ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DEL DIA
VINT-I-SIS DE SETEMBRE DE 2013.

A dos quarts de deu de la nit (21,30 h) del dia 26 de setembre 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,
Arnau Comas Miñarro,
Carles López Cao,
Josep Sabé Vila, i
Esteve Rosell Masó.
Josep Maria Campdepadrós Castaño

SECRETARI

Oberta la sessió pel President, 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 27 de juny de 2013, la qual en trobar-la conforme es aprovada per la
unanimitat dels assistents.

2.- FIXAR LA DATA PEL PROPER PLE ORDINARI DE DESEMBRE.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre canviar el dia de
celebració el Ple ordinari del mes de desembre.
Atès que per acord del Ple adoptat a la sessió de dia 10 de novembre de 2011 va
fixar-se la realització de les sessions ordinàries del Ple a dos quarts de 10 del
vespre del darrer dijous de cada trimestre.
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Atès que el darrer dijous de desembre de 2013 és el dia 26 de desembre, festa de
Sant Esteve.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Establir la sessió ordinària de desembre de 2013 el dia 19 de desembre, en lloc del
dia 26 de desembre per raó de caure aquest dia en la festivitat de Sant Esteve.

3.- APROVACIÓ DEL PROJECTE D’HORTS MUNICIPALS.
Donada lectura a la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència d’aprovar el
projecte d’horts municipals.
Atès que per la regidoria de Cultura i Joventut s’ha redactat el projecte d’horts
municipals que té com a finalitat la utilització de la finca municipal de 5.058,00 m2
situada al costat de la masia de Can Ribas, qualificada com a zona verda, de la
qual s’utilitzarien 1.580,00 m2 per ser destinats a horts municipals. Aquesta
superfície es dividirà en 10 parcel·les, que mitjançant concurs públic està previst
d’adjudicar a veïns del municipi en règim de llicències d’ocupació temporal i ús
privatiu de cadascuna d’elles.
Atès que tanmateix s’ha redactat les bases reguladores del concurs i el reglament
que regula l’ús dels horts.
Atès que per l’arquitecte municipal s’ha redactat una memòria valorada de les
obres i treballs que s’han de portar a terme pel funcionament dels horts municipals,
que s’annexa al projecte, consistents en: moviment de terres, instal·lació de
canonada de reg, xarxa d’aigua i complements (comptadors, vàlvules, ramals, filtres,
etc), caseta d’obra i accessos, amb un cost total de 8.587,65 € (sense IVA).
El regidor Esteve Rosell pregunta si són 10 o 16 parcel·les, manifestant que
aquest projecte és encertat però ha faltat temps per poder fer-ne una lectura més
acurada, tot i així per tal de tenir els documents el més be possible s’haurien de
corregir les irregularitats –des del seu punt de vista- ha trobat, que són:
o A la part final de l’article 18 del reglament es diu que l’ajuntament podrà
autoritzar cremar restes, considera que s’hauria de treure per les molèsties
que pot ocasionar als habitatges més propers
o A la darrera frase de l’article 15 del reglament s’hauria de posar “...les
deixalles no orgàniques en ...”, és a dir faltaria la paraula “no”.
o En el projecte i en la memòria valorada de l’arquitecte s’hauria d’especificar o
concretar la part d’obra que es farà en una segona fase, com la tanca
perimetral les portes i el magatzem. Així mateix s’hauria de corregir on diu 12
parcel·les ha de dir 10 parcel·les, també cal esmenar l’alçada de la tanca
perimetral doncs deu haver-hi un error ja que parla de 2 metres d’alçada.
Expressant que el projecte d’horts municipals figura en el seu programa electoral i
es congratula de que es porti a terme.
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L’alcalde li contesta dient que les irregularitats que ha exposat seran corregides,
però no està d’acord en treure la possibilitat d’autoritzar excepcionalment que es
cremin restes, entenent que l’article 18 ho prohibeix en general però deixa la porta
oberta per poder-ho fer com cosa aïllada i excepcional, i –en tot cas- considera que
les molèsties serien mínimes i per poc temps.
El regidor Carles López manifesta que el seu grup valora positivament el projecte i
les esmenes que s’hi ha incorporat amb una major intervenció dels serveis socials,
alhora que troben molt considerable el cost d’uns 10.0000,00 € per la seva
implantació. Formulant dues preguntes
- com s’adjudicarà la parcel·la destinada a les entitats del municipi, i
- com es dinamitzarà l’activitat en els horts i que es farà amb les persones que
saben poc o res de cultivar horts.
El regidor Elies Ramil li contesta que la parcel·la destinada a entitats tindrà un
procediment d’adjudicació encara no determinat, però que anirà lligat amb l’ús
social de l’hort. En quan a la dinamització de l’activitat, de moment,està previst
organitzar un curs i/o taller d’horta ecològica
Amb les esmenes proposades pel regidor Esteve Rosell, menys la referent a la
crema de restes, per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’horts municipals que ha estat elaborat
per la regidoria de Cultura i Joventut.
Així mateix es proposa d’acordar la
realització d’informació pública del projecte pel termini de vint dies hàbils,
mitjançant publicació d’anuncis al BOP, al tauler de la Corporació i a la pàgina web
municipal, fent avinent que en cas de no presentar-se al·legacions el projecte
quedarà aprovat definitivament.
Segon.- Autoritzar la despesa de 8.587,65 € (sense IVA) amb càrrec al Capítol
d’Inversions del Pressupost de l’exercici 2014.
Tercer.- Aprovar inicialment el Reglament sobre l’ús dels horts municipals. Així
mateix es proposa d’acordar la realització d’informació pública del Reglament pel
termini de vint dies hàbils, mitjançant publicació d’anuncis al BOP, al tauler de la
Corporació i a la pàgina web municipal, fent avinent que en cas de no presentar-se
al·legacions el reglament quedarà aprovat definitivament.
Quart.- Aprovar inicialment les bases reguladores del concurs públic per a
l’atorgament de llicències d’ocupació temporal i ús privatiu de les parcel·les
incloses a l’àmbit dels horts municipals. Així mateix es proposa d’acordar la
realització d’informació pública de les bases pel termini de vint dies hàbils,
mitjançant publicació d’anuncis al BOP, al tauler de la Corporació i a la pàgina web
municipal, fent avinent que en cas de no presentar-se al·legacions les bases
quedaran aprovades definitivament.
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Cinquè.- Realitzar convocatòria de concurs públic per a l’atorgament de llicències
d’ocupació temporal i ús privatiu de les parcel·les incloses a l’àmbit dels horts
municipals, que es portarà a terme un cop quedin aprovats definitivament els
instruments que li donen suport (projecte, reglament i bases), mitjançant la
publicació d’anuncis al BOP, tauler de la Corporació i pàgina web municipal,
disposant els interessats de 20 dies hàbils per presentar la corresponent sol·licitud,
comptats des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP.
Reservant-se l’Ajuntament la possibilitat de declarar desert el concurs en el supòsit
que no puguin adjudicar-se el 60% de les parcel·les.
Sisè.- Constituir la mesa de contractació amb els regidors següents:
president, l’alcalde:
Salvador Cañellas Baró,
representat de CiU:
Elies Ramil Pou,
representant de CUP:
Carles López Cao, i
representant de Independents x Sant Esteve: Esteve Rosell Masó.

4.- PRECS I PREGUNTES
1.- El regidor Arnau Comas pregunta per la situació en la qual es troba el Molí de
Can Moix, doncs de les actes de la Junta de Govern li consta que hi ha una part
d’obra autoritzada i també un requeriment que tal que aturi treballs que s’estaven
realitzant sense llicència, així com vol aclarir com està el camí que va fins al riu.
L’alcalde li explica que s’ha atorgat llicència per netejar i restaurar la part de l’edifici
que encara està dempeus, havent fen parar els treballs de més que s’estaven
realitzant. D’altra banda a petició de la propietat s’ha iniciat el procediment per
incorporar aquest edifici al Pla Especial del Catàleg de Masies que per descuit no
hi figurava. En quant al pas al riu li diu que s’ha donat autorització per desviar el
camí existent que passava a prop del Molí desplaçant-lo al límit de la finca, però
segueix havent un pas que permet arribar al riu.
El regidor Daniel Fernández manifesta que el camí se li ha fet arreglar i se li ha
autoritzat la construcció d’una tanca perimetral amb pals i filat.

2.- El regidor Carles López exposa la conveniència de pintar un pas de vianants al
carrer Àngel Guimerà, davant del cafè del teatre i del parc de davant l’església.
El regidor Daniel Fernández li manifesta que ha plantejat aquest assumpte a l’equip
de govern i s’ha previst de pintar-lo.
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3.El regidor Esteve Rosell diu que en el darrer Ple el secretari es va
comprometre a donar explicacions sobre un possible error en el pendent de
cobrament, preguntant si se li donaran aquestes explicacions.
El secretari li contesta que en breu les hi donarà.

4.- El regidor Esteve Rosell pregunta en relació a l’acord adoptat pel Ple sobre la
sobirania fiscal si ja es fan el pagament a l’Estat via Agència Tributària Catalana.
L’alcalde li contesta que encara no s’ha fet, per raó de tenir que cobrar una part
endarrerida de la Participació de Tributs de l’Estat, però que ja s’ha cobrat i a partir
d’ara ja es faran el pagament a través de la Comunitat Autonòmica.

5.- El regidor Esteve Rosell formula per tercer cop la pregunta de quan s’arreglarà
el fanal del carrer Vallmanya.
El regidor Enric Amargant li contesta que l’enginyer municipal té l’encàrrec de
mirar-s’ho i dir el que considera s’ha de fer, havent d’indicar-li que aquest ha estat
un mes de vacances i ha faltat a la feina per causa d’un accident que va patir el seu
fill pel que no sap com ho té.

6.-

El regidor Esteve Rosell pregunta pel la runa que s’ha dipositat al parc del
carrer Verge del Remei.
L’alcalde li contesta que es tracta de restes i material d’obra que l’empresa Deumal
hi ha dipositat temporalment, amb autorització municipal, mentre està executant
una obra en una propietat privada però que la retirarà un cop acabi.

7.- El regidor Esteve Rosell manifesta que la placa en record dels 4 hereus no es
llegeix i convindria fer-hi alguna cosa.
L’alcalde li contesta que és cert que no es llegeix havent previst de substituir-la.

8.- El regidor Esteve Rosell manifesta que recentment ens han deixat dues
persones prou conegudes en el poble, en Joan Serra i en Joan Net, pel que creu
que s’hauria de considerar la possibilitat de fer alguna cosa com dedicar-los un
carrer o fer-los fills il·lustres o donar-los la clau del poble o alguna altre cosa per
retre’ls homenatge.
L’alcalde li contesta en quant a en Joan Net que té dubtes sobre si cal o no fer
alguna cosa, doncs s’hauria de tenir en compte que també hi ha hagut d’altres
exalcaldes que ja són morts i no se’ls ha fet res. Pel que fa a en Joan Serra pel seu
tarannà obert a tothom i valorant l’aportació cultural feta al poble en principi no
tindria massa dubtes, tot i que caldria veure si ha de ser l’ajuntament que hagi de
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tenir la iniciativa. D’altra banda li diu que això de nomenar fills il·lustres del poble és
un assumpte que se’n hauria de parlar tots plegats i establir i consensuar uns
criteris. Finalment vol expressar que en el proper butlletí municipal es dedicarà un
espai a la memòria d’en Joan Net.
El regidor Elíes Ramil manifesta tenir coneixement que la gent que balla o ha ballat
gitanes tenen previst, el proper any, de fer alguna cosa en homenatge i record d’en
Joan Serra.

I no havent-hi més assumptes per tractar s’alça la sessió a dos quarts d’onze del
vespre (22,30 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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