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

A dos quarts de deu de la nit (21,30 h) del dia 27 de juny 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,
Elies Ramil Pou,
Maria Àngels Garriga Puig
Joan Puig Gallach,
Víctor Reixach Casacuberta,
Carles López Cao,
Esteve Rosell Masó.
Josep Maria Campdepadrós Castaño

SECRETARI

Excusen la seva assistència els regidors:
Miñarro i Josep Sabé Vila.

Daniel Fernández Fuster, Arnau Comas

Oberta la sessió pel President, s’entra a conèixer els punts que figuren al següent:

ordre del dia
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
Havent estat lliurada als regidors l’acta de la sessió del Ple corresponent a la sessió
del dia 28 de març de 2013, la qual en trobar-la conforme es aprovada per la
unanimitat dels assistents.

2.- APROVACIÓ NÚMERO D’HABITANS REFERIT A 1r DE GENER DE 2013.
Per l’alcaldia s’explica als assistents la conveniència d’aprovar la xifra resultant de la
gestió anual del padró municipal d’habitants pel que fa a la situació existent a 1r gener
de 2013.
Atès que s’han finalitzat els treballs de gestió d’errors i de comprovació dels fitxers
lliurats per INE.
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Atès que per la Unitat d’Estadística de la Diputació de Barcelona s’ha procedit a
confeccionar el resum numèric de les revisions del padró municipal d’habitants a 1r de
gener de 2013, els quals es consideren correctes.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Aprovar la xifra resultant de la gestió anual del Padró municipal d’habitants, que
segons resulta de les dades existents en aquesta secretaria municipal a 1r de gener
de 2013 són 2.544 habitants

3.- APROVACIÓ FESTES LOCALS PER A L’ANY 2014.
Donada lectura a la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència d’aprovar les festes
locals per a l’any 2014.
Atès que és costum de que les festes locals siguin:
 el dilluns que segueix al diumenge de la Pasqua Granada, que per a l’any 2014
serà el dia 9 de juny, i
 el dilluns que segueix al primer diumenge del mes d’agost, Festa Major del
municipi, que per a l’any 2014 aquest és el dia 4 d’agost.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Aprovar les dues festes locals per a 2013, els següents dies:
- dilluns 9 de juny de 2014, i
- dilluns 4 d’agost de 2014.
Segon.- Traslladar l’acord anterior al Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya.

4.- ADHESIÓ A LA PROPOSTA DE REVISIÓ I AMPLIACIÓ ÀMBIT TERRITORIAL
DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència d’aprovar
l’adhesió d’aquest municipi a la proposta de revisió i ampliació de l’àmbit territorial de
la reserva de la biosfera del Parc Natural del Montseny.
Atès que el municipi de Sant Esteve de Palautordera forma part de la Reserva de la
biosfera del Parc Natural del Montseny, des de la seva creació l’any 1978, dins del
programa Mab (“Home i biosfera”) de la Organització de les Nacions Unides per a la
Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO).
Atès que el Consell Internacional de Coordinació del programa Mab de la UNESCO en
la seva sessió XXII celebrada a Paris entre els dies 31 de maig i 4 de juny de 2010, ha
establert la data de finals de l’any 2013 com a data límit per tal que els estats membres
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adaptin les seves reserves al marc estratègic aprovat al Congrés Mundial de Reserves
de la biosfera, celebrat a Sevilla l’any 1995.
Atès que .el Consell Científic del Comitè Mab Espanyol va constatar, en la seva reunió
de 16 de setembre de 2010, la necessitat de concentrar esforços per a atendre el
requeriment del Consell Internacional de Coordinació en el sentit que el final de l’any
2013 ha de ser la data límit per a que els estats membres completin la transformació
de les reserves de la biosfera anteriors al Congrés Mundial de Sevilla.
Atès que la Reserva de la biosfera del Montseny es troba en aquesta situació, doncs la
seva creació és molt anterior a l’aprovació del nou marc estratègic dins del Congrés de
Sevilla.
Atès que el Consell Coordinador del Parc del Montseny va acordar, en la sessió del 17
de juny de 2010, donar compliment al requeriment del Consell Internacional de
Coordinació del programa Mab, iniciant la revisió de la Reserva de la biosfera del
Montseny, amb la implicació de tots els Ajuntaments.
Atès que aquest Ajuntament ha participat en els treballs d’elaboració de la proposta de
revisió dels límits, la zonificació i el pla d’acció de la Reserva de la biosfera del
Montseny, continguda en la “Memòria del projecte d’ampliació de la reserva de la
biosfera del Montseny” que s’adjunta a aquesta resolució.
Atès que, d’acord amb aquests antecedents, la Diputació de Barcelona i la Diputació
de Girona com a administracions gestores del Parc natural i Reserva de la Biosfera del
Montseny han promogut l’adaptació de la Reserva de la Biosfera del Montseny a les
noves directrius de la UNESCO, amb l’elaboració de la “Memòria del projecte
d’ampliació de la reserva de la biosfera del Montseny”, l’aprovació del qual s’haurà de
tramitar davant el Consell Internacional de Coordinació del Programa Mab de la
UNESCO.
Atès que les diputacions de Barcelona i Girona, com a òrgan gestor de la Reserva de
la biosfera del Montseny, han fet arribar a aquest Ajuntament el projecte de revisió dels
límits i de la zonificació i el Pla d’acció de la Reserva.
Atès que amb l’adhesió a aquesta proposta, aquest Ajuntament incorpora la totalitat
del seu terme municipal a la Reserva de la biosfera del Montseny i manifesta la seva
conformitat amb la zonificació que es contempla en l’esmentada proposta de revisió.
Atès que l’adhesió al projecte d’ampliació de la reserva de la biosfera del Montseny no
genera directament cap obligació econòmica, ni suposa la transferència de funcions o
activitats a la Diputació de Barcelona o a la Diputació de Girona, ni cap delegació ni
encomana de gestió a aquestes, per tant, l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera
adopta aquesta resolució dins del marc competencial que estableix la legislació vigent,
sense que això suposi cap cessió de les competències que li són pròpies.
L’alcalde realitza una explicació del que significa tenir tot el terme municipal inclòs a
l’àmbit de la reserva de la biosfera, remarcant que no pressuposa cap regulació
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urbanística municipal que segueix regint-se per les Normes Subsidiàries que tenim i
quan sigui ho serà pel POUM.
El regidor Víctor Reixach manifesta que, malgrat no sigui el moment, vol aprofitar per
constatar la necessitat de tenir cura del paisatge ordenant i regulant l’entorn, posant
com exemple la proliferació de barraques en el sòl rústic i de tanques a horts fetes
sense seguir cap regulació ni criteri urbanístic.
L’alcalde li diu que és cert el que ha manifestat però en estar en sòl rústec les Normes
Subsidiàries no estableixen cap normativa, pel que s’ha de permetre la construcció de
barraques destinades a guardar les eines
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- ADHERIR-SE al projecte d’ampliació de la reserva de la biosfera del
Montseny i al pla de gestió que el desenvolupa, continguts en la documentació que
s’adjunta amb els presents acords.
Segon.- AMPLIAR la Reserva de la Biosfera del Montseny a la totalitat del terme
municipal de Sant Esteve de Palautordera.
Tercer.- APROVAR la proposta de zonificació establerta per aquest municipi en el
projecte d’ampliació de la reserva de la biosfera del Montseny.
Quart.- COL·LABORAR i treballar de forma coordinada amb la resta d’administracions
que participen en la gestió i coordinació de la Reserva de la biosfera del Montseny, per
tal de fer efectiu el compliment dels seus objectius i desenvolupar el seu Pla d’acció.
Cinquè.- FACULTAR a l’alcalde per subscriure els documents necessaris per
l’efectivitat dels acords.
Sisè.- COMUNICAR l’adopció d’aquest acord a la Diputació de Barcelona i a la
Diputació de Girona per al seu coneixement i efectes.

5.-

DONAR COMPTE COMPLIMENT AMB L’OBJECTIU D’ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA PER L’EXERCICI DE 2013.
Es dona compte als regidors d’haver tramès al Servei de Coordinación con las
Haciendas Locales del Ministerio de Hacienda de l’Estat les dades del Pressupost de
l’exercici de 2013, donant com a resultat que es compleix amb l’objectiu de la
estabiliutat pressupostària, però no amb la regla de de despesa ja que el límit fixat per
l’Estat per aquest Ajuntament és de 1.478.457,65 i el total de la despesa imputable a
l’any 2012 dona 1.453.744,00 pel que la diferència és de -56.276,98.
Explicant que essent el resultat negatiu en relació a la mtijana permesa implicaria
haver de realitzar un ajustament en els capítols 1 a 7 de despeses pel mateix import, la
qual cosa enguany no és obligatori però si a l’exercici de 2014, pel que al llarg
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d’aquest any s’haurà de controlar aquest fet amb la finalitat de que a l’exercici 2014
pugui complir-se amb aquesta regla de despesa.
El regidor Víctor Reixach manifesta que es fa dificil donar-se per assabentat d’una
cosa que se’ns fa díficil d’entendre, que fins i tot al secretari se li fa dificil d’explicar, pel
que demana un esforç per rebre la informació d’una forma entenedora.
El secretari li contesta que es compromet a fer-ho.

6.- APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DELS COMPTES DE L’EXERCICI 2012.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència d’aprovar
els comptes de l’exercici de 2012
Atès que la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament, a la reunió realitzada
el dia 29 de maig de 2013 va informar favorablement els comptes de l’exercici de
2012, considerant que la documentació dels comptes s’ajusta al que s’indica a la
normativa d’aplicació, atenent el vot ponderat dels membres de la Comissió,
Atès que no s’ha presentat cap al·legació en el tràmit d’informació pública que s’ha
realitzat a tenor del que disposa l’article 193-3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, la qual va portar-se a terme mitjançant la publicació
d’anuncis a:
 Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 5 de juny de 2013, i
 tauler d’anuncis de la Corporació,
sense que durant el període d’informació pública hagi hagut reclamacions ni
al·legacions de cap mena.
La regidora Maria Àngels Garriga realitza una explicació del tancament dels comptes de
l’exercici 2012, pel que fa al Resultat Pressupostari i al Romanent de Tresoreria,
remarcant el superàvit obtingut i el compliment de les previsions contemplades en el
pressupost tant pel que fa a ingressos com també en depeses.
El regidor Esteve Rossell demana que se li expliqui les dades que figuren en el detall del
pendent de cobrament que surten coses de fa molts anys com les contribucions
especials per l’ampliació de la Plaça Major o del Camí de Can Nadalet
El secretari li diu que es de suposar que es tracta d’un error informàtic, com també ho és
el fet que surti com a pendent de cobrament de l’any 1994 les contribucions especials del
carrer Major quan l’obra es va fer fa uns 2 o 3 anys, comprometent-se a esbrinar-ho.
El regidor Víctor Reixach manifesta que davant la complexitat de les dades i números
que es donen en la liquidació dels comptes, en general, es fa del tot necessari disposar
d’un major accés a la informació i d’una transparència total, fets que es recull a l’informe
emès per la Sindicatura referits als comptes de l’exercici 2011, on per cert surt Sant
Esteve de Palautordera com un dels ajuntaments que no va lliurar els comptes dins del
termini. D’altra banda reconeix el canvi experimentat en aquest Ajuntament de tenir la
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comptabilitat al dia i de presentar el Pressupost abans de finals d’any, però considera
que cal portar a terme un esforç, tal com deia, d’informació i de transparència.
Posada a votació la proposta de l’alcaldia es produeix el següent resultat:
 CINC vots A FAVOR: els emesos pels regidors: Salvador Cañellas, Enric
Amargant Presas, Elies Ramil Pou, Maria Àngels Garriga Puig i Joan Puig
Gallach.


DOS vots EN CONTRA: els emesos pels regidors: Víctor Reixach Casacuberta i
Carles López Cao.



UN vot d’ABSTENCIÓ: l’emès els emesos pel regidor: Esteve Rosell Masó.

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 els comptes de l’exercici de 2012 que a nivell de resum i expressats
en euros dona el següent resultat:
RESULTAT PRESSUPOSTARI:
Drets
reconeguts

obligacions
reconegudes

Resultat
Pressupostari

ajustos

a) operacions corrents
2.077.543,27 1.606.518,54
b) altres operacions no financeres
55.935,26
115.069,51
1 Total operacions no financeres (a+b) 2.133.478,55 1,721.588,05
2 Actius financers
232.059,61
3 Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTARI
2.133.478,55 1.953.647,66

471.024,73
-59.134,23
411.890,50
-232.059,61
179.830,89

Ajustos desviacions de finançament
4 positives de l’exercici

89.410,62

RESULTAT PRESSUPOSTARI
AJUSTAT

-89.410,62
90.420,27

ROMANENT DE TRESORERIA:
exercici actual
1 Fons líquids
2 Drets pendents de cobrament:
+ del pressupost corrent
+ del Pressupost tancat
+ d'operacions no pressupostàries

269.541,21
198.436,90
7.608,52

3 Obligacions pendents de pagament:
+ del pressupost corrent
+ del Pressupost tancat
+ d'operacions no pressupostàries

7.000,00
348.008,02
57.197,37

any anterior

84.695,93

113.931,15

475.586,63

663.512,61
469.086,50
174.843,10
19.583,01

412.205,39

773.400,95
671.311,54
30.297,18
71.792,23
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- pagaments pendent aplicació

0,00

I ROMANENTS DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)

0,00
148.077,17

4.042,81

II Saldos de dubtós cobrament
III Excés de finançament afectat
ROMANENT DE TRESORERIA PER ….
IV
DESPESES GENERALS

30.000,00
118.077,17

4.042,81

Segon.- Trametre còpia dels comptes de l’exercici de 2012 a la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, i a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de
Catalunya.

7.- PROPOSTA DE DEFENSA I MILLORA DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC A
SANT ESTEVE.
Assabentats els assistents de la proposta presentada pel grup municipal C.U.P. Sant
Esteve sobre la conveniència de prendre diferents acords per la defensa i millora d
l’ensenyament a San Esteve de Palautordera.
Atès que a l’any 2007 el llavors Departament d’Educació va decidir crear una secció
d’institut (el SES Can Record) que permetés esponjar l’Institut Reguissol de la població
veïna de Santa Maria de Palautordera.
Atès que en aquell moment, el Departament es va comprometre a edificar un edifici en
el termini de dos anys. Sis anys després, el SEC Can Record continua format per
mòduls prefabricats, malgrat que l’Ajuntament de Sant Esteve ja ha posat a disposició
del Departament els terrenys per a la construcció del nou institut. No cal dir que el
funcionament d’un centre escolar en aules prefabricades incideix en la qualitat dels
serveis, per no parlar de la comoditat de l’alumnat i del professorat. A més, el centre
no compta amb les mínimes instal·lacions necessàries, com ara un gimnàs, una sala
polivalent o sales de reunions.
Per això, el grup municipal de la CUP presenta la següent proposta d’acords:
Primer.- Manifestar la preocupació del Ple de l’Ajuntament per la no construcció del
nou institut i per la manca d’equipaments del centre actual, malgrat les promeses
efectuades.
Segon.- Donar suport a la moció presentada per la CUP al Parlament de Catalunya
(que s’adjunta) que demana la construcció de les instal·lacions de l’institut.
Tercer.- Crear la “Mesa per l’ensenyament públic de Sant Esteve” com un espai de
trobada de la comunitat educativa (AMPES, Consells escolars, forces polítiques de
Sant Esteve i entitats socials interessades) per tal de treballar de manera decidida per
aconseguir la construcció de les instal·lacions definitives del SEC Can Record i millorar
la dotació dels nostres dos centres escolars.
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Quart.- Donar trasllat d’aquesta resolució als diputats i diputades que integren la
Comissió d’Ensenyament i Universitats del Parlament de Catalunya i al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat.
El regidor Carles López explica la proposta presentada que té el seu origen en la
preocupació del seu grup per la qualitat i les necessitats que l’ensenyement té en
aquest municipi, tal i com ja varen expressar en les preguntes formulades en un passat
Ple, entre les quals hi ha la construcció de l’institut de batxillerat.
Entenent les
dificultats econòmiques actuals però hem d’estar a la cua per quan hi hagi diners sigui
posible la seva construcció, pel que creiem que ens toca saber quina pressió es pot
realitzar i portar-la a terme amb tots els agents implicats o sensibilitzats en aquesta
qüestió, fent –si cal- mobilitzacions com la portada recentment en favor de
l’ensenyament públic.
L’alcalde i el regidor Joan Puig intervenen per expressar la discrepància amb el punt
tercer de la proposta, manifestant que ja hi ha creada una Comissió Municipal
d’Educació i no veuen necessari crear una Mesa per l’Ensenyament, en tot cas pot
activar-se aquesta Comissió i obrir-la a una representació dels grups polítics
municipals, però amb el benentès que a cada centre escolar ja funcionen els
respectius consells escolars on es parla de les seves respectives problemàtiques i
inquietuts, no tenint plantejat –en aquest moment- cap assumpte que afecti d’alguna
manera o altre als dos centres.
D’altra banda expliquen que, entre les gestions fetes, s’ha aconseguit el compromís
del Sr. Roig –director de centres públics- de tenir el projecte de construcció de l’institut
durant l’any 2014, tenint nosaltres que entregar els terrenys nets, és a dir sense els
dipòsits de gas propà existents, la qual cosa degut a la portada de gas natural al sector
de Can Record es podrà acomplir doncs està previst que properament –segurament a
finals d’agost- es desmuntin aquests dipòsits.
El regidor Carles López diu no entendre com és que no es convoca la Comissió, quan
sembla que tot fa pensar que no hi ha voluntat per la construcció de l’Institut,
considerant del tot necessari fer alguna cosa, segur que si ens trobem sortiran ideies.
El regidor Joan Puig manifesta que la representació dels dos centres quan convé s’ha
reunit com per exemple quan es va parlar de la jornada intensiva, fent una valoració
positiva de la jornada continuada.
Els regidors Maria Àngels Garriga i Esteve Rosell formulen sengles intervencions
favorables a integrar els grups municipals a la Comissió Municipal d’Educació.
El regidor Carles López diu que mantenen la proposta tal i com l’ah formulat i demana
que en tot cas el punt tercer es voti per separat.
El regidor Víctor Reixach manifesta que l’educació és un qüestió global i col·lectiva,
malgrat puguin haver-hi problemàtiques individualitzades a cada centre escolar, pel
que considera necessari disposar d’una eina diguis Comissió o Mesa per tractar en
general i en particular tota la problemàtica que pugui haver-hi, però amb una
participació i representació quan més amplia millor.
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Posant a votació el punt tercer de la proposta es produeix el següent resultat:
 CINC vots EN CONTRA: els emesos pels regidors: Salvador Cañellas, Enric
Amargant Presas, Elies Ramil Pou, Maria Àngels Garriga Puig i Joan Puig
Gallach.


TRES vots A FAVOR: els emesos pels regidors: Víctor Reixach Casacuberta,
Carles López Cao i Esteve Rosell Masó.

Per la qual cosa aquest punt no s’aprova.
La resta de punts de la proposta son aprovats per la unanimitat dels assistents,
convertint-se el punt quart en tercer, adoptant –per tant- els següents acords:
Primer.- Manifestar la preocupació del Ple de l’Ajuntament per la no construcció del
nou institut i per la manca d’equipaments del centre actual, malgrat les promeses
efectuades.
Segon.- Donar suport a la moció presentada per la CUP al Parlament de Catalunya
que demana la construcció de les instal·lacions de l’institut.
Tercer.- Donar trasllat d’aquesta resolució als diputats i diputades que integren la
Comissió d’Ensenyament i Universitats del Parlament de Catalunya i al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat.

8.- MOCIÓ SOBRE LA RENDA BÀSICA DE CIUTADANIA.
Donada lectura a la proposya presentada pel grup municipal C.U.P. Sant Esteve sobre
la renda bàsica de ciutadania.
Atès que les dades sobre pobresa arreu dels Països Catalans no han fet més que
augmentar arran de l'esclat de la crisi econòmica que sacseja tot el país, i que la Taula
d'Entitats del Tercer Sector xifra en 1,5 milions de persones al Principat de Catalunya;
Atès el nombre creixent de persones que no tenen cap tipus de cobertura i que moltes
de les que cobren la prestació d'atur deixaran de percebre-la a curt termini; i que cada
any augmenta el nombre de ciutadans i ciutadanes que es veuen obligats a malviure
amb la prestació provinent del PIRMI;
Atès que al nostre poble les persones en risc d'exclusió social estan augmentant.
Atès que és davant de tot això que creiem necessària una resposta urgent i sense
pal·liatius a aquesta situació. I, considerem que una de les primeres mesures a
prendre és la implementació al nostre país de la Renda Bàsica.
Atès que en aquesta proposta es donen la mà la lluita contra la marginació social i la
pertinència de donar sentit a un nou dret de ciutadania, on la seva reivindicació s’ha
anat assentant en els últims anys.
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Atès que la Renda Bàsica és un instrument factible d'eradicació de la pobresa, un
mecanisme de repartiment de la riquesa i distribució de la renda, que pot donar la
seguretat econòmica als ciutadans davant la incertesa i l'arbitrarietat, permet iniciar
altres maneres de viure, fomenta la igualtat de gènere i contribueix a eliminar els
estigmes socials.
Atès que estimem que la Renda Bàsica pot ser un pilar del nou sistema del benestar i
un instrument útil per defensar se del deteriorament de les condicions de vida que
imposa el capitalisme global, una verdadera eina de transformació social. La Renda
Bàsica que defensem no és una almoina, ni un salari de pobres. No volem una ajuda
graciable sinó un dret de ciutadania. Considerem la Renda Bàsica una proposta per fer
justícia, no una mesura per practicar la caritat pública, perpetuar els guetos i la
segregació social. Defensem aquest model de Renda Bàsica dels Iguals que es
caracteritza com un dret individual, universal i no subjecte al mercat de treball
(incondicional).
El regidor Carles López explica la proposta presentada fen esment al dret de les
persones a disposar d’un mínim de suficiència econòmica que s’ha xifrat en 664 €, la
qual aglutini o substitueixi qualsevol altre renda, ajut o prestació que es tingui, amb
una sèrie de requisits o condicions a tenir en compte i que a nivell personal s’hauran
de reunir per poder percebre aquesta renda, com seria: ser major d’edat, la residència
o d’altres com estar a l’atur. Aquesta proposta no és cap invenció de la CUP tota
vegada que ja es contempla a l’Estatut d’Autonomia on es reflecteix com un dret i que
s’haurà de regular per llei.
El regidor Víctor Reixach manifesta que actualment hi ha un debat ideològic sobre
aquest assumpte que considera molt interessant, doncs hi ha un sector que aposta
per una renda universal, per entendre que el dret a una renda el té tothom, malgrat
l’existència de situacions individuals que no es poden controlar, però que en definitiva
es pretén tenir una societat ben cohesionada en tots els àmbits: ocupació, serveis
socials, habitatge, etc.
Per la unanimitat dels assistents s’aprova la proposta formulada pel Grup Municipal de
la Candidatura d’Unitat Popular prenen els següents acords:
Primer.- Celebrar l’admissió a tràmit per part de la Mesa del Parlament de la ILP sobre
la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) que possibilita la recollida de signatures, un
posterior debat i presa en consideració en el Ple del Parlament, i fer possible la
discussió d’una reforma legislativa per regular la Renda Garantida de Ciutadania,
d’acord amb l’article 24.3. de l’Estatut d’Autonomia.
Segon.- Col·laborar amb les entitats perquè puguin dur a terme el procés de recollida
de signatures a la ciutat.
Tercer.- Comunicar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, al Govern de la Generalitat, a la Comissió Promotora de la ILP i a les
entitats socials del municipi.
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9.- MOCIÓ SOBRE LA SOBIRANIA FISCAL DE CATALUNYA.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència d’aprovar
una moció sobre la sobirania fiscal de Catalunya.
Atès que l’Ajuntament de sant Esteve de Palautordera forma part, per acord del ple, de
l’Associació de Municipis per la Independència i que aquesta ha instat els seus
membres a ingressar els seus impostos a l’Agència Tributària de Catalunya.
Atès que l’ajuntament de Sant Esteve de Palautordera va aprovar en el seu ple del 27
de setembre de 2012 una moció que instava a ingressar els seus impostos a l’Agència
Tributària de Catalunya quan fos possible.
Atès que dia a dia, Catalunya es veu més castigada per una asfixia financera derivada
de la politització de les decisions econòmiques preses pel govern de Madrid ja sigui
pel que fa a les inversions com a la gestió ordinària.
Atès que el govern de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments catalans hem de
continuar donant servei als nostres ciutadans, però les limitacions que se’ns imposen
per Llei suposen un greu obstacle per la seva execució i també per al normal
desenvolupament de l’autonomia que ens ha estat conferida. Tant els municipis com el
nostre govern, som un dels motors del país i de nosaltres depèn el futur dels nostres
pobles i ciutats.
Atès que el greu espoli ens priva d’aixecar el cap en aquesta greu crisi econòmica
globali impedeix que Catalunya tingui moltes més possibilitats de tirar endavant ja que
el coneixement, la industria, la tecnologia i la internacionalització de les nostres
empreses són garantia per assegurar el camí que ens ha de treure d’aquest pou des
del qual encara no es veu la llum.
Atès que l’Associació de Municipis per la Independència,a la passada Assemblea
General celebrada a Vilanova i la Geltrú, va aprovar una moció on es mostrava el
compromís amb la Declaració de Sobirania del Parlament català però també on es
demanava el ple suport a l’exercici de la sobirania fiscal per part de totes els membres
de l’Associació.
Atès que el Grup Municipal Independents per Sant Esteve ha presentat una proposta
en el mateix sentit.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
PRIMER.- Manifestar la voluntat del municipi de Sant Esteve de Palautordera d’exercir
la seva sobirania fiscal.
SEGON.- Iniciar els mecanismes necessaris per tal de procedir al pagament de
l’Impost sobre la Renda a les Persones Físiques (IRPF) i l’Impost sobre el Valor Afegit
(IVA) d’aquest ajuntament a l’Agència Tributària de Catalunya, en els propers mesos.
11

TERCER.Proposar a les formacions polítiques nacionalistes, sobiranistes o
independentistes amb representació al Parlament de Catalunya que promoguin la
modificació de la legislació tributària catalana per tal que pugui, també, recaptar els
impostos de caràcter estatal.
QUART.- Comunicar l’adopció dels acords als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, al Departament d’Economia i Coneixement del Govern de la Generalitat de
Catalunya, a l’Agència Tributària de Catalunya, a les entitats municipalistes de
Catalunya (FMC i ACM), a l’Associació de Municipis per la Independència, a la
Plataforma “Catalunya Diu Prou” i a l’Assemblea Nacional de Catalunya.

10.- MOCIÓ PER DEMANAR LA SUPRESIÓ DE LA DELEGACIÓ I
SUBDELEGACIONS DEL GOVERN ESPANYOL A CATALUNYA.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència d’aprovar
una moció per demanar la supressió de la Delegació i .Subdelegacions del Govern
Espanyol a Catalunya.
Atès que la regeneració de les institucions de Catalunya a partir de l’arribada de la
democràcia s’ha produït de forma progressiva i ha suposat un avenç en la
normalització del nostre país. S’han mantingut, però, institucions de l’Estat a casa
nostra com és el cas de la delegació del govern espanyol a Catalunya i les
subdelegacions que hi ha a les capitals de província que representen, únicament,
l’autoritat d’Espanya al nostre territori.
Atès que aquest braç del govern espanyol al nostre país, lluny de suposar un
engranatge, una eina per coordinar diferents matèries i disciplines, s’ha convertit en
una fiscalització política del procés de sobirania del poble català, en aquests sentit
únicament.
Atès que actualment, la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria de los
Llanos de Luna, està judicialitzant les accions que, democràticament, estan duent a
terme els consistoris catalans en representació dels seus ciutadans i ciutadanes com a
expressió de la democràcia.
Atès que Catalunya és una nació que es manifesta, entre d’altres coses, amb els seus
símbols i també en el respecte mutu i la posada en relleu de la nostra identitat com a
element clau, com a columna vertebral de tota la convivència.
Atès que la Sra. Llanos de Luna basa el seu mandat com a delegada del govern en
subjugar els nostres símbols nacionals i acords democràtics de sobirania posant en
perill la pau social i imposant els símbols espanyols que el poble català no se sent com
a propis.
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Atès -a més- que els ajuntaments som els responsables democràtics de la sobirania
popular expressada pels ciutadans a través de les urnes que ha d’estar, per davant de
tot, per damunt de qualsevol legalitat imposada.
Atès que la delegació del govern està portant als tribunals acords de Ple respecte a la
declaració dels municipis com a territori lliure i sobirà i la necessitat de posar la
bandera espanyola a la façana dels nostres ajuntaments sent un atac a la dimensió
dels Ajuntaments com a ens polítics, tractant-los com a uns mers ens administratius i
negligint la seva vessant representativa.
Atès que tot plegat suposa un atac als sentiments de la majoria dels catalans i a la
posada en perill de la convivència ciutadana, avui en pau, ui que no ens trobem,
doncs, davant d’un acte administratiu, sinó davant d’un atac a Catalunya impropi d’una
institució que ha de vetllar pel progrés i per la pau social.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, es proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Demanar la supressió de la delegació del govern espanyol a Catalunya,
així com la de les subdelegacions que hi ha a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona,
per obsoletes, inoperants i buides de competències.
SEGON.- Demanar la retirada de tots els processos contenciosos iniciats per la
delegació del govern espanyol a Catalunya o les respectives subdelegacions contra
acords adoptats pels Ajuntaments catalans manifestant posicionaments polítics en
matèries d’interès general.
TERCER.- Demanar respecte i reconeixement per la nació catalana, per la seva
llengua, la seva cultura i els seus símbols.
QUART.- Comunicar aquest acord a la Delegació del govern de l’estat a Catalunya, a
la Generalitat de Catalunya, al govern d’Espanya, al Parlament de Catalunya, al
Parlament Europeu i a l’Associació de Municipis per la Independència

11.- DECLARAR LA URGÈNCIA PER TRACTAR UN ASSUMPTE QUE NO FIGURA
A L’ORDRE DEL DIA.
El senyor Alcalde manifesta que seria convenient de poder tractar, en aquesta sessió
plenària i debatre la proposta que no figura a l’ordre del dia sobre l’aprovació del Text
Refós del Pla Parcial de Les Hortes.
Explicant la raó de la urgència en el fet que s’ha arribat a un acord amb la Comissió
d’Urbanisme sobre aquest assumpte que implica la redacció i aprovació d’un Text
Refós que reculli el Pla aprovat, les modificacions que es volen fer i les indicacions
donades pels tècnics de la Comissió d’Urbanisme, però que hauria de tenir entrada a
Urbanisme 15 o 20 dies abans que es reuneixi la Comissió que serà la primera
setmana d’octubre.
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Pel que tenint en compte que no hi haurà sessió plenària fins a finals de setembre i
que durant el juliol i l’agost son mesos en que es solen fer vacances, s’ha considerat
que podria tractar-se aquest assumpte en el Ple d’avui i no tenir que fer un ple
extraordinari només per aprovar aquesta modificació del Pla Parcial que d’altra banda
ja s’ha informat i es prou coneguda.
Vist el que es disposa als articles 103-3 i 106-2 del Text Refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, sobre
l’ampliació de l’ordre del dia de les sessions i sobre les propostes presentades desprès
de la convocatòria.
Posada a votació la proposta es produeix el següent resultat:
 SIS vots A FAVOR: els emesos pels regidors: Salvador Cañellas, Enric
Amargant Presas, Elies Ramil Pou, Maria Àngels Garriga Puig, Joan Puig Gallach
i Esteve Rosell Masó.


DOS vots D’ABSTENCIÓ: els emesos pels regidors: Víctor Reixach Casacuberta,
i Carles López Cao.
Per la qual cosa, atenent el resultat obtingut, s’acorda declarar la urgència d’aquest
assumpte i que s’inclogui a l’ordre del dia.

12.- APROVACIÓ DEL TEXT REFÒS DEL PLA PARCIAL DE LES HORTES.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència d’aprovar
el Text Refòs del Pla Parcial del sector de Les Hortes.
Atès que el Pla Parcial de Les Hortes va ser aprovat per la Comissió d’Urbanisme el
dia 14 d’octubre de 1987, havent-se tramitat i aprovat –el dia 21 de febrer de 1991- el
projecte de reparcel·lació el qual va ser modificat posteriorment havent estat aprovat
provisionalment pel Ple municipal a la sessió del dia 27 de setembre de 2012.
Atès que la Comissió d’Urbanisme considera que s’haurien d’introduir diferents
modificacions que s’harien de recullir en un Text Refòs del Pla Parcial.
Atès que s’ha redactat un Text Refòs del Pla Parcial de Les Hortes que recull les
indicacions formulades per la Comissió d’Urbanisme, consistents en:
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.
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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.
Posada a votació la proposta es produeix el següent resultat:
 SIS vots A FAVOR: els emesos pels regidors: Salvador Cañellas, Enric
Amargant Presas, Elies Ramil Pou, Maria Àngels Garriga Puig, Joan Puig Gallach
i Esteve Rosell Masó.


DOS vots D’ABSTENCIÓ: els emesos pels regidors: Víctor Reixach Casacuberta,
i Carles López Cao.
Per la qual cosa, atenent el resultat obtingut i en no precesar aquest assumpte cap
majoria qualificada, s’adopten els següents acords:
Primer.- Aprovar el Text Refòs del Pla Parcial de Les Hortes.
Segon.- Trametre-ho a la Direcció General d’Urbanisme per a la seva constància i als
efectes que correspongui.

13.- PRECS I PREGUNTES
1.- El regidor Esteve Rosell pregunta si el fraccionament de l’IBI d’urbana s’ha fet per
a tots els contribuents.
L’alcalde i la regidora Maria Àngels Garriga li contesten que enguany s’ha fraccionat
l’IBI d’urbana en dos períodes per a tothom, per que no sigui tant feixuc als
contribuents com també per repartir durant tot l’any els ingressos municipals i no tenirlos, com fins ara, concentrats en dos períodes.

2.- El regidor Esteve Rosell pregunta com està la construcció del pont de Cal Pusso i
Can Jan de les Penyes.
L’alcalde li contesta que està parat i en aquest moment no creu que s’arribi a construir.

3.- El regidor Esteve Rosell pregunta de nou pel fanal del carrer Vallmanya i remarca
que hi ha un tros d’aquest carrer amb una il·luminació escassa degut a la manca
d’aquest fanal.
El regidor Enric Amargant li contesta que de moment no s’ha posat en tenir dubtes
sobre la seva necessitat per la qual cosa –amb l’enginyer municipal- es farà un càlcul
de la intensitat llumínica del carrer, d’altra banda també s’haurà de resoldre –si es potel lloc on col·locar-ho.
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4.- El regidor Esteve Rosell pregunta si s’han retornat les contribucions especials de
la Carretera del Montseny i si es farà una informació pública d’aquest assumpte.
L’alcalde li contesta que s’han retornat les contribucions especials als tres contribuents
que varen guanyar el contenciós administratiu. Expressant que té dubtes sobre si cal
publicar alguna cosa o potser fer-ne una explicació en el proper butlletí municipal,
encara que sigui a l’editorial.

5.-

El regidor Esteve Rosell pregunta quan s’asfaltarà el tram del carrer Pins (Can
Cruxent) que va obrir-se per reparar una claveguera.

El regidor Enric Amargant li contesta que en aquest moment es disposa de dos
pressupostos que li han fet arribar un parell d’empreses, però el preu es considera
força elevat pel que s’ha demanat a l’empresa que fa els treballs de Gas Natural una
oferta tenint en compte que dintre de poques setmanes tindrà que pavimentar els
trams de carrers del sector de Can Record pel que es considera que podria fer una
oferta millor. Per la quals cosa quan es disposi d’aquest pressupost es decidirà qui fa
aquest treball i es farà en un curt termini.

6.-

El regidor Víctor Reixach pregunta per la tanca i acabament de l’obra de
construcció de l’edifici de la Carretera del Montseny, davant dels contenidors soterrats
de la Plaça, que donen una sensació d’abandonament.

L’alcalde li contesta dient que aquesta obra està per acabar per que no s’ha anat
treballant de forma continuada, doncs el contractista l’ha combinat amb altres feines
que li han anat sortint, però té notícies que en breu es tornaran a reiniciar els treballs i
s’acabarà l’obra.

7.- El regidor Carles López pregunta com està l’obra o els treballs que es porten a
terme en el Molí de Can Moix i sobre els arbres que s’han tallat.
L’alcalde li contesta que es va atorgar una llicència per realitzar treballs de neteja i de
recuperació de murs i parets existents, però que posteriorment es va requerir al
propietari, Josep Maria Riu Rovira de Villar, perquè suspengués els treballs en haverse detectat que es realitzaven coses (moviment terres) no previstes a la llicència,
estan avui tot parat. D’altra banda explica que per continuar amb l’obra en El Molí de
Can Moix caldrà abans incloure aquesta edificació en el Catàleg de Masies que s’està
tramitant.
En quant als arbres tallats, aquests va ser plàtans i a l’ajuntament no és té constància
de que es disposi d’autorització del Departament d’Agricultura.
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8.- El regidor Carlés López pregunta per l’assumpte de la caseta de fusta del senyor
Vicens Roig.
L’alcalde li contesta que de moment s’ha aconseguit que no hi visquin persones, tenint
la paraula del senyor Roig que l’adaptarà a la superfície que figura a la llicència, cosa
que de moment no ha fet.

I no havent-hi més assumptes per tractar s’alça la sessió a dos quart 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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