ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA DINOU DE DESEMBRE DE 2013.
A dos quarts de deu de la nit (21,30 h) del dia 19 de desembre de 2013, al saló de
sessions de la casa consistorial de Sant Esteve de Palautordera es reuneixen els
membres d’aquest Consistori que s’esmenten a continuació per tal de portar a terme
la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament.
PRESIDENT:

l'alcalde, Salvador Cañellas Baró

REGIDORS:

Enric Amargant Presas,
Daniel Fernández Fuster,
Elies Ramil Pou,
Maria Àngels Garriga Puig
Joan Puig Gallach,
Víctor Reixach Casacuberta,
Carles López Cao, i
Esteve Rosell Masó.
Josep Maria Campdepadrós Castaño

SECRETARI

EXCUSEN LA SEVA ASSISTENCIA els regidors Arnau Comas Miñarro i Josep Sabé
Vila.
Oberta la sessió pel President, que expressa el condol del Consistori als regidors
Enric Amargant per la mort de la seva mare i al regidor Esteve Rosell per la mort de la
seva sogre.
A continuació s’entra a conèixer els punts que figuren al següent:

ordre del dia
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Havent estat lliurada als regidors l’acta de la sessió del Ple corresponent a la sessió
del dia 30 d’octubre de 2013, la qual en trobar-la conforme es aprovada per la
unanimitat dels assistents.

2.- DONAR COMPTE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL.
Per l’alcaldia es dona compte als regidors membres del Ple de la finalització del
concurs per a la contració d’un operari per la brigada d’obres i serveis municipal, tal i
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com es reflecteix a l’acord adoptat a la Junta de Govern a la sessió realitzada el dia
20 de novembre de 2013, on es recull com s’ha desenvolupat el procés i que
literalment diu el següent:
Atès que per acord adoptat pel Ple de la Corporació a la sessió realitzada el dia 30
d’octubre de 2013 s’ha convocat amb caràcter urgent un concurs per cobrir una plaça
d’operari/a.
Vist els requisits exigits que figuren a la base 2ª i examinades les instàncies i documents
que s’hi adjunten pel fa al compliment o no dels citats requisits, per resolució de l’alcaldia
número del dia s’han exclòs els següents aspirants:
- Garrós Cornet, Antoni: per ser major de 45 anys.
- Jiménez Gómez, Ricardo: per no estar empadronat.
- López Fernández, Francisco: per no estar empadronat.
-

Montoliu Fernández, Martí: per ser major de 45 anys.
Quintero Cordero, Jorge Dario: per no estar empadronat.
Reluz Garcia, David: no acreditar disposar carnet de conduir.
Ruhi Parejo, Jan: per no estar empadronat.

Vista la puntuació que ha realitzat el Tribunal Qualificador, tenint en compte la
documentació aportada i els mèrits acreditats pels aspirants, que dona el següent resultat:
Baró Sabé, Francesc
El Jourhati, Morad
Garcia Lanau, Sergi

5,00
5,25
0,00

Gil Prunera, Jordi
Guillem Minguella, Joaquim
Magem Vila, Jordi
Martínez Castro, Abraham
Mendo García, Jordi
Morales Casanovas, Eric

1,60
1,00
1,55
0,00
1,00
0,00

Planas Alchapar, Marc
Pons Adset, Gerard

0,00
0,00

Pou Busquet, Josep Maria
Prado Eirin, Fernando
Reinares Garcia, Roberto
Riera Fradera, Sergi
Rovira Bancells, Jordi

0,00
1,00
2,50
7,75
0,00

Valverde Serra, Jordi

0,00

Vist el que es disposa als articles 18 i 19 del reglament de personal al servei de les
Corporacions Locals, sobre la contractació de personal laboral de caràcter no permanent,
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així com a l’article 88 i 97 del mateix reglament sobre procediment de contractació
d’aquest tipus de personal, així com l’article 291.1 del Text Refós de la Llei municipal i
de Règim Local, article 291.3 del Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local,
l’article 10 de la Llei 7/2007 de l’estatut bàsic de l’empleat públic i el Real Decreto
2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los
Trabajadores en materia de contratos de duración determinada.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Donar per vàlid el resultat del concurs així com la puntuació emesa pel Tribunal
Qualificador.
Segon.- Contractar temporalment per ocupar una plaça d’operari de la brigada d’obres i
serveis, per un període de 6 mesos, al senyor Sergi Riera Fradera, amb el mateix règim
jurídic i econòmic que la resta de personal de la brigada d’obres, que bàsicament és 37,50
hores/setmanals de treball, i una retribució mensual bruta de 1.320,62 €.
Tercer.- Establir l’ordre descendent, de major a menor puntuació, per una futura
contractació d’operari, als efectes –tal com es diu a l’acord plenari citat- de que en cas de
no cobrir-se la plaça o es produeixin d’altres baixes laborals es pugui contractar –durant el
període de dos anys- al següent en ordre sense necessitat de portar a terme un nou concurs,
essent l’ordre de preferència el següent:
1. El Joharti, Morad
2. Baró Sabé , Francesc
3. Reinares Garcia, Roberto
4. Gil Prunera, Jordi
5. Magem Vila, Jordi
6. Guillem Minguella, Joaquim
7. Mendo Garcia, Jordi
8. Prado Eirin, Fernando
Quart.- Traslladar els acords anteriors a tots els aspirants, publicar l’acord de contractació
al BOP, DOGC, tauler d’anuncis i pàgina web municipa i donar-ne compte al Ple de la
Corporació a la primera sessió que es porti a terme.

3.- PROPOSTA FONS CATALÀ AL DESENVOLUPAMENT ARRAN DELS FETS
DE LAMPEDUSA.
Donada lectura a la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència d’aprovar la proposta
que ha formulat el Fons Català al Desenvolupament arran dels fets de Lampedusa, la
qual en la seva part no dispositiva diu el següent:
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a través de la Comissió de
Codesenvolupament, lamenta els tràgics fets ocorreguts a Lampedusa els passats
4 i 11 d’octubre de 2013, que han marcat un punt d’inflexió en les conseqüències
de l’intent d’arribada d’immigrants a Europa. Es calcula que del primer naufragi
patit per més de 500 persones, es van trobar més de 339 persones mortes i se’n
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van aconseguir salvar només 155. El segon naufragi, que va tenir lloc només una
setmana després, va afectar més de 250 persones, de les quals la majoria van ser
rescatades, tot i que va provocar la mort de més de 34 persones, entre les quals
10 menors.
En definitiva són centenars de persones que se sumen a les més de 1.500
persones que, segons les Nacions Unides, desapareixen cada any al Mediterrani
fugint de les dificultats econòmiques i, cada vegada més, polítiques dels seus
països buscant un futur millor en la idealitzada Europa. No es pot obviar el drama
més proper que té lloc a les costes de l’Estret de Gibraltar, on aquest any han
sucumbit més de dues-centes persones.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer: Condemnar la lamentable notícia i reflexionar sobre les actuals polítiques
migratòries i les seves conseqüències sobre els més desafavorits.
Segon:
Exigir responsabilitats en els assumptes d’immigració i demanar
explicacions als poders públics, des de la Unió Europea, fins als estats membres,
passant pels ajuntaments dels nostres municipis, exigint respostes a cada institució
en funció del seu grau de responsabilitat en matèria d’immigració:
- A la Unió Europea que activi les mesures necessàries per finalitzar amb aquests
accidents i aturar els centenars de morts a la Mediterrània.
- A l’Estat espanyol que prengui partit en polítiques migratòries ja que és destí de
molts migrants que perden la vida cada any mentre creuen l’estret de Gibraltar.
- A la Direcció General d’Immigració de la Generalitat de Catalunya que advoqui
perquè els processos migratoris no acabin de manera tràgica.
Tercer: Posar en valor les propostes que busquen revertir aquest fenomen, com la
cooperació i el codesenvolupament, impulsades des del Fons Català, que ofereix
l’espai de coordinació i concertació per a aquesta matèria als ajuntaments membres.
Quart: Donar suport als governs locals que promouen tant les relacions amb els
països empobrits a través de projectes de cooperació al desenvolupament, com
polítiques d’inclusió i cohesió social al municipi.

4.-

DONAR COMPTE APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ PLA PARCIAL
SECTOR LES HORTES.
Per l’alcaldia es dona compte als regidors membres del Ple que la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona a la sessió realitzada el dia 6 de novembre de 2013 ha
aprovat definitivament la modificació del Pla Parcial del sector Les Hortes, que ha
estat recollida en el Text Refòs del Pla Parcial del sector de Les Hortes, seguint les
indicacions que la mateixa Comissió d’Urbanisme va indicar en el seu dia i objecte
d’aprovació pel Ple d’aquest Conistori a la sessió realitzada el dia 27 de juny de 2013,
contretant-se aquestes modificacions en
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1. Situar un "cul de sac" al final del carrer Menta, de diàmetre 25m, ubicat dins la
pineda i sense necessitat de pavimentar. Tant sols amb la tala d'alguns pins,
per permetre el gir dels vehicles, i una base de sauló compactat per evitar
basals d'aigua.
2. Situar una zona d'equipament de superfície de 439,90 m2, al costat del camí
de Can Martorell, per compensar la part d'equipament que es va perdre en la
prolongació del carrer Cedres, per connectar-lo al carrer Romaní. Aquesta
superfície de nou equipament s'ha reduït de la zona Verda, que malgrat això,
encara està per sobre de la que tenia en el Pla Parcial original.
3. Finalment s'ha decidit, de comú acord amb els tècnics d'Urbanisme, mantenir
el carrer Ginesta en la seva ubicació actual, amb l'eixamplament de 3 metres
per la part nord, ja que el seu desplaçament per alinear-lo amb el carrer
Cedres comportaria un gran perjudici a les parcel·les existents, i també pel
convenciment que el poc trànsit d'aquests carrers fa innecessària aquesta
alineació.
D’altra banda s’informa als regidors que com a conseqüència de l’aprovació definitiva
de la modificació del Pla Parcial del sector de Les Hortes, tanmateix queda validat
l’acord plenari adoptat a la sessió del dia 27 de setembre de 2012 pel qual es va
aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació d’aquest sector, que es va
condicionar a l’aprovació definitiva per part de la Comissió d’Urbanisme de la
modificació del Pla Parcial esmentada.

5.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PLA ESPECIAL DE CATÀLEG
DE MASIES.
Donada lectura a la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència d’aprovar
provisionalment la modificació del Pla Especial de Catàleg de Masies.
Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament a la sessió del dia 4 de setembre
de 2013 va acordar d’aprovar inicialment la modificació del Pla Especial de Masies de
San Esteve de Palautordera a l’objecte d’incorporar la fitxa C-069 que es correspon a
la finca “molí d’en Moix” que no hi figura.
Atès que durant el període d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació ni
suggeriment de cap mena, havent inserit anuncis a
- Butlletí Oficial Província del dia 26/09/13,
- Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 26/09/13,
- Diari El9Nou del dia 20/09/13 i
- A la pàgina web municipal i tauler d’anuncis de la Corporació.
Vist l’informe favorable emes per l’arquitecte municipal.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
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Primer.- Aprovar provisionalment la modificació del Pla Especial de Masies de San
Esteve de Palautordera a l’objecte d’incorporar la fitxa C-069 que es correspon a la
finca “molí d’en Moix” que no hi figura.
Segon.- Trametre l’expedient a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona als efectes de
–si ho considera adient- realitzi la seva aprovació definitiva.

6.- APROVACIÓ PROVISIONAL PRESSUPOST EXERCICI 2014 I LES SEVES
BASES D’EXECUCIÓ I DE GESTIÓ.
Assabentats els assistents de la proposta conjunta que han formulat la regidora
d’hisenda i l’alcaldia sobre la conveniència d’aprovar el pressupost de l’exercici 2014 i
les seves bases d’execució i de gestió, per les raons que es recullen a continuació:
El Pressupost General de 2014 de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera tant
pel que fa a l'estat d'ingressos com de despeses, les seves bases d'execució i la
plantilla de personal s'ajusten plenament en el seu contingut i estructura al que
s'assenyala a legislació d'aplicació (Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, Text Refós
de la Llei 39/1988 reguladora de les Hisendes Locals, Llei 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i demès normativa d’aplicació.
Els ingressos que s'han previst liquidar o obtenir durant el present exercici i que
figuren en el pressupost, estan en consonància amb els resultats obtinguts en els
darrers exercicis així com a les expectatives que es preveu s’obtindran, havent-se
produït algunes modificacions per raó de
- Ajust dels ingressos per l’impost i per la taxa per llicències urbanístiques per raó
de la rescissió econòmica que hi ha en els sectors immobiliari i financer, seguint
la tònica dels darrers exercicis però tenint en compte els resultats de l’actual
exercici 2013.
- El rendiment que han tingut durant l'exercici anterior els diferents impostos, taxes
i preus públics, així com les variacions possibles per l’actual exercici.
- La modificació del tipus impositiu pel que fa a l’IBI d’urbana i de rústica i de la
taxa de llicències urbanístiques.
- Les subvencions d’altres Ens Públics que no estan vinculades a inversions
(Jutjat de Pau, consultori mèdic, informadors parc, centre d’informació, serveis
socials, menjador escolar, activitats culturals).
-

Les aportacions dels ajuntaments del Baix Montseny, per coparticipar en les
despeses del personal de serveis socials.
S’ha previst la subvenció de la Generalitat de Catalunya corresponents al
PUOSC 2014 per despeses de manteniment per import de 32.000,00 €.
S’ha inclòs una previsió de 10.000,00 € pel concepte d’aportacions voluntàries
de particulars i institucions per atencions socials i menjador escolar, com a
conseqüència dels ingressos obtinguts enguany per aquest concepte.
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-

Les transferències de capital procedent d’altres Ens Públics per subvencions
vinculades a inversions, en concret a l’obra d’urbanització del carrer Anton de
Fluvià, següents:
 Generalitat – PUOSC 2014 .................................................
100.000,00
 Diputació BCN .....................................................................
85.000,00

Les despeses que s'han previst realitzar durant l’exercici 2014 i que figuren en el
pressupost, s'han calculat d'acord amb els resultats obtinguts en el darrer exercici,
tenint en compte les circumstàncies o singularitats següents:
- La plantilla de personal és la que va ser aprovada pel Ple de la Corporació a la
sessió del dia 30 d’octubre de 2013.
- En quant a les retribucions del personal al servei d’aquesta Corporació no hi ha
cap augment en relació a 2013, llevat de les variacions per meritació de triennis.
-

-

També s’ha dotat el Capítol 1r de la consignació pressupostària per valor de
63.730,15 € necessària per les retribucions dels càrrecs electes (alcalde i
regidors), així com les assignacions als grups polítics que varen ser aprovats per
acord del Ple de la Corporació a la sessió del dia 5 de juliol de 2007. Aquesta
quantitat és la mateixa que la pressupostada l’any 2013.
Hi ha consignat suficient crèdit a cadascuna de les partides que composen els
Capítols 2n i 4t per tal d'atendre degudament
 les obligacions exigibles (personal, seguretat social, lloguers, rèntings,
assegurances, préstecs),

les despeses de funcionament, manteniment i conservació dels diferents
serveis (escombraries, neteja edificis, cementiri, etc),
 els consums per subministraments o utilització d’energia, aigua, gas i
telèfon, i
 serveis o treballs realitzats per altri (recaptació, SAD, transport urbà, vigilància,
casal d’estiu, etc).
En els capítols 3r i 9è hi figuren les partides corresponents als interessos i
amortitzacions dels préstecs que té contractats l’Ajuntament, que a data 1r de
gener de 2014, són els següents:


-

entitat

capital pendent amortitzar

Caixa Bank (La Caixa)
Catalunya Banc (Caixa Catalunya)
Banc Sabadell
Banc Sabadell
Banc Santander
Diputació Barcelona
Diputació Barcelona
Diputació Barcelona
Diputació Barcelona
Diputació Barcelona
SUMA

....................

32.236,52
58.260,00
5.294,00
600.608,46
36.939,75
7.499,60
4.463,73
48.000,00
105.000,00
150.000,00

darrera anualitat
2.014
2.016
2.016
2.020
2.014
2.014
2.014
2.017
2.020
2.023

943.302,94
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-

-

Durant l’exercici actual de 2013 s’haurà amortitzat anticipadament el préstec que
es tenia contractat amb Bankia
No s’inclou la despesa plurianual de 25.000,00 € pel pagament a la Parròquia de
Sant Esteve de Palautordera per la compra del solar “hort del rector” o
aparcament de Can Molins, en haver-se satisfet anticipadament, enguany, les
quotes corresponent als anys 2014 i 2015 que faltaven satisfer
Les inversions que figuren al Capítol 6è. són les següents:
18.000,00 per eficiència energètica,
25.000,00 per intervencions en el Castell Montclús,
204.000,00 per la urbanització del carrer Anton de Fluvià,
34.000,00 per actuacions a vials, camins, places i infraestructures,
2.500,00 per senyalització i mobiliari urbà,
2.500,00 per actuacions pel control de plaga de coloms,
10.000,00 pels horts municipals,
1.000,00 per la redacció de projectes, i
2.000,00 per l’adquisició estris brigada obra.

Tal i com s’especifica i s’explica a l’informe econòmic financer redactat pel secretari i
interventor d’aquest Ajuntament, cal fer esment als següents indicadors econòmics:
-

La ratio d’endeutament, que s’indica a l’article 53,2 del Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals, per l’exercici de 2014 es situa en el 39,655, molt per sota del
màxim establert al citat article que és del 110,00.

-

L’estalvi net existent és:
ingressos liquidats l’any 2012 pels capítols 1 a 5 ..........
obligacions reconegudes l’any 2012, cap. 1, 2 i 4 .........
anualitat teòrica d’amortitzacions préstecs ....................

2.077.543,27
-1.005.453,33
-177.023,98

resultat (estalvi net) .......................................
895.065,96
En conseqüència en ser el resultat positiu no procedeix portar a terme cap pla de
sanejament financer.
-

La càrrega financera, és a dir la quota anual dels préstecs (amortitzacions +
interessos), en relació als ingressos ordinaris previstos per aquest any 2014, serà
de l’11,96%.

Els documents del pressupost i dels seus annexes tots aquells que així es
determinen a la legislació esmentada anteriorment, següents: Memòria del President,
liquidació del pressupost de l'exercici de 2011, relació valorada de tots els llocs de
treball, pla financer de les inversions que es preveu realitzar, informe econòmicfinancer de l’interventor.
A l’expedient que s’ha incoat hi figuren les bases d'execució del pressupost.
Tanmateix s’inclou a l’expedient del pressupost Pla Financer de les Inversions i
l’Informe Econòmic i Financer emès pel secretari-interventor d’aquest Ajuntament, Pla
de Tresoreria, així com d’altres documents com, entre d’altres, la plantilla de personal,
la fitxa dels préstecs contractats i el calendari fiscal.
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La regidora Maria Àngels Garriga realitza una intervenció sobre el pressupost de
2014, seguint el que es recull a l’informe econòmic i financer, informant als assistents
 sobre els paràmetres que s’ha utilitzat per calcular els ingressos, que bàsicament

han estat:
 El rendiment que han tingut durant l'exercici anterior els diferents impostos,
taxes i preus públics, així com les variacions possibles per l’actual exercici per
raó de les modificacions en les tarifes de les ordenances fiscals (IBI d’urbana i
de rústica i la taxa de llicències urbanístiques).
 L’ajustament en els ingressos derivats de les llicències urbanístiques (impost
construccions i taxa llicències urbanístiques) per raó de la rescissió econòmica que
segueix experimentant el sector immobiliari i financer, però tenint en compte el
resultat dels exercicis 2012 i 2013.
 S’incrementa la previsió d’ingressos per l’I.B.I. d’urbana i de rústica, per raó del
resultat obtingut en el passat exercici, incrementat per l’augment dels valors
cadastrals com a resultat de la revisió cadastral feta l’any 2012 així com
l’augment del 6,00% sobre el tipus impositiu que està previst a la Llei de
Pressupost de l’Estat per l’any 2014.
 Els ingressos que es preveu obtenir per la Participació en els Tributs de l’Estat
més una previsió per la liquidació de l’exercici 2011, que es preveu serà
positiva com ho ha estat la de l’exercici 2010.
 Les subvencions d’altres Ens Públics no vinculades a inversions, tant de la
Generalitat com de la Diputació, Consell comarcal i Ajuntaments
 S’ha previst l’ingrés de 10.000,00 € pel concepte d’aportacions voluntàries de
particulars i institucions per atencions socials i menjador escolar, com a
conseqüència dels ingressos obtinguts enguany per aquest concepte.
 La quantitat de 13.000,006 € pel lloguer de l’immoble número 42 del carrer
Major (Can Clavell).
 Les transferències de capital procedent d’altres Ens Públics per subvencions
vinculades a inversions , següents:
 Generalitat – PUOSC - urbanització c/ Anton Fluvià ....... 100.000,00
 Diputació BCN – urbanització c/ Anton Fluvià ..................
85.000,00
 i també sobre com s’han calculat les despeses:

En quant a les retribucions del personal al servei d’aquesta Corporació no hi ha
cap augment en relació a 2013, llevat de les variacions per meritació de
triennis.
o També s’ha dotat el Capítol 1r de la consignació pressupostària per valor de
63.730,15 € necessària per les retribucions dels càrrecs electes (alcalde i
regidors), així com les assignacions als grups polítics que varen ser aprovats
per acord del Ple de la Corporació a la sessió del dia 5 de juliol de 2007.
Aquesta quantitat és la mateixa que la pressupostada l’any 2013.
o Hi ha consignat suficient crèdit a cadascuna de les partides que el composen
per tal d'atendre degudament tant les obligacions exigibles com les despeses
o
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de funcionament dels serveis: personal, seguretat social, lloguers, préstecs,
assegurances, treballs realitzats per empreses (escombreries, neteja, cementiri,
recaptació, etc), subministraments i consums (electricitat, gas, combustible, telefon,
aigua), serveis concertats (transport urbà, serveis socials, policia, etc).
o

Les inversions que figuren en el pressupost confeccionat per l'exercici de 2014
són les següents:
- estalvi i eficiència energètica .......................................
18.000,00
- intervencions arqueològiques Castell Montclús .........
25.000,00
- urbanització carrer Anton de Fluvià ............................
204.000,00
- actuacions a vials, camins, places, infraestructures ....
34.000,00
- senyalització i mobiliari urbà .......................................
2.500,00
- actuacions control plaga coloms .................................
2.500,00
- horts municipals ..........................................................
10.000,00
- redacció estudis tècnics i projectes .............................
1.000,00
- adquisició estris brigada obra .....................................
2.000,00

Així mateix explica:
 que no hi ha previst formalitzar cap operació de crèdit,
 que la ratio d’endeutament, que s’indica a l’article 53,2 del Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals, per l’exercici de 2014 es situa en el 46,15, molt per sota del
màxim establert al citat article que és del 110,00.
 que l’estalvi net, seguint la fórmula de càlcul indicada a l’article 53,2 del Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, és de 895.065,96, pel que no procedeix portar a
terme cap pla de sanejament financer,
 que la càrrega financera, és a dir la quota anual dels préstec (amortització +
interessos), en relació als ingressos ordinaris previstos de l'Ajuntament de Sant
Esteve de Palautordera per aquest any 2014, serà de l’11,96 %.
Les xifres anteriors i que es recullen en aquesta acta (proposta i intervenció regidora) han
estat corregides, en relació a les que figuraven a l’informe econòmic financer, en haver
comprovat –a proposta del regidor Carles López- l’existència d’una errada en la suma del
capital viu a 1r de gener de 2014 de les operacions de crèdit contractades, essent correctes
les xifres de capital viu dels préstecs (943.302,94) i de la ratio d’endeutament (39,655).

El regidor Carles López formula unes preguntes abans de la seva intervenció
 Les subvencions de PUOSC i Xarxa Diputació han quedat reduïdes a la

urbanització del carrer Anton de Fluvià?
L’alcalde li contesta dient que les peticions fetes en el seu dia varen ser pel
màxim que es podia demanar d’acord amb les respectives convocatòries, degut
a la retallada en el PUOSC s’han realitzat modificacions per aquelles obres que
es preveia un cofinançament de PUOSC + Xarxa, derivant subvencions de Xarxa
–que no s’ha retallat- cap a nodrir despeses ordinàries o rebaixar endeutament.
 Es manté la despesa per la seguretat privada de la Festa Major i Festa de Tardor?

La regidora Maria Àngels Garriga li contesta dient que la seguretat privada es
obligatòria per actes que es realitzin en recintes tancats.
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 L’amortització del préstec amb Bankia no surt en el pressupost de 2014?

La regidora Maria Àngels Garriga li contesta dient que està previst que es pugui
cancel·lar a finals d’aquest mes o a primers de gener.
 Com es cobrirà la tresoreria pels mesos que surt a la planificació en números

vermells?
El secretari li contesta que a la planificació de tresoreria només hi figuren els
ingressos que tenen un període fixa de cobrança, en quant als dos mesos que
es tanca en vermell s’haurien de cobrir amb aquells ingressos que no tenen una
data concreta de realització com l’impost i taxa per construccions o les plus
vàlues i d’altres.
 Vol saber si enguany s’ha realitzat la convocatòria de subvencions per les entitats

del poble, tal com es preveu a l’ordenança municipal?
El regidor Elies Ramil li contesta que si que s’ha realitzat.
 Com està la redacció del POUM?

El regidor Elies Ramil li contesta que l’elaboració del POUM és un tema de
diners, es considera que –de moment atenent la situació conjuntural i la poca
problemàtica existent- es pot continuar treballant amb les Normes Subsidiàries.
A continuació el regidor Carles López manifesta que el seu grip valora positivament
tant pel fet de poder disposar del pressupost abans d’iniciar l’exercici, com també per
haver reduït l’endeutament si fos per si mateixa però no com a conseqüència de tenir
que sacrificar polítiques actives pel poble.
Partint de la premissa que el pressupost és la expressió del que vol fer l’Ajuntament
d’acord amb la seva ideologia, mirant el pressupost de 2014, hom dedueix que s’ha
confeccionat sota el lema de “qui dies passa, anys empeny”, és a dir que degut al mal
temps que corre és aconsellable anar fent que equival a no fer res, propi d’una
ideologia de dretes, amb la que hi estan en desacord per considerar millor una
d’esquerres en la que –entre d’altres- el pressupost reflecteixi una gestió
administrativa, on s’estableixin prioritats i marquin polítiques actives. En aquesta línia
només trobem la pobre o minsa consignació per tirar endavant els horts municipal i el
pla local de joventut.
Tampoc hi ha cap mena de previsió per generar ocupació, ni per promoció cultural, ni
per conservar i millora l’edifici de l’escola vella, ni per realitzar actuacions per
mantenir o conservar el casc antic abans que torni la febre constructiva, ni per
ensenyament.
Més o menys als voltants de febrer d’aquest any, 2013, s’ha canviat la política de
realitzar obra pública per reduir deute, però sense que s’hagi portat a terme cap
planificació ni estudi sobre l’estructura del deute, sobre la qual cosa –recorda- que el
seu grup va oferir la possibilitat de fer un estudi.
La conclusió del seu grup és que estem davant un bon pressupost que reflecteix el
que ja ha dit de no fer res, abandonant la política d’obra pública però sense obrir cap
nova línia política i sense crear eines de transformació del poble, pel que votaran en
contra.
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L’alcalde li contesta que en els darrers anys efectivament s’ha seguit una política de
realitzar molta obra pública, s’han fet moltes coses que no cal enumerar i que eren
necessàries i de ben segur que s’ha de continuar fent obra pública, però avui el que
cal -per raons de conveniència i econòmiques- és portar a terme una política de
conservació, de manteniment i de millora de les moltes infraestructures públiques que
ja tenim fetes.
Seguint parlant de la política d’inversions vol dir-li que la situació econòmica del país
ha canviat i malauradament a pitjor, perjudicant tant a particulars com també a
institucions públiques, pel que –unes més que altres- han hagut de retallar de on han
pogut, en concret s’està referint a la línia de subvencions del PUOSC de la
Generalitat de Catalunya, que ha obligat a tots els ajuntaments a modificar la
planificació que havien realitzat, a Sant Esteve de Palautordera hem hagut de
renunciar a
- la 2ª fase del pavelló, havent considerat que no cal fer-la enseguida, i
- al projecte de convertir l’escola vella en un centre cívic, havent valorat que
actualment ja s’utilitza malgrat no fer-hi obres.
Potser no tenim grans partides destinades a promocions culturals, però no s’ha donat
mai l’esquena a realitzar actes i activitats culturals i s’ha col·laborat sempre amb totes
les entitats culturals, esportives i socials del poble.
El regidor Elies Ramil manifesta que és molt difícil –per un municipi com aquest- de
realitzar i de mantenir una programació cultural, posant com exemple “Torderades”
que estava centrat en el teatre i que no va acabar de funcionar per la poca afluència,
no renunciant a continuar programant actes, potser menys però de qualitat.
El regidor Víctor Reixach diu que vol fer tres consideracions
o És molt elevat el que es paga d’interessos pel préstec fet a través de l’ICO, més
car que els fets amb entitats bancàries del sector privat,
o El POUM és un instrument necessari i s’hauria de tirar endavant, com més no
per blindar els territoris que es considerin que s’han de protegir, tenint clar que
per fer-ho caldrà una tasca súper forta de conscienciació.
o Seria interessant, com es fa en alguns municipis, que es dones compte al Ple
dels informes trimestrals que s’han de lliurar a l’Estat sobre la gestió i
compliment del pressupost.
El regidor Esteve Rosell manifesta que en els darrers anys, com enguany també, s’ha
fet famosa la frase que vol repetir de felicitar a l’equip de govern per portar els
pressupost del proper exercici abans que acabi l’any, no tenint res a comentar sobre
el contingut del pressupost que s’ha confeccionat.
Posada a votació la proposta es produeix el següent resultat:
 SET vots A FAVOR: els emesos pels regidors: Salvador Cañellas, Daniel
Fernández Fuster, Enric Amargant Presas, Elies Ramil Pou, Maria Àngels
Garriga Puig, Joan Puig Gallach i Esteve Rosell Masó.
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DOS vots EN CONTRA: els emesos pels regidors: Víctor Reixach Casacuberta i
Carles López Cao.
en no necessitar aquest assumpte cap majoria qualificada, a la vista del resultat de la
votació s’aprova la proposta de l’alcaldia, acordant-se:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General i les bases d'execució i de
gestió per l'exercici de 2014 de l'Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, el
resum del qual per capítols és el següent:
o

INGRESSOS:
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VII

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Transferències de capital

1.003.000,00
38.000,00
422.000,00
450.000,00
14.000,00
185.000,00

47%
2%
20%
21%
1%
9%

SUMA ................................... 2.112.000,00
o

DESPESES:
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

I
II
III
IV
VI
IX

Despeses de personal
Bens corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Passius financers

681.250,00
755.770,70
52.330,32
146.625,00
299.000,00
177.023,98

32%
37%
2%
7%
14%
8%

SUMA ................................. 2.112.000,00
Segon.- Exposar al públic el Pressupost de 2014, les seves bases d'execució i la
plantilla de personal, per un termini de 20 dies hàbils a comptar des del següent a la
publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província. Durant l'esmentat
termini els interessats podran examinar la documentació a la secretaria de
l'Ajuntament i presentar els suggeriments o les reclamacions que consideren oportú
d'interposar. Amb el benentès que si transcorregut el període d'exposició pública no
es presenten reclamacions el Pressupost, les seves bases i la plantilla de personal
s'entendran aprovats definitivament.

7.-

AL·LEGACIONS DEL GRUP MUNICIPAL C.U.P. RELATIVA A LES
ORDENANCES FISCALS PER L’EXERCICI DE 2014.
Assabentats els assistents de la proposta del grup municipal de la Candidatura
d’Unitat Popular CUP referent a la modificació de les ordenances fiscals i establiment
d’una ordenança reguladora de la taxa que gravi l’aprofitament especial del domini
públic amb caixer automàtics, que literalment diuen el següent:

13

1. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’aprofitament especial de
terrenys de domini públic amb caixers automàtics, instal·lats en la façana
d’establiments i amb accés directe des de la via pública.
ARTICLE 1. Fonament i Naturalesa
En ús de les facultats contingudes pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 57 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 conformitat amb el que es disposa en els
articles 20 i següents en relació amb els articles 15 a 19 del citat Reial decret
Legislatiu 2/2004, aquest Ajuntament estableix la «taxa per l'aprofitament especial
de terrenys de domini públic amb caixers automàtics, instal·lats en la façana
d'establiments bancaris, videoclubs, etc. i amb accés directe des de la via pública»
que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal.
ARTICLE 2. Àmbit d'Aplicació
La present Ordenança serà aplicable en tot el terme municipal de Sant Esteve de
Palautordera.
ARTICLE 3. Fet Imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l'aprofitament especial de terrenys de domini
públic amb caixers automàtics, instal·lats en la façana d'establiments bancaris i amb
“accés directe des de la via pública”, en virtut de l'establert en els articles 2 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària; 20.3 del Reial decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Reguladora de
les Hisendes Locals i 6 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics.
ARTICLE 4. Subjectes Passius
Són subjectes passius de la Taxa, en qualitat de contribuents, les persones físiques i
jurídiques i les entitats al fet que es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària , que són els següents:
— Els titulars de llicències o concessions municipals i aquells en el benefici de les
quals redundi l'aprofitament especial del domini públic local.
— Els que, sense llicència o concessió, realitzin algun dels aprofitaments inclosos
en aquesta Ordenança.
— Els que, havent cessat en l'aprofitament, no presentin a l'Entitat local la baixa
corresponent.
ARTICLE 5. Responsables
Seran responsables solidaris i responsables subsidiaris del deute tributari les
persones físiques i jurídiques citades en els articles 42 i 43 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària, respectivament.
ARTICLE 6. Quota Tributària
La quota tributària serà la resultant de l'aplicació de les Tarifes incloses en la
present Ordenança Fiscal, segons la naturalesa del fet, derivat d'actuacions per les
quals s'hagi atorgat el corresponent aprofitament especial.
La taxa al fet que es refereix aquesta Ordenança es configura en que per cada
caixer en façana, l’import de la taxa serà 500 €.
ARTICLE 7. Exempcions de la Taxa
No s'admet cap benefici tributari, excepte a favor de l'Estat i els altres Ens Públics
territorials o institucionals o com a conseqüència de l'establert en els Tractats o
Acords Internacionals (article 18 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus
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Públics), excepte la possibilitat de tenir-se en compte criteris genèrics de capacitat
econòmica dels subjectes obligats a satisfer-les.
ARTICLE 8. Meritació i Període impositiu
Es reporta la taxa i neix l'obligació de contribuir:
a) Tractant-se de nous aprofitaments, en el mateix moment de sol·licitar
l'atorgament de la llicència municipal que hagi d'autoritzar-los o, en defecte
d'això, des del mateix moment en què es realitzi materialment l'aprofitament
real i efectiu
b) Tractant-se d'aprofitaments ja autoritzats, i en tant no se sol·liciti la seva baixa,
el dia primer de l’any natural.
c) Procedirà la devolució de les taxes que s'haguessin exigit, quan no es realitzi el
seu fet imposable per causes no imputables al subjecte passiu, a tenor de
l'article 12 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics.
En els següents exercicis i en els terminis determinats anualment per la
Corporació, la Taxa es liquidarà per mitjà del Padró de cobrament periòdic per
rebut.
El període impositiu comprendrà l'any natural, excepte quan es tracti d'inici o
cessament en l'aprofitament especial del domini públic, en aquest cas el
període impositiu s'ajustarà a aquesta circumstància, es prorratejarà la quota
per trimestres naturals calculant-se les tarifes en proporció al nombre de
trimestres naturals en els quals no s'hagués produït l'aprofitament esmentat.
En els supòsits de baixa per cessament en l'aprofitament, les tarifes es
prorratejaran per trimestres naturals a exclusió del trimestre en el qual es
produeixi el cessament citat, podent sol·licitar el reintegrament de la part de la
quota corresponent als trimestres naturals en els quals no es va produir
aprofitament algun.
ARTICLE 9. Gestió
La gestió, liquidació, inspecció i recaptació d'aquesta taxa es realitzarà segons el
que es disposa en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i en les
altres Lleis reguladores de la matèria, així com en les disposicions dictades per al
seu
desenvolupament.
Les quantitats exigibles conformement a les tarifes es liquidaran per cada
aprofitament sol·licitat o realitzat.
Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en
aquesta Ordenança hauran de sol·licitar la corresponent llicència i realitzar el
corresponent dipòsit previ.
Una vegada autoritzada l'ocupació, si no es va determinar la durada de
l'aprofitament, s'entendrà prorrogada fins que es presenti la declaració la declaració
de baixa pels interessats (la no presentació del la baixa determinarà l'obligació de
continuar abonant la taxa).
ARTICLE 10. Recaptació
Tractant-se de supòsits de concessions de nous aprofitaments, aquells compresos
en l'article 8.a) de la present Ordenança, la taxa serà recaptada mitjançant liquidació
tributària, degudament notificada, i ingrés directe en la Tresoreria Municipal pels
termes i terminis establerts per l'article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària.
Per a la resta dels supòsits, el cobrament es portarà a efecte a través de la
corresponent llista cobratòria, la qual haurà de ser degudament aprovada per l'òrgan
municipal competent previ tràmit d'informació pública, mitjançant rebuts de
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cobrament periòdic, que hauran de ser satisfets en el període de cobrament que
l'Ajuntament determini.
ARTICLE 11. Infraccions i Sancions
En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions
que a les mateixes corresponguin en cada cas, s'estarà al que es disposa en els
articles 181 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i
altra Legislació aplicable, conforme al que disposa l'article 11 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.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA
Per tot el no previst en la present Ordenança, serà aplicable l'establert en el Reial
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals; la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària; la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics; la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
DISPOSICIÓ FINAL.- La present Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seva
publicació al BOP.

2. Ordenança fiscal
d’escombreries.

número

8

reguladora

de

la

taxa

per

recollida

Modificació article 6è:

Article 6è. Quota tributària
1 . Per al supòsit d'habitatges particulars l'ús cadastral dels quals sigui predominantment
residencial, la quota tributària de la Taxa per la recollida d’escombraries consistirà en una
quantitat anual, que es determinarà, amb caràcter general, pel tram de valor cadastral en
què es trobi, i, per al cas d'edificacions residencials el valor cadastral aplicable a l'Impost
sobre Béns Immobles excedeixi de 1.000.000 d'euros , s'obtindrà multiplicant el valor
cadastral per una tarifa de 0,000948 euros, tal com es recull en l'annex A ) d'aquesta
ordenança.La quota resultant no podrà superar els 400 euros per habitatge.
2. Si els valors cadastrals, a efectes de l'Impost sobre Béns Immobles, no estan
individualitzats, tampoc és procedent la individualització dels rebuts o liquidacions
d'aquesta taxa , prevalent l'ús de la corresponent unitat cadastral.
3. Quan es tracti d'immobles que no tinguin fixat el valor cadastral que hagi de
correspondre al moment de la meritació , l'Ajuntament podrà practicar les liquidacions
quan aquest valor sigui determinat .
Afegir Article 7è (i endarrerir la numeració dels següents)

Article 7è. Reduccions en la Taxa per la prestació del servei de gestió de residus urbans
1 . La quota de la taxa per prestació del servei de gestió de residus urbans es veurà
reduïda en un 100 per cent , quan la taxa recaigui, en concepte de contribuents , en les
persones o entitats :
a) Respecte del seu habitatge habitual, els aturats, pensionistes, assalariats o autònoms ,
en el moment de la sol·licitud , els ingressos anuals , incrementats amb els de les persones
empadronades a la mateixa , no hagin superat la quantitat que resulta de multiplicar per
1'4 l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) durant l'any natural anterior a
aquell en què hagi de produir l’efecte. Si el nombre de persones empadronades és
superior a dos , la quantitat que no s'ha de superar per gaudir de la reducció és l'IPREM
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català multiplicat per 1'7 , i , si els empadronats són més de quatre persones, no s'ha de
superar la quantitat que resulta de multiplicar l'IPREM català per 2'2 .
A aquests efectes , es consideraran ingressos anuals els rendiments íntegres del treball i
del capital mobiliari i immobiliari , així com els rendiments d'activitats econòmiques a
què es refereixen els articles 17 , 25 , 22 i 27 respectivament, de la Llei 35 /2006, de 28
de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial
de les lleis dels impostos sobre societats , sobre la renda de no residents i sobre el
patrimoni. Entre els rendiments íntegres del treball no es tindran en compte , en cap cas,
les retribucions en espècie, les contribucions empresarials a plans de pensions , plans de
previsió social empresarial i mutualitats de previsió social imputades al subjecte passiu,
així com les aportacions al patrimoni protegit de les persones amb discapacitat quan sigui
titular el contribuent .
Per tenir dret a la reducció s'ha de sol·licitar pels interessats en el primer quadrimestre de
l'any per al qual hagi de tenir efectes , juntament amb la documentació acreditativa del
compliment de les condicions per al seu atorgament . No obstant això, una vegada
concedida tindrà validesa per a tres períodes sempre que no es modifiquin les
circumstàncies que concorrien en el moment de la concessió, cas en què s'ha d'acreditar
quan es sol·liciti de nou . Qualsevol variació que hagi de suposar la pèrdua de la reducció
concedida s’haurà de comunicar a l'Ajuntament en el primer quadrimestre natural de l'any
en què hagi de deixar de tenir efectes . No obstant això, queden eximits de l'obligació de
sol·licitar la corresponent reducció aquells contribuents les dades estiguin en poder de
l'Administració municipal, i siguin coincidents amb els exigits en aquest paràgraf c) per
ser usuaris dels serveis d’assistència social.
2 . Per a l'aplicació de les reduccions que s'estableixen en l'apartat precedent , serà
requisit necessari que l'immoble estigui cadastralment individualitzat en l'any
immediatament anterior a aquell en què hagin de tenir efectivitat.
ANNEX:
VALOR CADASTRAL
Habitatges particulars
de 0 a 50.000
de 50.001 a 100.000
de 100.001 a 150.000
De 150.001 a 200.000
De 200.001 a 250.000
De 250.001 a 300.000
De 300.001 a 350.000
De 350.001 a 400.000
De 400.001 a 450.000
De 450.001 a 500.000
De 500.001 a 1.000.000
Més de 1.000.000*

100
120
140
192.89
192.89
192.89
220
240
260
350
400
0,000948 euros/euros de
valor catastral
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3. Ordenança fiscal número 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles.
AFEGIR NOUS ARTICLES
Nou article. Bonificacions
Gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota els subjectes passius que compleixin les
condicions següents:
• Que els ingressos bruts de la unitat familiar no superin els valors següents:
Membres
Ingressos unitat familiar
1a2

2 IPREM (12.780€)

3

2,5 IPREM

4

3 IPREM

5

3,5 IPREM

6

4 IPREM

7 o més

4,5 IPREM

• Que el valor cadastral de l'habitatge no sigui superior a la mitjana dels valors de Sant
Esteve (2012: 102.000 €)
Nou article. Subvencions
Gaudiran d'una subvenció equivalent al 50% de la quota de l'impost les persones que
compleixin les condicions següents:
1) Ocupar un habitatge en règim de lloguer, sempre que el propietari els repercuteixi la
quota de l'impost.
2) Que els ingressos bruts de la unitat familiar no superin els valors següents:
Membres
Ingressos unitat familiar
1a2

2 IPREM (12.780€)

3

2,5 IPREM

4

3 IPREM

5

3,5 IPREM

6

4 IPREM

7 o més

4,5 IPREM

3) Que el valor cadastral de l'habitatge no sigui superior a la mitjana dels valors de
Sant Esteve (2012: 102.000 €)
Nou article. Recàrrec per desocupació
S'estableix un recàrrec del 50% en la quota líquida per a aquells immobles d'ús
residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent, i que compleixin les
condicions que s'establiran reglamentàriament per desenvolupament d'allò que disposa
l'article 72.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.
Nou article. Recàrrec
S'estableix un recàrrec del 50% en la quota líquida per a aquells immobles d'ús
residencial el valor cadastral del qual superi el triple de la mitjana dels valors de les
finques urbanes de Sant Esteve (2012: 306.000€).
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Nou article. Procediments de sol·licitud de bonificacions i de subvencions
1) Les bonificacions en la quota de l'IBI han de ser sol·licitades pel subjecte passiu de
l'impost.
2) L'efecte de la bonificació es limita a un únic exercici.
3) En el supòsit que pogués correspondre a un mayteix bé immoble dues o més
bonificacions de les previstes, únicament serà d'aplicació la que representi una
major minoració de la quota, sense que en cap cas pugui acumular-se més d'una
bonificació per un mateix bé immoble.

El regidor Víctor Reixach explica que la proposta que han presentat obeeix al principi
de que “pagui més, qui més té” el qual defineix clarament una determinada ideologia
a través d’una política fiscal.
L’ordenança que proposen de crear és de fer pagar l’aprofitament especial de la via
pública per ús privatiu amb caixer automàtics, aquesta taxa va adreçada directament
als bancs i caixes. Afegint un parell de comentaris sobre dos fets relacionats amb
entitats bancàries del municipi:
Les donacions que s’han rebut per ajuts socials, de la Caixa i d’un particular,
les considera acceptables, però creu que es rebaixar-se massa quan
comporta haver-ne de donar publicitat, en aquest cas la caritat es perniciosa
doncs ben entesa la caritat ha de ser anònima.
L’edifici de l’antiga oficina de la Caixa Laietana, avui Bankia, situat al carrer
Major, deu formar part dels actius tòxics d’aquesta entitat bancària i el més
segur que haurà estat transferit a la Sereb, considerant que hauria d’integrarse al fons social de Catalunya i poder ser reclamat llur transferència a favor de
l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera.
La modificació que es proposa de la taxa d’escombreries pretén crear una exempció
en funció del nivell d’ingressos. Aquesta proposta es fa sense oblidar que cal
plantejar seriosament un altre sistema de recollida com ho és el porta a porta que
permetrà una millora de l’índex de reciclatge, que a Sant Esteve de Palautordera és
dels més alts de la comarca però que encara es pot millorar, però també permetrà
resoldre alguns problemes com el generat pels contenidor soterrats.
La proposta de modificació de l’IBI té dos aspectes ben diferenciats d’establir d’una
banda una bonificació en funció de la renda i d’altra un recàrrec sobre els pisos buits.
L’alcalde li contesta que els ajuts econòmics per serveis socials que s’ha rebut tant de
la família Bonet com de La Caixa no han estat condicionats a fer-ne publicitat, ha
estat l’equip de govern que hem considerat oportú d’explicar-ho i agrair-los
particularment i també a través del butlletí municipal.
La taxa sobre els caixers automàtics no ho considera convenient, d’una banda per
que en aquest moment només n’hi ha un d’actiu en tot el poble i d’altra banda perquè
creu que aquest caixer automàtic és més una prestació o un servei que reben els
ciutadans.
El regidor Enric Amargant manifesta que l’ajuntament de Santa Maria de Palautordera
està fent un estudi per realitzar el servei de recollida d’escombreries de forma
mancomunada amb el nostre, tenint com a model el porta a porta, estan analitzant
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d’altres qüestions com la creació d’un espai d’emergències i pels caps de setmana o
l’establiment de bonificacions per l’ús de la deixalleria.
La regidora Maria Àngels Garriga diu que també hi ha altres qüestions que el sistema
de porta a porta no resolt del tot, com els residus de les podes i jardineria, pel que
qualsevol canvi s’ha de pensar molt bé.
El regidor Esteve Rosell manifesta que dona la raó a la CUP pel que fa a la taxa pels
caixers automàtics pel que en aquest punt votarà a favor..
A continuació es posen a votació, per separat, cadascuna de les tres propostes
presentades per la Candidatura d’Unitat Popular, donant els següents resultats:
1. Posada a votació la proposta de creació de l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa per l’aprofitament especial de terrenys de domini públic amb caixers
automàtics, es produeix el següent resultat:
 TRES vots A FAVOR:
els emesos pels regidors: Víctor Reixach
Casacuberta, Carles López Cao i Esteve Rosell Masó.
 SIS vots EN CONTRA: els emesos pels regidors: Salvador Cañellas,
Daniel Fernández Fuster, Enric Amargant Presas, Elies Ramil Pou, Maria
Àngels Garriga Puig i Joan Puig Gallach.
A la vista del resultat de la votació la proposta no s’aprova.
2. Posada a votació la proposta de modificació de l’ordenança fiscal número 8
reguladora de la taxa per recollida d’escombreries, es produeix el següent
resultat:
 DOS vots A FAVOR:
els emesos pels regidors: Víctor Reixach
Casacuberta i Carles López Cao.
 UN vot d’ABSTENCIÓ: l’emès pel regidor Esteve Rosell Masó.
 SIS vots EN CONTRA: els emesos pels regidors: Salvador Cañellas,
Daniel Fernández Fuster, Enric Amargant Presas, Elies Ramil Pou, Maria
Àngels Garriga Puig i Joan Puig Gallach.
A la vista del resultat de la votació la proposta no s’aprova.
3. Posada a votació la proposta de modificació de l’ordenança fiscal número 1
reguladora de l’impost sobre béns immobles, es produeix el següent resultat:
 DOS vots A FAVOR:
els emesos pels regidors: Víctor Reixach
Casacuberta, Carles López Cao i Esteve Rosell Masó.
 SET vots EN CONTRA: els emesos pels regidors: Salvador Cañellas,
Daniel Fernández Fuster, Enric Amargant Presas, Elies Ramil Pou, Maria
Àngels Garriga Puig, Joan Puig Gallach i Esteve Rosell Masó.
A la vista del resultat de la votació la proposta no s’aprova.
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8.- PRECS I PREGUNTES
1.- El regidor Esteve Rosell, en relació a la pàgina web de l’ajuntament, pregunta si
es poden penjar les convocatòries dels plens, amb una setmana d’anticipació, per tal
que pugui assistir-hi qui vulgui i pugui. També aprofita per comentar que la darrera
acta que hi ha inserida és la del 28 de març de 2013.
El regidor Elies Ramil li contesta que no veu cap inconvenient per publicar les
convocatòries i pren nota sobre les actes que hi falten.

2.- El regidor Esteve Rosell, en relació a la recent visita efectuada pel delegat del
govern, formula el prec de que quan una persona amb poder de decisió visiti el nostre
poble se’n doni coneixement a la resta de regidors, per tenir la possibilitat de
transmetre-li preguntes o plantejar-li assumptes que ens preocupen.
L’alcalde li contesta que no té inconvenient en informar als regidors d’aquestes
visites, però en aquest cas va ser una visita rutinària i no programada que aquest
senyor va realitzar a diferents municipis de la comarca. Informant als regidors que en
el decurs de la breu trobada se li va plantejar la necessitat de la construcció de
l’institut de batxillerat, acompanyant-lo in situ en els terrenys destinats a aquest
centre.

3.- El regidor Esteve Rosell pregunta de nou pel fanal del carrer Vallmanya.
El regidor Enric Amargant li contesta que està demanat i tan bon punt arribi
s’instal·larà.

4.- El regidor Esteve Rosell, en relació a les queixes formulades per veïns del sector
de Les Hortes sobre la utilització de solars urbans per a ús agrícola, formula les
següents preguntes:
o Si està previst resoldre el recurs de reposició presentat en data 4/11/2013, o bé
es desestimarà per silenci administratiu?
o I, si es preveu contestar-lo, quan serà i en quin sentit?
L’alcalde li contesta que abans d’entrar a contestar els recurs s’ha volgut parlar amb
els propietaris dels solars, els quals ha expressat la voluntat de conrear-les amb ofals
o mongetes o raigràs per mantenir les parcel·les netes, a la qual cosa no s’hi veu cap
més inconvenient que les molèsties que es pugui ocasionar per males olors, pel que
se li ha condicionat aquest ús agrícola a que faci servir adobs químics i no naturals
per evitar pudors.
Dit això, li manifesta que el recurs de reposició planteja el fet des d’una perspectiva
urbanística centrant el tema en que l’ús agrícola en aquest sector no és un ús permès
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i per tant està prohibit, en canvi des de l’equip de govern aquest assumpte es veu
diferent doncs entenen que l’ús agrícola no hauria d’estar prohibit.
Per tant, si que es contestarà el recurs de reposició en el sentit que ha explicat.
Aprofitant l’assistència de tots els grups municipal voldria saber que en pensen
d’aquest assumpte.
El regidor Víctor Reixach del grup municipal Candidatura d’Unitat Popular CUP
manifesta que desconeixen aquesta problemàtica, però no hi veuen un ús inadequat
ni que es causi un perjudici als veïns.

I no havent-hi més assumptes per tractar s’alça la sessió a dos quarts de dotze del
vespre (23,30 h), de tot el qual com a secretari en dono fe.
Vist-i-plau: L’alcalde,

El Secretari,

Salvador Cañellas i Baró.

Josep Maria Campdepadrós i Castaño.
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