegre.
IV.- Aquest acord es va exposar al públic mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la
Província de 15.02.2016, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7055, de
09.02.2016 i al 9Nou de 5.02.2016.
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Durant el termini d’exposició pública de l’acord, no es va rebre cap al·legació o
aportació pública.
Tot i així, es fa constar que passat el termini d’exposició pública, amb data 19.05.2016
té entrada per registre un escrit de l’Associació de veïns de Boscos de Montnegre
envers el percentatge de participació de les urbanitzacions en el cost de connexió de
la xarxa de sanejament de cada àmbit.
Durant el termini d’exposició pública també s’ha concedit audiència als ajuntaments
dels municipis limítrofes amb el municipi de Sant Celoni.
El dia 24.03.2016 té entrada escrit de l’Ajuntament de Vallgorguina amb el que s’adjunta
certificat d’informe tècnic on es fa constar la no incidència en el planejament del municipi
de Vallgorguina.

-

V.- Amb posterioritat a l’aprovació inicial es van demanar els informes sectorials
pertinents als organismes següents:
Ministerio de Fomento
Agència Catalana de l’Aigua.
Oficina territorial d’Acció i Avaluació Ambiental
Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre
VI.- Els informes sectorials rebuts han estat:
El dia 15.04.2016 va tenir entrada informe de la Direcció General de Carreteres del
Ministerio de Fomento el qual informa favorablement la modificació puntual amb una
sèrie de consideracions envers el creuament amb la infraestructura viària de l’AP7.

i.

ii.

iii.

Envers aquestes consideracions s’introdueixen les següents esmenes en el document:
Limitacions a la propietat
S’incorpora un plànol I.06 AP7 Limitacions a la propietat, amb l’objectiu de definir i
delimitar les limitacions inherents a l’esmentada infraestructura, d’acord amb allò
establert en els articles 28 al 33 de la Llei 37/2015 de 29 de setembre de carreteres,
on es recull la definició de les zones de domini públic i servitud de l’autopista en el
punt de creuament amb la infraestructura de sanejament.
Zona servitud autopista AP7
Amb l’objectiu de garantir la compatibilitat entre ambdues infraestructures, viària i de
sanejament, es desplaça 21,90ml l’emplaçament de l’estació de bombament,
corresponent al pou P6 de la Infraestructura de sanejament, prevista abans de
travessar el pont de l’AP7, amb l’objectiu de situar-la fora de la zona de servitud de
l’autopista.
Dret de servitud
Pel que fa a l’establiment del dret de servitud, s’esmenen la memòria, normativa i
documentació gràfica determinant que s’estableix la servitud de pas en tot el traçat de
la IS exceptuant el tram del pont que creua l’autopista AP7 d’acord amb allò
assenyalat en l’informe del Ministeri de Foment de data 11.04.2016, corresponent a la
zona de domini públic de sòl qualificat com a sistema viari municipal, d’acord amb allò
assenyalat en el plànol I.06.
El dia 22.04.2016 va tenir entrada l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua indicant
que informa favorablement pel que fa a la inundabilitat, les afeccions mediambientals i
l’abastament d’aigua. Respecte del sanejament indica que s’informa favorablement i
que l’Ajuntament, en exercici de les seves competències, promourà o executarà
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directament les accions necessàries per garantir la recollida i tractament dels efluents
urbans. Aquest informe no comporta modificacions del text aprovat inicialment.
Amb data 15.05.2016, va tenir entrada l’informe favorable de l’Oficina Territorial
d’Acció i Avaluació Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat, amb el
benentès que el projecte executiu que se’n deriva incorpori les consideracions
exposades en l’apartat d’anàlisi ambiental de l’informe, així com que es doni
compliment a la normativa ambiental que s’hi esmenta.
El dia 20.06.2016 va tenir entrada l’informe de la Direcció General d’Infraestructures
de mobilitat terrestre amb una sèrie de prescripcions i esmenes en el tram de
creuament de la infraestructura de sanejament i el tram paral·lel a la C-35. En base al
criteri definit en aquest informe i d’acord amb les consideracions tècniques exposades
s’ha modificat la situació dels 4 pous per tal de garantir la compatibilitat amb les obres
previstes en el projecte constructiu MB-06076-A1, introduint les següents esmenes:
iv. Tram creuament C35
S’ha modificat l’emplaçament dels pous d’inici i final del tram clava que travessa la
C35 amb l’objectiu de garantir la compatibilitat amb les obres previstes en el projecte
constructiu MB-06076-A1, situant el P1 clava fora de la franja de domini públic viari
previst segons l’esmentat projecte, a 17,55m de la línia que defineix el límit del dpv
actual; en el cas del P2 clava s’ha situat el més allunyat possible de la traça de la
C35, d’acord amb el següent:
coordenada x coordenada y
P1 clava
P2 clava

459140.0978
459105.0865

4616345.7608
4616375.4290

Les modificacions introduïdes impliquen que en el tram de creuament la longitud de
la conducció que ha de resoldre el tram de clava passa de 33,26m a 46,39m.
v. Tram paral·lelisme C35
S’ha modificat l’emplaçament dels 3 pous situats en el tram de vial paral·lel a la C35 ,
situant-los el més allunyats possible de la traça de la carretera C35, per tal de garantir
la compatibilitat per sota la futura traça del vial lateral de lo C35 (eix 6), en
compatibilitat amb les obres previstes en el projecte constructiu MB-06076-A1 d’acord
amb el següent:
coordenada x coordenada y
P2 clava
P19
P20

459105.0865
459143.8834
459182.9087

4616375.4290
4616421.1980
4616466.7734

VII- Fora del termini d’al·legacions establert en virtut de l’article 85.4 del Text Refós de
la Llei d’urbanisme, però amb anterioritat a l’aprovació provisional del document,
l’Associació de veïns de Boscos de Montnegre expressa la seva disconformitat en
relació al percentatge de participació de les urbanitzacions en el cost de connexió de
la xarxa de sanejament de cada àmbit.
Considerant que el càlcul en funció del nombre de parcel·les i/o habitatges implica
considerar i preveure aquells cassos on és possible una parcel·lació, vist que el criteri
en base a el sòl d’ús residencial es considera adient, s’esmenen els percentatges
proposats inicialment d’acord amb aquest criteri.
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El coeficients resultants en base al càlcul segons sòl d’ús residencial són els
següents:
Boscos de Montnegre
41,67%
Can Coll
26,77%
Cal Batlle
31,56%
L’esmena implica un ajust dels percentatges de participació de cada àmbit en els
costos d’implantació de la infraestructura de sanejament, suposant respecte dels
aplicats inicialment; un -3,82% en el cas de Boscos de Montnegre, i un increment del
2,26% en l’àmbit de can Coll i del 1,56% en el cas de cal Batlle.
En la memòria del document es determina que atès que l’únic àmbit consolidat és
Boscos de Montnegre, en els altres dos àmbits pel que fa al sòl residencial, s’adopta
una previsió en base als paràmetres determinats pel planejament vigent, entenent
que un cop fixat el criteri de càlcul, qualsevol modificació envers el sòl qualificat com a
5d en els àmbits de can Coll i cal Batlle, implicaria l’ajust dels percentatges definits en
la MP de PGMO.
L’arquitecte municipal ha emès informe favorable el 15.09.2016 en relació al contingut
tècnic de la present modificació puntual.
El dia 16.09.2016 la tècnica municipal d’administració general ha emès informe on
indica que atès que encara que les modificacions introduïdes en el document
respecte de l’aprovat inicialment, no constitueix estrictament un canvi substancial de
conformitat amb l’article 112.2 del D305/2006, però vist que es procedeix a la
modificació dels coeficients de participació en la implantació de la infraestructura,
conseqüència de la modificació del criteri de repartiment, es considera adequat donar
un nou tràmit d’informació pública al document, per considerar la introducció d’aquest
canvi com una modificació substancial del contingut del document afecta a l’esfera
dels drets i deures dels propietaris inclosos en la modificació puntual. La tècnica
municipal informa favorablement l’aprovació inicial per segona vegada la present
modificació puntual del pla general i sotmetre-la novament a un tràmit d’informació
pública.
Fonaments de dret
Les modificacions introduïdes en el document respecte de l’aprovat inicialment, no
constitueix estrictament un canvi substancial de conformitat amb l’article 112.2 del
D305/2006, però vist que es procedeix a la modificació dels coeficients de participació
en la implantació de la infraestructura, conseqüència de la modificació del criteri de
repartiment, es considera adequat donar un nou tràmit d’informació pública al
document, per considerar la introducció d’aquest canvi com una modificació
substancial del contingut del document afecta a l’esfera dels drets i deures dels
propietaris inclosos en la modificació puntual.
Per l’esmentat procedeix aprovar inicialment per segona vegada el document, i
sotmetre’l novament a un tràmit d’informació pública.
Aquesta informació pública no requerirà sol·licitar novament els informes sectorials, ja
que cap dels informes sol·licitats i obtinguts en la primera aprovació inicial fa
referència als coeficients de participació, per tractar-se d’un element que afecta als
propietaris dels àmbits, però no als organismes afectats per la implantació de la
infraestructura.
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Pel que fa al contingut de la present MP de PGMO, de conformitat amb l’article 65 del
Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament del a Llei d’Urbanisme, el
planejament general defineix les xarxes generals de serveis, amb indicació de les
xarxes generals existents que es mantenen i les de nova implantació que resulten
necessàries al llarg de la vigència del pla.
Al mateix temps, el planejament general pot regular l'ús del subsòl, d'acord amb allò
establert a l'article 39, per fer factibles la prestació dels serveis i la implantació de les
infraestructures necessàries per a la col·lectivitat, respectant sempre els
aprofitaments privats que hi siguin compatibles.
Els serveis tècnics, d’acord amb allò determinat en l’article 34.5 del Decret Legislatiu
1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC)
formen part del sistema d’equipament comunitaris. En el mateix sentit es pronuncia
l’article 33.3 del RLUC, establint que els serveis tècnics que formen part del sistema
urbanístic d’equipaments comunitaris d’acord amb l’article 34.5 de la Llei d’urbanisme,
comprenen, entre d’altres les de sanejament.
L’àmbit de la MP de PGMO ve determinat pels àmbits de les urbanitzacions de
Boscos del Montnegre, Can Coll i Cal Batlle i per la superfície ocupada per les
instal·lacions de la nova infraestructura de sanejament fins l’estació de bombament
d’aigües residuals existent (EBAR)al sector P10
L’àmbit de les urbanitzacions no disposa de xarxa de clavegueram en baixa, ni de la
seva connexió en alta a l’EDAR, entre altres dèficits urbanístics, que s’hauran de
determinar amb concreció en l’instrument de planejament derivat i/o projecte
d’urbanització en el cas de les urbanitzacions de Cal Batlle i Can Coll, que a dia d’avui
no en disposen.
La present modificació puntual no comporta increment de sostre edificable ni de
densitat o intensitat, i per tant la seva aprovació no comporta increment dels deures
de cessió ni tampoc cap dels requisits previstos a l’article 99 del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme.
Es fa constar que es manté la suspensió de llicències de l’àmbit de conformitat amb
l’article 73 del Decret Legislatiu 1/2010, acordat en el primer acord d’aprovació inicial.
D’acord amb l’article 106 del TRLU, les diverses figures de planejament urbanístic
l’aprovació definitiva de les quals correspon a l’Administració de la Generalitat són
executives a partir de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
de l’acord d’aprovació definitiva i de les normes urbanístiques corresponents.
Vistos els informes favorables obrants a l’expedient.
A proposta de l’Alcaldia, la Comissió Informativa General emet dictamen proposant al
Ple Municipal el debat i votació dels següents ACORDS:
PRIMER- Aprovar inicialment per segona vegada la modificació puntual del pla
general d’ordenació per a la connexió a l’EDAR de les urbanitzacions del Montnegre que
incorpora, respecte del document anteriorment aprovat les següents modificacions
que no es consideren substancials:
i. S’incorpora un plànol I.06 AP7 Limitacions a la propietat.
ii. Zona servitud autopista AP7: es desplaça 21,90ml l’emplaçament de l’estació de
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bombament.
iii. Dret de servitud: s’estableix la servitud de pas en tot el traçat de la IS exceptuant
el tram del pont que creua l’autopista AP7 d’acord amb allò assenyalat en l’informe
del Ministeri de Foment de data 11.04.2016.
iv.Tram creuament C35: s’ha modificat l’emplaçament dels pous d’inici i final del tram
clava que travessa la C35.
v.Tram paral·lelisme C35: s’ha modificat l’emplaçament dels 3 pous situats en el tram
de vial paral·lel a la C35.
vi. Ajust dels percentatges de participació de cada àmbit en els costos d’implantació
de la infraestructura de sanejament:
Boscos de Montnegre
41,67%
Can Coll
26,77%
Cal Batlle
31,56%
SEGON- Mantenir la suspensió de llicències de l’àmbit de conformitat amb l’article 73
del Decret Legislatiu 1/2010, acordat en el primer acord d’aprovació inicial de 28 de
gener de 2016.
TERCER- Sotmetre novament el document a informació pública, mitjançant anuncis al
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al diari
el Nou 9.
QUART.- Notificar aquests acords a l’Associació de veïns de Boscos de Montnegre.
Deliberacions
Pren la paraula el Sr alcalde exposant que un ja va ser portat al Ple a la seva
aprovació inicial. Comenta que en el període d’exposició pública, hi ha hagut
presentació d’al·legacions per part de l’Associació de Veïns de Boscos del Montnegre
i per part de carreteres han suggerit algunes modificacions, en el traçat d’aquesta
infraestructura, que és el que fan la modificació del Pla general, que el que fa és
qualificar com a sistema d’infraestructures de Servei, el sòl necessari per implantar
l’estructura de sanejament, que és la connexió del clavegueram de les diferents
urbanitzacions que hi ha al Montnegre.
Bàsicament les modificacions que els suggereixen és el canvi de la localització dels
pous d’abombament perquè quedi separat de la línia d’afectació, en aquest cas de
l’autopista i, en el cas de la carretera el mateix, perquè quedi allunyat de la línia
d’afectació i del possible desdoblament que aquesta carretera, la C-35 té previst i
planificada en els plans generals que té la Generalitat.
Es refereix al tema de la al·legació dels veïns, comenta que els veïns van entrar un
escrit en el que consideraven que la forma de valorar els costos i el repartiment dels
mateixos que es feia en base a dos elements, en base al sòl d’ús residencial per un
costat i per un altre al nombre d’habitatges, i els veïns consideren que s’hauria de fer
en base exclusivament a l’ús residencial, en base al sòl d’ús residencial, perquè aquí
el grau de desenvolupament de les tres urbanitzacions és diferent, però en canvi la
capacitat de desenvolupar-lo diría que és la mateixa, la tenen aquelles urbanitzacions
que no les han desenvolupat però és una realitat i, per tant, els costos que els hi
correspondria entenen també que s’haurien d’incorporar.
Continua dient que s’ha tingut en consideració aquesta al·legació i de fet, les dues
maneres de calcular diría que són legals, la llei permet que es pugui valorar de les
dues maneres. S’ha considerat que probablement tenien raó en la seva al·legació i,
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per tant, s’ha estimat i això modifica lleugerament els porcentatges de repartiment, de
tal manera, que en el cas de Boscos del Montnegre representa una reducció de poc
més del 3% dels costos, en el cas de Can coll s’incrementa discretament per sobre
del 2% i el cas de Cal Batlle, discretament per sobre de l’1%, que seria la proposta
que el seu grup presentaría en aquesta modificació.
Intervé el Sr. Vallhonesta manifestant que el seu grup votarà a favor.
Pren la paraula la Sra. Montes dient que el seu grup votarà a favor, però únicament
volia comentar que al punt 4 diu que s’han de notificar aquests acords a l’Associació
de veïns de Boscos del Montnegre, i que suposa que també als altres, perquè diu que
també están afectats, canvien els percentatges per les tres urbanitzacions, per això
diu d’afegir les altres dues associacions de veïns.
Intervé el Sr. alcalde explicant que ell preguntarà a nivell tècnic, a l’Associació de
veïns de Boscos de Montnegre se’ls ha de comunicar perquè ells han presentat una
al·legació i se’ls hi dóna la resposta de la seva al·legació i el que es torna a deixar en
exposició pública perquè qui se senti afectat pugui tornar a presentar al·legacions si
no estigués d’acord.
El dictamen proposat s’aprova per majoria absoluta, d’acord amb el següent resultat
de la votació:
-

Unanimitat dels 16 regidors presents

3.
APROVACIÓ
DEL
COMPTE
GENERAL
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2015

DE

LA

CORPORACIÓ

Vist l’expedient instruït per a l’aprovació del Compte General de l’Ajuntament de Sant
Celoni corresponent a l’any 2015.
Atès que la Comissió de Comptes en sessió de 28 de juliol de 2016 va acordar
exposar al públic el Compte General a efectes de reclamacions, reparaments o
observacions.
Atès que en el termini d'exposició pública i vuit dies més no s'ha presentat cap
reclamació.
A proposta del Regidor d’Economia, la Comissió Informativa General emet dictamen
proposant al Ple Municipal el debat i votació dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici de
2015, tal com ha estat format per la Intervenció municipal.
SEGON.- Trametre còpia del Compte General de l’Ajuntament de Sant Celoni
corresponent a l’exercici de 2015 a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
Deliberacions
Inicia el debat el Sr. García Sala explicant que es va reunir la Comissió de Comptes el
28 de juliol de 2016 on estaven presents tots els grups i es va exposar el Compte
General de l’any 2015, explicant que es va exposar perquè a partir d’aquí es pogués
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presentar a exposició pública i es pogués realizar les reclamacions de reparaments i
observacions que consideressin.
Comenta que no han rebut cap tipus de comentari de ningú i passarien a aprovar el
Compte General de la Corporació per aquest any i a trametre-ho a la Sindicatura
General de Comptes.
El dictamen proposat s’aprova per majoria absoluta, d’acord amb el següent resultat
de la votació:
-

Unanimitat dels 16 regidors presents

4. APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
MITJANÇANT CONCESSIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI, SUPLEMENT DE
CRÈDIT I TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT NÚMERO 6/2016
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació de la sisena modificació de crèdit en el
pressupost de l’Ajuntament de Sant Celoni per a 2016.
Vista la memòria del Regidor d’Economia, justificativa de la necessitat de la modificació
de crèdit, per import total de 103.174,08, per fer front a l’amortització total de la liquidació
negativa de la participació en els tributs de l’Estat de 2013, finançada amb els majors
ingressos procedents de la liquidació definitiva de la participació en els tributs de l’Estat
de 2014.
Vista la proposta de transferència de crèdit formulada per l’Àrea de Seguretat Ciutadana,
d’import 4.970,00 euros.
Atès que les Àrees de Cultura, Esports Territori, Seguretat Ciutadana, Recursos
Humans i Alcaldia, mitjançant els informes que figuren a l’expedient, han posat de
manifest la necessitat d’efectuar despeses urgents, per import total de 58.399,06 euros,
les quals es finançaran amb el Fons de Contingència de que disposa la Corporació.
A proposta del Regidor d’Economia, la Comissió Informativa General emet dictamen
proposant al Ple Municipal el debat i votació dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit mitjançant concessió
de crèdit extraordinari, suplement de crèdit i transferència de crèdit número 6/2016, al
següent tenor:
SUPLEMENT DE CRÈDIT

Orgàn.

Prog.

Econòm.

Descripció

Import en
euros

00

011A0

911

Amortització Deute Sector
Públic

103.174,08

TOTAL

103.174,08

Que es finançarà de la forma següent:
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Majors ingressos de la partida següent:
420.00 Participació Municipal en les tributs de l’Estat

103.174,08

TOTAL

Partida

07.342D0.212

01.920Z0.623
00.931A0.131
07.326B0,131
07.334Z0.623

Descripció

103.174,08

Import

Reparació herba sintètica Camp
d'Esports
11 de setembre
Recursos Humans: implantació prev.
Instal.
tècniques
Personal eventual gestió subvencions
Personal Pla Educatiu d'Entorn
Sistema intrusió bar Ateneu

euros

4.300,00

3.500,00
6.864,00
5.000,00
1.372,87
TOTAL

21.036,87

Que es finançarà de la forma següent:
Baixa del crèdit de la partida 00.929A0.500.00 “Fons de contingència i altres imprevistos”
en la quantitat de 21.036,87 euros.
CRÈDIT EXTRAORDINARI
Partida

Descripció

06.912A0.489.01

Subvenció extraordinària Associació
Bornichos a Catalunya
Mobiliari urbà
Subvenció extraordinària Club Ciclista
Sant Celoni
Conveni Ajuntament de Riells Viabrea per
us camp d'Esports
Recursos Humans: implantció prev.
Edificis
municipals - Mobiliari
Panys de seguretat per edificis
municipals
Subvenció extraordinària AMPA Institut
Baix Montseny
Reparació humitats cafetí Ateneu
Reparació averia bomba edifici Ateneu

05.1531Z.625
07.341A0.48925
02.340A0.462

01.920Z0.625

08.132Z0.635
07.326G0.48918
07.334F0.212
07.334A0.22699
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Import en
euros
1.000,00
7.854,39
1.200,00
6.200,00

5.700,00

5.000,00
3.982,40
1.942,72
400,00

07.334Z0.633
07.334Z0.63217

Sustitució bomba Ateneu
Reparació parets vestíbol Ateneu

600,00
3.482,68
TOTAL

37.362,19

Que es finançarà de la forma següent:
Baixa del crèdit de la partida 00.929A0.500.00 “Fons de contingència i altres imprevistos”
en la quantitat de 37.362.19 euros.
TRANSFERENCIA DE CREDIT
Partides de despeses amb crèdits en baixa
08.132A0.22706 Estudis treballs tècnics
08.132A0.208
Lloguer altres immobilitzat
08.134A0.210
Infraestructures i Béns naturals

2.379,00 euros
1.300,00 euros
1.291,00 euros

TOTAL BAIXES

4.970,00 euros

Partides de despeses amb altes de crèdits
08.338G0.22799 Treballs realitzats per altres empreses
08.338G0.208
Lloguer altre immobilitzat material
02.338A0.22799 Treballs realitzats per altres empreses
02.338A0.208
Lloguer altre immobilitzat material
TOTAL ALTES

2.379,00 euros
1.400,00 euros
491,00 euros
700,00 euros
4.970,00 euros

SEGON.- Exposar al públic l'expedient de la seva raó durant quinze dies hàbils a partir
del següent al de la publicació de l'oportú anunci en el Butlletí Oficial de la Província,
conforme determinen els articles 177 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals. En cas que durant el
referit període no es presenti cap reclamació l'acord inicial es considerarà definitivament
aprovat.
Deliberacions
Pren la paraula el Sr. alcalde explicant que aquesta modificació de crèdit té dos
apartats, per un costat l’aportació que fa l’Estat als municipis, normalment a l’any
vigent el que fa és una estimació dels ingressos i fa una regularització normalment a
l’any següent o als dos anys. Al 2013 la regularització, el que feia, és que els hi havia
fet és una aportació superior al càlcul definitiu, per tant, passaven a tenir un deute
amb l’Estat de 103.000 € que en aquests moments, l’estaven pagant en terminis de
10 anys.
Explica que a la regularització de 2014 ha passat al contrari, l’Estat va pagar menys
del que ha estat la regularització i, per tant, els de retornar o fer un ingrés que està
per sobre dels 200.000 € i, per tant, d’alguna manera aquesta modificació de crèdit el
que fa és això, anul·lar el crèdit d’aquests 103.000 € que tenien previst pagar en 10
anys i fer-lo efectiu de cop en aquesta actuació.
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Es refereix a la segona part modificació de crèdit, que és destinar a diferents partides
el capítol V, que és el Fons de Contingència, que en el seu moment ja van explicar
que el van crear perquè era fruit d’uns ingressos extraordinaris, que probablement no
es tornarien a produir en altres anys i no el volien incorporar en el pressupost de
despesa corrent i el deixaven per poder atendre situacions que es poguéssin produir
al llarg de l’any.
Continau dient que han fet ja diverses modificacions de crèdit, i ara a l’últim trimestre
de l’any, ja farien la darrera modificació de crèdit d’aquesta partida que, amb la
proposta que fa el seu grup quedaría a zero, el que es diría al capítol V, el Pla de
Contingència i, a la proposta dedicar-ho a diferents actuacions, en el si de la Comissió
Informativa ho van explicar amb detall, per tant, no s’estendria més la seva
intervenció a no ser que hi hagués algún dubte.
Pren la paraula el Sr. Vallhonesta dient que el seu grup votarà a favor.
Intervé el Sr. Turón manifestant que el seu grup votarà a favor però que hi ha un
parell de coses que els hi genera una mica de dubtes.
Per una banda, prenen com a bona aquesta iniciativa del Conveni amb Riells, de
poder compartir espais que están infrautilitzats i així d’alguna manera treure-li un
millor rendiment. Comenta que, potser aquesta proposta ja l’havien fet diverses
vegades, d’intentar mancomunar serveis amb espais infrautilitzats i potser hauria sigut
una bona manera per trobar una racionalització més òptima dels diners públics. Per
això, d’alguna manera celebren aquesta presa de decisió.
En relació al que es comentava del Fons de Contingència, diu hi ha una partida que
es treu del Fons de Contingència, que ja deu estar pràcticament sec i dóna peu a
entendre que tot està solucionat i tenen tres mesos endavant que no és poc, d’una
quarta part de l’any i l’altre dia es van adonar que hi han temes de beques de
menjador pendents d’aprovar, que podría ser que es trobessin abans de finals d’any
una tornada d’aquestes beques, com va passar al novembre de l’any passat, quan va
haver-hi una modificació de crèdit per aquest tema, temes amb les beques de
necessitats educatives especials, de les que es van aconseguir 4 de 70 i això per una
banda genera una certa preocupació.
Continua dient que els serveis de SAM, CDIAP estan una mica al límit, sobresaturats
i, per altre banda entenen que aquest Fons de Contingència hauria d’anar destinat a
aquest armer social i prioritzar aquestes partides més necessàries i, en tot cas, si per
algún problema no es pot arribar, haurien de renunciar a altres temes. Tot i així, per
això, proposen a l’equip de govern de repensar si quan fan aquestes modificacions de
crèdit, estirant del Fons de Contingència a punt d’arribar a finals d’any, no haurien
d’anar a partides més socials. De totes maneres, diu que el seu grup vota a favor.
Pren la paraula la Sra. Montes manifestant que el seu grup s’abstindrà malgrat encara
que tinguin punts en acord, hi han alguns en els que no están gaire d’acord com per
exemple, el tema del camp de futbol, a on diu que la iniciativa és molt bona, el que
passa és que el Conveni és de 6.200 € que paga l’Ajuntament de Sant Celoni per
trimestre d’ús, afirmant que és molt elevat.
Continua explicant que un altre que li sembla, malgrat al final siguin decisions del
govern, que presenta el seu criteri de prioritats i explica que hi ha algunes prioritats
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que potser no les consideren i estaría més a la banda de buscar les necessitats
socials.
Un altre, per exemple, són 7.000 euros per posar flors, quan realment ja han reclamat
en diverses vegades la neteja del poble i la revisió de la neteja del poble, per tant,
com és criteri de l’equip de govern posar unes partides o unes altres, és decisió seva i
per això, s’abstindran en aquest punt.
El Sr. alcalde vol fer un aclariment en l’àmbit social, abans de prendre aquestes
decisions han valorat els recursos que, en aquests moments, disposen a les àrees
que donen atenció social o educativa, per tal de veure si la previsió d’aquí a final
d’any els permetia atendre totes les necessitats i així ha sigut, explicant que no han
optat per posar-hi més recursos i de fet, cal dir que ho van fer en el moment de
l’aprovació del pressupost, i que aquest ja va aportar un increment important a la
dotació econòmica, que una part ja venia d’aquest Pla de Contingència, però en
realitat van haver-hi uns ingressos addicionals que estanven a l’entorn dels 300.000 €
i que una part important d’aquests, ja a l’elaboració del pressupost, ja es van
incorporar bàsicament a les àrees d’educació i Servei Socials, per tant, es va reforçar
tant les ajudes socials individuals, com les diferents beques com el tema Pla educatiu
dEntorn i si que d’alguna manera això ja es va fer amb previsió en el moment
d’elaborar el pressupost.
Pren la paraula el Sr. García Ramírez exposant que, en relació al comentari, comenta
que suposa que s’està fent una modificació de beques, dient que no recorda si era
aquesta, dient que recorda que va haver-hi un canvi en els criteris d’intervenció
perquè quan es presenta tothom que vol accedir a una beca, hi ha un pressupost de
20.000 € i potser el total et suma 25.000, però d’aquests alguns no accediran a la
beca perquè no compleixen els criteris, i s’entenia des d’Intervenció que calia dotar la
partida amb tota la demanda, per no haver de retallar o fer un escalat els que
demanaven la partida, per tal de que no perdessin diners, aclarint que aquests diners
tampoc es gastaven i que aquesta és la previsió de tot el que ha de venir.
Continua dient que d’acord amb fer esforços amb el tema social, que el CDIAP depèn
del Departament, que ells están conveniats amb ells perquè ocupin l’edifici del Blauet,
el SAM és un servei que té una pròrroga d’un any i, per tant, té un contracte i el que
és necessari és que es plantejaran a la propera licitació quin tipus de servei, ja que
están en un procés de reflexió amb els centres educatius.
Intervé la Sra. Miracle explicant que, en aquest sentit, l’Àrea de Comunitat si que ha
valorat el pressupost i que tal i que van bé i en quant a les beques d’educació
especial s’haurà de veure de cara al 2017 com actuen en aquest sentit, perquè és
evident que l’Estat Espanyol ha posat molt el llindar i molts infants o famílies s’han
quedat fora i comenta que continuaran donant aquest suport i si que és evident que,
de cara al 2017, això es tindrà que preveure, de com ho gestionen i de com treballen
el pressupost del 2017 de cara a un futur.
El dictamen proposat s’aprova d’acord amb el següent resultat de la votació:
- 15 vots a favor dels grups municipals de CIU, ERC-AM, PSC-CP i la CUP-PC-PA.
- 1 abstenció del grup municipal d’ICV-EUiA.
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5. VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL MUNICIPAL D’ORDENACIÓ RELATIVA AL POLÍGON SITUAT ENTRE
EL TERME MUNICIPAL DE SANT CELONI I LA CARRETERA C-35 ENTRE ELS
PUNTS QUILOMÈTRICS 63,4 I 64,2, DE SANT CELONI
I- El Ple de la corporació en sessió de 29.01.2015 va acordar assumir per part de
l’Ajuntament de Sant Celoni la iniciativa i aprovar inicialment la Modificació puntual del
pla general municipal d’ordenació relativa al polígon situat entre el terme municipal de
Sant Celoni i la carretera C-35 entre els punts quilomètrics 63,4 i 64,2 de Sant Celoni.
Aquesta modificació té per objecte millorar la vialitat interna del sector, classificat de sòl
industrial urbà no consolidat, millorar la connexió amb el sector industrial del municipi veí
amb el que limita i millorar la connexió amb la xarxa viària existent.

-

-

-

II- En sessió del 28.01.2016 el Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni va acordar aprovar
provisionalment la modificació puntual del pla general d’ordenació relativa al polígon
situat entre el terme municipal de Sant Celoni i la carretera C-35, entre els punts
quilomètrics 63,4 i 64,2 que l’Ajuntament assumeix com a pròpia i que incorpora,
respecte del document aprovat inicialment les següents modificacions que no
considerades substancials:
D’acord amb la prescripció de l’informe de la Direcció General d’Infraestructures es
modifica al plànol O.01 de zonificació la reserva de sistema viari per tal de garantir
l’amplada de 18m prevista paral·lela al traçat de la C35.
S’incorpora un plànol O.07 de servituds inherents al Sistema ferroviari d’acord amb
les consideracions de l’informe del Ministeri de Foment.
D’acord amb les consideracions de l’informe de l’Administrador d’Infraestructures
Ferroviàries i en relació a l’estructura de la propietat s’inclou ADIF en la relació de
propietaris i es modifica la qualificació del sòl de l’àmbit de la riera de Sant Llop,
inicialment qualificat de sistema viari, qualificant la part corresponent a la projecció de
la riera canalitzada com a H, sistema hidrològic i el camí paral·lel s’ha mantingut com
a V, sistema viari, ajust que es recull en els plànols d’ordenació i zonificació.
D’acord amb la resolució GRI/395/2015, de 2 de març, s’ajusta el límit de termes al
delimitat per les coordenades de la resolució.
Arran d’aquesta aprovació provisional es va trametre còpia de l’expedient i de la
Modificació puntual del pla general d’ordenació municipal a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona en data 15.02.2016 per a la seva aprovació definitiva, i es
va trametre còpia de la Modificació puntual al Ministerio de Fomento i a ADIF en data
16.02.2016 de conformitat amb el contingut dels seus informes sectorials emesos.
El dia 18.03.2016 va tenir entrada a l’Ajuntament de Sant Celoni l’informe favorable
d’ADIF envers el document de la Modificació puntual aprovat provisionalment.

-

Així mateix, el 23 de març de 2016 es va rebre informe desfavorable del Ministerio de
Fomento, Dirección General de Ferrocarriles, sol·licitant nova documentació traduïda
al castellà, i específicament demanant la incorporació al text refós la documentació
següent:
Cal fer menció en els documents gràfics i escrits de la llei 38/2015, de 29 de
setembre, del sector ferroviari i el seu reglament.
Cal delimitar i representar, amb precisió suficient, els terrenys ocupats per les
infraestructures ferroviàries.
Cal representar en els plànols, amb precisió, les línies delimitadores de la plataforma
ferroviària, de l explanació, les zones de domini públic, zones de protecció i la línia
límit d’edificació.
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-

En la documentació escrita s’ha de descriure la limitació de la propietat des terrenys
colindants a la línia ferroviària existent.
III- La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió del dia 19.04.2016 va
acordar suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació puntual del pla general
municipal d’ordenació relativa al polígon situat entre el terme municipal de Sant Celoni i
la carretera C-35 entre els punts quilomètrics 63,4 i 64,2 de Sant Celoni fins que
mitjançant text refós verificat per Ple s’incorporin les prescripcions següents:

1.1. Cal obtenir l’informe favorable del Ministerio de Fomento, Dirección General de
Ferrocarriles.
1.2. Cal incorporar la prescripció de l‘informe de la Direcció General d’Infraestructures de
Mobilitat Terrestre, de 16 de setembre de 2015 pel que fa al requeriment de qualificar
de sistema viari els terrenys que el planejament general vigent reserva per a la
construcció de la rotonda.
1.3. Cal suprimir els articles del planejament vigent que s’han incorporat dins l’apartat
normatiu del document i que no són objecte de modificació.
IV- El 12.05.2016 l’interessat en l’expedient presenta la documentació relativa al text
refós.
El 15.06.2016 es va trametre còpia del document del text refós, als efectes d’obtenir
l’informe favorable del Ministerio de Fomento, Dirección General de Ferrocarriles.
El 8.08.2016 s’ha rebut informe favorable del Ministerio de Fomento, Dirección
General de Ferrocarriles de data 25.07.2016 on es conclou que no existeixen
afeccions ferroviàries en l’àmbit de la modificació puntual de pla general municipal
d’ordenació.
El 5.08.2016 arran de l’anàlisi de la documentació presentada per l’interessat el
12.05.2016 la tècnica d’administració general va emetre informe on es recollia les
errades materials a corregir per a l’aprovació definitiva.
V- El 13.09.2016 l’interessat en l’expedient ha presentat dos exemplars en paper i en
digital del text refós amb les errades materials corregides.
L’arquitecte municipal ha emès un informe, en data 13.09.2016, favorable al text refós
presentat fent constar que les modificacions incorporades al text refós respecte del text
aprovat provisionalment per acord del Ple en sessió de 28.01.2016, en base a l’acord de
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona han estat:
-

-

D’acord amb les consideracions de l’informe del Ministeri de Foment de data
23.03.2016, s’ha tramès una còpia traduïda al castellà de Memòria i Normativa.
Envers les proteccions i limitacions que estableix la llei 38/2015, de 29 de setembre,
del sector ferroviari, s’han incorporat les corresponents determinacions tant a la
documentació gràfica com a la memòria.
S’han modificat les línies de la zona de domini i de protecció d’acord amb l’article 3er
de la LSF, incloent la plataforma de l’estació,no el vial d’accés a la mateixa.
S’incorpora l’esmena derivada de la prescripció de l’informe de la Direcció General
d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, de 16 de setembre de 2015, pel que fa al
requeriment de qualificar de sistema viari els terrenys que el planejament general
vigent reserva per la construcció de la rotonda. L’esmena incorporada suposa un
increment de 82,20m2sl de sistema viari en detriment de la zona industrial.
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-

S’han suprimit de la Normativa de la MP de PGMO els articles de Planejament vigent
que no són objecte de modificació.
La tècnica municipal d’Administració General en data 13.09.2016 ha informat
favorablement l’aprovació del text refós entenent que les modificacions introduïdes de
conformitat amb el requeriment de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
de 19.04.2016 no representen cap canvi substancial de conformitat amb l’article 112
del Decret 305/2006, de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme.
I indica que en l’acord d’aprovació s’haurà de fer constar expressament que en el
contingut del text refós s’ha incrementat, respecte del text aprovat provisionalment pel
Ple de 28.01.2016 la superfície de sistema viari de 82,20 m2, en detriment de zona
industrial en compliment de l’article 112.3 del Decret 305/2006, de 18 de juliol pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Així mateix fa constar que s’haurà de trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Barcelona, juntament amb el document, còpia de l’expedient administratiu que
inclou els informes d’ADIF i del Ministerio de Fomento.
Fonaments de dret
D’acord amb l’article 106 del TRLUC, les diverses figures de planejament urbanístic
l’aprovació definitiva de les qual correspon a l’Administració de la Generalitat són
executives a partir de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
de l’acord d’aprovació definitiva i de les normes urbanístiques corresponents.
A proposta de l’alcalde, la Comissió Informativa General emet dictamen proposant al
Ple Municipal el debat i votació dels següents ACORDS:
PRIMER.- Verificar el text refós de la Modificació puntual del pla general municipal
d’ordenació relativa al polígon situat entre el terme municipal de Sant Celoni i la carretera
C-35 entre els punts quilomètrics 63,4 i 64,2, que l’Ajuntament assumeix com a pròpia i
que incorpora, respecte del document aprovat provisionalment les prescripcions de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona restant per tant incorporades les
següents modificacions:

-

S’han inclòs els plànols i la documentació les limitacions establertes en la llei del
sector ferroviari i s’han modificat les línies de la zona de domini públic obtenint
informe favorable del Ministerio de Fomento el 8.08.2016.

-

S’ha incrementat la superfície de sistema viari de 82,20 m2, en detriment de zona
industrial en compliment de l’article 112.3 del Decret 305/2006, de 18 de juliol pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

-

En l’apartat de la normativa s’han eliminat els articles que no eren objecte de
modificació.
SEGON.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el text refós de
la Modificació puntual del pla general municipal d’ordenació relativa al polígon situat
entre el terme municipal de Sant Celoni i la carretera C-35 entre els punts quilomètrics
63,4 i 64,2 juntament amb còpia de l’expedient administratiu que inclou els informes
d’ADIF i del Ministerio de Fomento, a efectes de la seva aprovació definitiva, si
s’escau.
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Deliberacions
Pren la paraula el Sr. alcalde explicant que aquest (dit d’una manera més planera, “la
negra”), perquè és una mica la indústria que havia existit en aquesta localització.
Explica que aquesta és una modificació que ve de lluny, creu de fa un parell d’anys,
com a mínim, que es va fer l’aprovació inicial, va anar a la Comissió d’Urbanisme de
la Generalitat, la Comissió la va suspendre per una sèrie de temes que ara comentarà
i una vegada s’ha resolt o s’ha fet el text refós, que és el que ara es porta a la seva
aprovació.
Continua dient que, en aquell moment no hi havia l’informe d’ADIF i, per tant, va
arribar posteriorment l’informe d’ADIF, que suggeria que s’inclogués els plànols i la
documentació que marca la llei del sector ferroviari i modificava una mica les línies del
que és el domini públic, per tant, això s’ha incorporat a la modificació. L’altre era que
la previsió de la variant de la Batllòria tenía accés a la C-35 en aquest punt,
precisament just a l’extrem del polígon, d’aquesta zona i la Generalitat diu que
s’hauria de fer la reserva de viari per permetre una possible rotonda en aquesta zona,
aclarint que això són uns 80 metres quadrats de superficie, que passa a ser superficie
viària i abans era industrial.
La darrera, que és un tema tècnic administratiu, és que es feia referència a una sèrie
d’articles del Pla General, que no modifica aquesta modificació del Pla General, i
demanen que, com que no es modifiquen que no cal anomenar-los, que es treguin i
que no cal fer referència, per tant es retiren perquè no té més transcendència i el que
porten és la seva aprovació del text refós.
-

El dictamen proposat s’aprova per majoria absoluta, d’acord amb el següent resultat
de la votació:

-

Unanimitat dels 16 regidors presents.

6. FIXACIÓ DE LES FESTES DE CARÀCTER LOCAL DE SANT CELONI I LA
BATLLÒRIA PER A L’ANY 2017
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha
dictat l’Ordre EMO/137/2016, de 30 de maig, publicada al DOGC número 7135, de 6
de juny de 2016, per la que s’estableix el calendari oficial de festes laborals a
Catalunya per a l’any 2017, les quals es relacionen a continuació:
6 de gener (Reis)
14 d’abril (Divendres Sant)
17 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida)
1 de maig (Festa del Treball)
24 de juny (Sant Joan)
15 d’agost (l’Assumpció)
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (Dia de la Constitució)
8 de desembre (La Immaculada)
25 de desembre (Nadal)
26 de desembre (Sant Esteve)
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L’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que, de les catorze festes laborals,
dues tindran caràcter local.
Les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, a
proposta dels municipis respectius.
L’acord municipal de fixació de les festes locals ha de ser adoptat pel Ple de
l’Ajuntament, tal com disposa l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol.
En data 30.06.2016 s’ha rebut a l’Ajuntament de Sant Celoni un escrit del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, indicant que cal
proposar les festes locals del municipi i dels pobles agregats abans del 31 de juliol.
Les festes locals no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap dels dies festius
que s’indiquen a l’Ordre EMO/137/2016, de 30 de maig, abans referida.
Les festes locals de Sant Celoni tradicionalment s’han fixat en els dilluns o divendres
més pròxims al dia 8 de setembre (Mare de Déu del Puig) i 11 de novembre (Sant Martí),
i les de la Batllòria en el dilluns següent al quart cap de setmana d’agost (Festa Major) i
el dia 18 de desembre (Mare de Déu de l’Esperança).
Segons informe de la tècnica de Promoció Econòmica, s’ha consensuat amb l’Àrea de
Cultura i Educació la determinació de les dues festes locals i amb el col·lectiu de
comerciants del municipi la proposta de festes locals.
A proposta de l’alcalde, la Comissió Informativa General emet dictamen proposant al
Ple Municipal el debat i votació dels següents ACORDS:
PRIMER.- Proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat
de Catalunya la fixació per a l’any 2017 de les festes locals següents:
SANT CELONI: 8 de setembre i 13 de novembre
LA BATLLÒRIA: 28 d’agost i 18 de desembre
SEGON.- Comunicar aquest acord al Director dels Serveis Territorials de Treball,
Afers Socials i Famílies de Barcelona.
Deliberacions
Pren la paraula el Sr. alcalde explicant que la proposta en el cas de Sant Celoni, la
Festa Major de setembre, el dia festiu seria el dia 8, que és un divendres i que
coincidirà que el dia 11 serà dilluns, i en el cas de Sant Martí, el festiu seria el dia 13
que és dilluns.
Continua dient que, en el cas de la Batllòria seria el 28 d’agost, que és un dilluns i el
18 de desembre, la Mare de Déu de l’Esperança, que és també un dilluns.
El dictamen proposat s’aprova per majoria absoluta, d’acord amb el següent resultat
de la votació:
-

Unanimitat dels 16 regidors presents.
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7. APROVACIÓ DE L’AGREGACIÓ DE LA PARADA 34 DEL MERCAT MUNICIPAL
A LA PARADA 33 DE VENDA DE LLEGUMS I FRUITS SECS.
1. En data 26 d’agost de 2016 s’ha rebut a l’Ajuntament de Sant Celoni una instància
signada per Raúl Pena Moré, sol·licitant la unificació de les parades 33 i 34 del mercat
municipal per destinar-les a la venda de llegums cuits, fruits secs, pasta seca i
llegums secs.
2. La Resolució d’alcaldia de 29 de juliol de 2016 autoritza la transmissió de
l’autorització administrativa de la parada de venda número 34 i de la plaça
d’aparcament número 34 del Mercat municipal de Sant Martí a favor del senyor Raúl
Pena Moré.
3. El Text refós del Reglament del mercat municipal Sant Martí de Sant Celoni estableix
en el seu article 5.4 que correspon al Ple l’agrupació de parades per formar-ne una de
dues o la segregació per constituir-ne dues d’una.
4. D’acord amb aquest precepte, els requisits per a la unificació de parades són els
següents:
- Les parades han de pertanyer al mateix titular o familiar fins a segon grau.
- S’ha de mantenir la mateixa activitat de l’adquirent.
5. La titularitat de l’autorització administrativa de les parades número 33 i 34 del mercat
municipal Sant Martí de Sant Celoni correspon al senyor Raúl Pena Moré.
6. Les parades 33 i 34 es destinaran a la venda de fruits secs i llegum, activitats que ja
desenvolupava la parada número 33 abans de la sol·licitud d’agregació.
Fonaments de dret
· Llei 7/1985, Reguladora de las Bases del Règim Local, de 2 de abril.
· D. Leg. 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, de 28 d’abril
· Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
· Text refós del Reglament del mercat municipal Sant Martí de Sant Celoni.
· Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de
20016, relativa als serveis en el mercat interior.
· Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu
exercici.
Vist l’informe emès per l’Àrea de Serveis a les Persones favorable a l’aprovació de
l’agregació.
A proposta de la Regidora de Promoció Econòmica, la Comissió Informativa General
emet dictamen proposant al Ple Municipal el debat i votació dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’agregació de la parada 34 del mercat municipal a la parada 33 de
venda de llegums i fruits secs.
SEGON.- Comunicar aquest acord als interessats i a l’Associació de concessionaris
del mercat municipal amb expressió dels recursos a què tinguin dret.
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TERCER.- Facultar el Sr. Alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a
la efectivitat i execució d’aquest acord.
Deliberacions
Pren la paraula el Sr. alcalde manifestant que això es porta a Ple perquè el
Reglament del Mercat Municipal estableix que, en els casos d’agregació de parades o
segregació, han de complir uns determinats requisits i ho ha d’aprovar el Ple,
explicant que, en principi, es compleixen els requisits que bàsicament és que la
tipología de vendes sigui la mateixa, el producte i que la propietat sigui la mateixa o
que sigui d’un familiar de fins a segon nivel, i que si això es compleix, per tant, el que
proposen és la seva aprovació d’agregació d’aquestes dues parades.
El dictamen proposat s’aprova per majoria absoluta, d’acord amb el següent resultat
de la votació:
-

Unanimitat dels 16 regidors presents.

8.MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM, PER A LA DEFENSA
DEL DRET DE LES DONES AL TREBALL EN IGUALTAT D’OPORTUNITATS
Catalunya es troba davant d’una nova ofensiva del govern espanyol en funcions de
judicialitzar la política i de recórrer davant el Tribunal Constitucional normes que
afecten els drets bàsics de la ciutadania i que atempten contra la sobirania del
Parlament de Catalunya. Des de principis d’any, hem assistit a la suspensió de
diverses lleis catalanes a partir de recursos presentats pel govern en funcions davant
un tribunal mancant de legitimitat.
Una de les lleis recentment suspeses és la llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre dones
i homes que té l’objectiu de fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per
raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida. Concretament, els
articles suspesos pel Tribunal Constitucional són els que fan referència al dret al
treball en igualtat d’oportunitats per dones i homes, així com les mesures per garantir
l’aplicació de la llei.
La suspensió afecta les mesures de prevenció de l’assetjament sexual i de
l’assetjament per raó de sexe a les empreses, la obligatorietat d’implantar plans
d’igualtat a les empreses, la figura d’una persona responsable sindical d’igualtat, la
presència de dones i homes a la negociació col·lectiva, la incorporació de la
perspectiva de gènere en els expedients de regulació d’ocupació i a la prevenció de
riscos laborals.
L’informe Human Rights Report 2015 elaborat pel Departament d’Estat dels Estats
Units d’Amèrica va destacar com a exemple de bones pràctiques la llei 17/2015 i
alguns dels articles ara suspesos. L’estudi anual sobre drets humans assegura que la
norma "emfasitza la lluita contra l'assetjament sexual" i que "estableix la igualtat de
representació en l'administració pública, la coeducació a les escoles, els plans
d'igualtat a les grans empreses i la prohibició de difondre contingut sexista en els
mitjans públics".
El preceptes suspesos tenen un fort impacte social ja que a Catalunya la diferència
entre el guany salarial entre dones i homes és del 24,8% i la segregació ocupacional i
la temporalitat continuen sent una constant en la realitat laboral de les catalanes. Els
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plans d’igualtat són una eina eficaç per complir el principi d’igualtat en l’àmbit laboral i
les accions de protecció davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe
garanteixen el dret de les dones a eradicar aquesta forma de violència de gènere.
Atès que el president en funcions del govern espanyol va promoure un recurs
d’inconstitucionalitat de contra els articles 33, 36 (apartats de l’1 al 4), 39, 40, 41, 44 i
del 59 al 64.
Atès que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat
número 2257-2016 provocant la suspensió de la vigència i aplicació dels articles
impugnats.
Atès que el Parlament de Catalunya representa el poble català, exerceix la potestat
legislativa i és la seu on s’expressa el pluralisme i es fa públic el debat polític.
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 19 de maig la moció 37/XI
sobre la judicialització de la política insta el Govern de la Generalitat “a fer tots els
passos, les accions i el desplegament legislatiu necessaris per a assegurar que els
drets socials assolits per la ciutadania de Catalunya per mitjà de les dites lleis
recorregudes puguin ésser garantits en tots els casos, i per tant deixar sense efecte
pràctic la suspensió del Tribunal Constitucional”.
A proposta del grup municipal d’ERC-AM, la Comissió Informativa General emet
dictamen proposant al Ple Municipal el debat i votació dels següents ACORDS:
PRIMER.- Donar suport al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat en
les iniciatives legislatives que permetin fer plenament aplicables i efectives les lleis
suspeses pel Tribunal Constitucional.
SEGON.- Participar de les accions que es puguin organitzar en rebuig de la
suspensió de les lleis catalanes i a favor de la sobirania del Parlament de Catalunya.
TERCER.- Garantir el compliment per part de l’Ajuntament de l’article 15 de la llei
17/2015 mitjançant l’actualització del Pla d’Igualtat aprovat en data 24 d’abril de
2009 i la consolidació del protocol per prevenir i abordar l’assetjament sexual i per
raó de sexe.
QUART.- Promoure entre les empreses del municipi l’elaboració de plans d’igualtat i
les mesures per prevenir i abordar l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit
laboral, així com fer-los arribar la recomanació d’inscriure els respectius plans al
Registre de Plans d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
CINQUÈ.- Fer arribar aquest acord a les entitats de dones del municipi, a la
representació dels treballadors i treballadores del consistori i a tots els grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya.
Deliberacions
Pren la paraula la Sra. Miracle i procedeix a llegir textualment la moció, la qual es
detalla al començament d’aquest punt, perquè que creu que és curta i prou
interessant.
Intervé el Sr. Vallhonesta manifestant que els Socialistes votaran a favor de la moció
per a la defensa de les dones al treball en igualtat d’oportunitats. Explica que la Llei
17/2015 d’igualtat efectiva d’homes i dones va ser aprovada amb un ampli suport per
unanimitat de totes les forces polítiques del Parlament de Catalunya i compta amb un
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ampli consens de grups polítics, entitats, activistes feministes, professionals, patronal,
universitats, administracions públiques. El recurs torna a ser un insult, un atac als
drets de la igualtat de dones i homes que viuen i treballen a Catalunya, un atac al
desenvolupament de drets a l’àmbit laboral passant per sobre del marc de les
Relacions Laborals de Catalunya. El seu grup votarà afirmativament per dignitat, i
denuncien el greu atac del Partit Popular a la democràcia i als drets fonamentals.
Pren la paraula la Sra. Pascual manifestant que des de la CUP comparteixen
plenament el sentit d’aquesta moció, que entenen la plena sobirania del Parlament de
Catalunya per dotar-se d’aquelles lleis que, al final permeten avançar a la ciutadania i
que sobretot afecten a les seves condicions materials com el seu benestar i a la
vegada la necessitat de visibilitzar i de denunciar públicament les situacions
d’assetjament, un assetjament sexual que en un percentatge molt elevat sempre
s’acaben donant en els entorns de feina.
També comenta que, a la vegada dotar-se d’eines efectives per combatre la
segregació ocupacional ( que no els hi és gens aliena) com per exemple,el tema de la
neteja, que és un sector que clarament està feminitzat.
Continua explicant que agraïria també l’esforç l’ha de fer l’Ajuntament, tot el que
s’havia comentat abans del Pla d’Igualtat, tant als seus treballadors i treballadores,
però també en els seus serveis externalitzats. En el cas del servei de neteja és un
servei externalitzat, que recurrentment la CUP ha demanat que s’incorporés i que
s’estudiés la seva municipalització i ho fan justament pel que diu la moció que es
presenta avui.
Comenta que és un sector totalment feminitzat i axò que podria semblar positiu no ho
és gens, que normalment aquest sector pateixen unes condicions laborals més
precàries, més temps parcial durant més temps, formes laborals de flexibilitat que
tampoc és un adjectiu positiu quan parlem d’ocupació i que afecten sobretot al salari
femení, al sostre de vidre i instarien a no només garantir el compliment de l’article 15
de la Llei 17/2015, sinó a anar més enllà i començar a fer pràctiques amb exemplars i
sobretot establir tots els valors que reflexen també en aquesta moció els protocols de
contractació, que no només primin aquelles condicions econòmiques sinó que cada
vegada més, per fer viable i fer tangible aquestes condicions que demanen, aquesta
igualtat entre homes i dones, que també s’apliqués, no només a treballadors i
treballadores públics a l’Ajuntament de Sant Celoni, que és a on finalment es té la
potestat, sinó també a aquests serveis externalitzats.
Finalment diu que el seu grup votarà a favor.
Pren la paraula la Sra. Montes dient que des d’Iniciativa votaran a favor perquè és de
sentit comú i estan d’acord.
Intervé el Sr. alcalde explicant que el seu grup de CIU també votarà a favor i
simplement vol comentar que des del servei de neteja precisament la contractació ja
contempla un increment salarial respecte al que és el conveni col·lectiu d’aquest
sector, per tant, ja hi ha un matís especial que es va fer al darrer contracte i, per tant,
es va recollir aquest interès d’intentar regularitzar al màxim aquesta situació laboral i
comenta que no fa gaire, amb una reunió amb UGT per un altre tema, ells de manera
espontània van posar en valor que, en el cas de Sant Celoni, això s’havia fet, s’havia
incrementat el salari d’aquests treballadors per sobre del que el seu propi conveni
laboral té establert.
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El dictamen proposat s’aprova per majoria absoluta, d’acord amb el següent resultat
de la votació:
-

Unanimitat dels 17 regidors presents.

~~~~~~~~~~
Seguidament el president indica que, per raó d’urgència, el Ple municipal hauria de
tractar un punt més no inclòs a l’ordre del dia:
-

Donar compte de la renúncia formulada per la Sra. Montserrat Márquez López a
la seva condició de regidora municipal per la llista del PSC-CP.
El Sr. alcalde comenta que primer s’ha de procedir a la votació de la urgència.
Els membres del Ple municipal aproven la urgència per unanimitat dels 17
regidors presents, d’un expedient que no estava contemplat a l’ordre del dia i, que fa
referència a la renúncia formulada per la Sra. Montserrat Márquez López a la seva
condició de regidora municipal per la llista del PSC-CP.
Vist l’escrit presentat al registre general de l’Ajuntament de Sant Celoni en data
28.09.2016 per la Sra. Montserrat Márquez López, renunciant a la seva condició de
regidora municipal per la llista del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de
Progrés (PSC-CP).
Atès allò que estableixen l'article 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general, l'article 9.4 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals i la Instrucció de 10.07.2003 de la Junta Electoral Central, sobre
substitució de càrrecs representatius locals.
D’acord amb l'article 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general, correspon atribuir la condició de regidor d’aquesta corporació al candidat que
pertoqui segons l’ordre de col·locació a la llista electoral de la candidatura concorrent per
la coalició del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-PM) a
les eleccions locals celebrades el 24.05.2015 (candidatura publicada al Butlletí oficial de
la província de Barcelona de 28.04.2015).
A proposta de l’alcalde, per la via d’urgència i per unanimitat dels 17 regidors
presents, la Comissió Informativa General emet dictamen proposant al Ple Municipal
el debat i votació dels següents ACORDS:
PRIMER.- Prendre coneixement de la renúncia a la condició de regidora de l’Ajuntament
de Sant Celoni formulada per la Sra. Montserrat Márquez López en escrit de 28.09.2016.
SEGON.-Trametre certificat d’aquest acord a la Junta Electoral Central per tal que,
d'acord amb l'article 182 de la Llei orgànica 5/1985 del règim electoral general i la
Instrucció de 10.07.2003 de la Junta Electoral Central, expedeixi l’oportuna credencial a
favor del candidat al que pertoqui segons l’ordre de col·locació a la llista electoral de la
candidatura concorrent per la coalició del Partit dels Socialistes de Catalunya–
Candidatura de Progrés (PSC-PM) a les eleccions locals celebrades el 24.05.2015.
TERCER.-Facultar l’alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari per a l’efectivitat
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i execució d’aquest acord.
Deliberacions
Pren la paraula la Sra. Márquez exposant que, com be ha dit l’alcalde, deixa el càrrec
de regidora per motius laborals i personals. A les darreres eleccions municipals es va
presentar al número 2 de la llista del PSC Sant Celoni-La Batllòria com a independent
amb molta il·lusió i amb ganes de poder fer aportacions que milloressin la vida dels
Celonins i Celonines. La situació laboral li permetia, ja que la seva jornada era de 20
hores i el seu lloc de treball era a Llinars del Vallès. Ara la seva jornada laboral és
completa a la Llagosta i això li impedeix assistir a reunions i comissions.
Diu que durant els mesos que ha exercit com a regidora s’ha sentit molt afortunada de
formar part d’aquest consistori, que li ha permès ser més sensible a les necessitats i
problemes dels ciutadans i ciutadanes i a veure des d’una altre perspectiva la feina
que es desenvolupa des de l’Administració Local. Creu que exercir com a regidora
implica, entre altres coses, bona voluntat i sentit comú, dedicació i una gran
responsabilitat, és per això que creu que el més assenyat és permetre que un altre
company o companya, que pugui dedicar-hi més temps ocupi el seu lloc en aquest
consistori.
Intervé el Sr. Vallhonesta manifestant que el Grup Socialista li agraeix tota la feina
feta, que és molta i creu que és de valorar molt positivament perquè no sempre en
política, la gent que no té temps o no té disponibilitat plega per deixar pas a una altre
persona i honra aquest pas de que te’n adones de la falta de disponibilitat ja que és
una responsabilitat que es deixa per una altre persona que tingui més temps agraïnt
de nou la feina feta i que el seu grup continuarà treballant des d’un altre cantó junts.
Pren la paraula el Sr. alcalde agraïnt a la Sra Márquez la feina, la decisió d’acceptar
ser regidor i presentar-se en una llista que, al final també és un esforç individual que
fan tots plegats i que fa qualsevol persona que accepta anar a qualsevol de les llistes
de qualsevol dels grups polítics, perquè de ben segur la voluntat és treballar pel poble
i fer coses en positiu i cadascú des de la seva òptica, des de la seva manera de veure
les coses, des de la seva ideologia però que al final tots creu que amb aquesta
voluntat de fer bona feina i per tant, aquest temps que han coincidit, que no ha estat
molt llarg però intens han pogut col·laborar, han pogut treballar plegats i i vol agraïr-li
en nom de l’equip de govern la bona predisposició a trobar acords, a avançar, a
intentar fer que les coses del municipi funcionin millor i al final tots estan implicats,
tots els grups hi aporten aquest punt de vista i li agraeix la seva aportació durant
aquest temps, sentint molt aquesta decisió i esperant que a la feina, que també és
positiu, al final la seva activitat laboral s’ha incrementat d’horari i que de ben segur
això és positiu per ella i tot i que sigui deixar una activitat pot saber greu però també
és un element positiu.
Intervé la Sra. Pascual dient que des de la CUP també sap greu, si més no,
desconeixent qui ocuparà el seu càrrec, i el que comentarà també amb el Sr. alcalde
que al final quan una persona es presenta a una llista es fa de forma vocacional i amb
ganes de millorar el poble i d’aportar un granet de sorra i si al final no pots dedicar
temps deixar temps no sempre és fàcil i a la vegada és una llàstima que, en el món
que vivim amb tant poc temps poc i justament creu que és un dels problemes que es
fa evident, i és de que al final no poden dedicar temps a la política que, al final, és
important, sap greu i que són decisions personal que a vegades costen, desitjant-li
finalment que li vagi molt bé.
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Pren la paraula la Sra. Montes manifestant que ella ja coneixia a la Sra. Márquez
d’abans i pensa que és una persona molt educada, molt elegant, que sap fer molt bé
la seva feina, que és de professora, desitjant-li molta sort.
Intervé la Sra. Miracle dient que des del seu grup també li vol agraïr el temps que ha
estat com a regidora i al servei del poble i, que com ella ha dit, s’ha de tenir
coherència i que també aporta una sensibilitat de cara a les persones que quan no hi
és no hi penses ni hi caus.
Comenta que pensa que és una gran persona, que és una persona molt planera i que
sap donar una tranquilitat, desitjant-li que aquesta nova etapa li vagi molt bé.
El dictamen proposat s’aprova per majoria absoluta, d’acord amb el següent resultat
de la votació:
-

Unanimitat dels 17 regidors presents.

9. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA I EL
REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA ELS MESOS DE JULIOL I AGOST DE
2016.
El Ple municipal PREN CONEIXEMENT de les resolucions dictades per l’Alcaldia i pel
regidor de Seguretat Ciutadana en els mesos de juliol i agost de 2016, una còpia de
les quals ha estat a disposició dels regidors i regidores a la Secretaria municipal, a
efectes de la seva consulta.
10. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL
REALITZADES PER L’ALCALDIA EN ELS MESOS DE JULIOL I AGOST DE 2016.
Durant el mesos de juliol i agost de 2016, i per cobrir necessitats urgents i inajornables,
l’Alcaldia va contractar el personal que es descriu a continuació:
-

3 persones del Pla d’ocupació
1 Auxiliar administrativa
1 Auxiliar administrativa
3 Tècniques Educació infantil
1 Tècnica superior Educació Infantil
Atès el que estableix l'article 291 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, sobre
contractació urgent de personal, l'Alcaldia INFORMA al Ple de les contractacions
temporals del següent personal, efectuades durant el mesos de juliol i agost de 2016:
JULIOL
Gabriel Lerma Recasens
Roser Pagès Canaleta
Alicia Escribà Carrasco
Susana Cobos Rodríguez

Arquitecte tècnic
Administrativa
Tècnic d’ocupació: RMI
Auxiliar administrativa territori
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AGOST
Estel·la Orihuela Lorente
Lídia Lázaro
Camila Suñol
Núria Deumal
Míriam de la Vega Martín

Auxiliar administrativa Comunitat
Tècnica d’Educació infantil
Tècnica d’Educació infantil
Tècnica d’Educació infantil
Tècnica superior d’Educació infantil

11.PRECS I PREGUNTES
Pren la paraula la Sra. Montes perquè vol exposar dos temes, un és el dels
gaseoductes, la recuperació de la zona que s’havia excavat, que hi havia un
seguiment de les accions correctores, del repoblament d’arbres, desitja saber si hi ha
algún seguiment efectiu d’aquestes accions per part dels tècnics i li agradaria veure
els informes de seguiment i en quina situació està, perquè diu que ha passat un parell
de cops i el que està replantat pensa que en un 80 % és mort i ja es va dir que hi
havia un poble que hi havia una oficina de seguiment de tota la urbanització i desitja
veure quin seguiment es fa, cada quan i qui ho supervisa.
El Sr. alcalde diu que recull la informació i ja li passaran.
En relació al segon punt que la Sra. Montes desitja preguntar és en relació a la
situació dels Instituts, comentant que creu que els informes tècnics que creu que han
d’estar bé i que li arriben comentaris de la situació de l’Institut, d’esquerdes que hi ha,
de preocupacions d’alguns pares i que suposa que des de la direcció de l’escola es
pot analitzar alguna informació, de com està l’edifici, preguntant si no ha arribat cap
comentari.
Pren la paraula el Sr. García Ramírez explicant que l’edifici és vell i que segurament
no estè en les condicions òptimes, si be que des de l’Institut i el Departament s’han
anat atenent les coses que han anat sortint i per tant, es garanteix la seguretat.
Comenta que va haver-hi fa poc una inversió important en la renovació de tots els
sistemes elèctrics, que va causar algun problema pels talls de llum, fet que està resolt
i esperen que amb el nou edifici de cicles tingui també una mica més d’aire i, com a
mínim els mòduls habitar-los, ja que l’edifici és vell i potser no té les condicions
adients d’un institut públic per a una població com Sant Celoni.
Intervé la Sra. Montes afirmant que si que és vell però si que n’hi ha, per exemple, un
estudi tècnic fer-ho públic als pares, perquè hi hagi una tranquilitat encara que es
vegin esquerdes o situacions, i se suposa que està en condicions, encara que sigui
vell.
Respòn el Sr. García Ramírez dient que, davant de tot això, hi ha uns representants
al Consell Escolar i a l’Ampa i comenta que quan ell ha estat al Consell Escolar i els hi
han demanat qualsevol tipus d’informes, la direcció d’ha preocupat i la millor via són
els representants que tenen amb la direcció que segurament que els atèn perquè
estan a sobre, estan preocupats, ho porten al dia i està segur que ho resoldran,
aclarint que la millor manera és adreçar-los a Direcció o al Consell Escolar.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21.50 hores i s’estén
la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe.
L’alcalde,
Francesc Deulofeu Fontanillas

El secretari,
Antoni Peralta Garcerá
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