La sessió del Ple de la corporació comença 10 minuts més tard de l’hora prevista a
la convocatòria degut a que tots els regidors han assistit a la concentració que hi
havia davant la porta de la Casa Consistorial en senyal de protesta per la detenció
de l’alcaldessa de Berga i de suport a aquesta.

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA QUATRE DE NOVEMBRE DE 2016
Essent les set i deu minuts de la tarda (19:10 h) del dia 4 de novembre de 2016, 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 extraordinària del Ple de l’Ajuntament.
PRESIDENT:
REGIDORS:

SECRETARI:

l'alcalde, Daniel Fernández Fuster
Natàlia Expósito Puig,
Marc Aureli Nieto Madrid,
Neus Calam Pérez.
Elies Ramil Pou,
Esteve Rosell Masó,
Sònia Castell Giró,
Júlia Galí Tàpias,
Arnau Comas Miñarro,
Carles López Cao
Carme Guillamon Villalba.
Josep Maria Campdepadrós i Castaño.

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 dia 30 de setembre de 2016,
la qual en trobar-la conforme és aprovada per la unanimitat dels assistents.

2 – ADJUDICACIÓ PACEL·LES HORTS MUNICIPALS.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre l’adjudicació de les
parcel·les buides destinades a horts municipals.
Atès que per acord del Ple adoptat a la sessió del dia 30 de setembre de 2016 es
va aprovar de realitzar nova 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
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horts municipals d’acord amb les bases aprovades, mitjançant la publicació
d’anuncis als expositors, establiments comercials del pobles, tauler de la
Corporació i pàgina web municipal,
Atès que les parcel·les buides o no adjudicades són les números: 2, 4, 6, 7 i 8.
Atès que dins el període establert a la convocatòria, s’han presentat les següents
sol·licituds:
del grup A:
- Miquel Campins Eritja, que a tenor de l’informe emès pels serveis socials
municipals no reuneix els requisits exigits, pel que ha passat a ser inclòs
en el grup B.
del grup B, amb la incorporació esmentada:
- Miquel Campins Eritja,
- Jaume Sabé Mir, i
- Juan Manuel López del Prá
Atès que el dimecres dia 2 de novembre de 2016 s’ha efectuat sorteig públic entre
tots els sol·licitants, donant el següent resultat:
- Miquel Campins Eritja la parcel·la número 6,
- Jaume Sabé Mir, la parcel·la número 2,
- Juan Manuel López del Prà, la parcel·la número 4,
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Donar per vàlid el concurs portat a terme per a l’adjudicació de parcel·les
dels horts municipals.
Segon.- Adjudicar les parcel·les dels horts municipals d’acord amb el sorteig
públic, atribuint aquestes en la forma següent:
- Miquel Campins Eritja la parcel·la número 6,
- Jaume Sabé Mir, la parcel·la número 2,
- Juan Manuel López del Prà, la parcel·la número 4,
Tercer.- Facultar el Sr. alcalde president, tant àmpliament com en dret sigui
menester, per signar el corresponent contracte administratiu i qualsevol altre
document que sigui necessari en relació amb l'adjudicació de les parcel·les dels
horts municipals.
Quart.- Notificar el resultat de la licitació a tots els sol·licitants i publicar el resultat
al tauler d’anuncis i pàgina web municipal.

3 – APROVACIÓ PROVISIONAL PLA ESPECIAL CAN NET.
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Per la unanimitat dels assistents s’acorda de deixar aquest assumpte sobre la mesa
als efectes d’aclarir l’abast del desviament del camí que figura en el Pla Especial
de Can Net.

4 – DONACIÓ D’ERC DE 500,00€.
Per l’alcaldia es dona compte al Ple de la Corporació que la Secció Local
d’ERC/IxSte ha presentat un escrit fent una donació a l’Ajuntament de Sant Esteve
de Palautordera de 500,00€, manifestant que aquests diners serveixin per sufragar
la multa imposada per la Junta Electoral d’Arenys de Mar -a requeriment de Societat
Civil Catalana- per no haver retirat la bandera estelada del balcó de la Casa
Consistorial el dia 20 de desembre de 2015 (dia les eleccions estatals).
A l’escrit citat de la Secció Local d’ERC/IxSte es posa de manifest que la recol·lecta
s’ha aconseguit mitjançant la col·laboració de molts veïns del poble, a través de
guardioles repartides per diferents establiments del municipi, durant el període d’un
mes, amb la campanya: “una persona un euro”.
Posant a la consideració del Ple de la Corporació l’acceptació d’aquesta donació i
cas de fer-ho aprovar-ne la seva destinació atenent que la multa ja ha estat
satisfeta.
El regidor Esteve Rosell explica que el repartiment de guardioles és una decisió
adoptada per la secció local d’ERC davant la situació creada per la sanció de la
Junta Electoral pel fet que s’ha esmentat, havent recollit en total 550,00€, dels quals
500,00€ es fa donació a l’Ajuntament havent de decidir que es farà amb els 50,00€
de més.
L’alcalde diu que la sanció ja es va pagar seguint les recomanacions de l’advocat
de l’AMI, havent -entre tots- parlat d’aquest assumpte i el criteri que hi havia era de
no fer aquesta campanya, pel que en principi el seu grup (CiU) eren partidaris de
votar no a l’acceptació d’aquests diners però s’abstindran atenent la bona voluntat
de la gent que ha fet el donatiu d’1 euro.
La regidora Carme Guillamon manifesta que en el Ple del dia 1r de juliol es va
acordar de deixar aquest assumpte sobre la mesa per parlar-ne, essent el
posicionament de la CUP de no pagar la sanció, cosa que ja s’ha fet sense haverne tornat a parlar, tot i que s’han fet comentaris però no ens hem trobat per debatre
i decidir.
Insisteixen en la necessitat de plantar cara al reguitzell d’accions en
contra del nostre país que venen de fora, com la d’avui amb l’ alcaldessa de Berga,
davant de les quals cal actituds i accions de desobediència.
Posada a votació la proposta es produeix el següent resultat:
DOS vots A FAVOR: els emesos pels regidors: Esteve Rosell Masó i Sònia
Castell Giró.
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CINC vots d’ABSTENCIÓ: els emesos pels regidors: Daniel Fernández
Fuster, Marc Aureli Nieto Madrid, Natàlia Expósito Puig, Elies Ramil Pou, Neus
Calam Pérez,
QUATRE vots EN CONTRA: Júlia Galí Tàpias, Arnau Comas Miñarro, Carles
López Cao i Carme Guillamon Villalba.
A la vista del resulta es rebutja la proposta de la Secció Local d’ERC/IxSte fent una
donació a l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera de 500,00€ per sufragar la
multa imposada per la Junta Electoral d’Arenys de Mar -a requeriment de Societat
Civil Catalana- per no haver retirat la bandera estelada del balcó de la Casa
Consistorial el dia 20 de desembre de 2015.

5 – MODIFICACIÓ TARIFES ORDENANCES FISCALS 2017.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia d’aprovar la modificació de
les tarifes de les ordenances fiscals per a l’exercici 2017 per les raons i
consideracions que es recullen en els atesos que a continuació es transcriuen.
Atès que el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, regula de forma exhaustiva els
recursos dels municipis i, en cada cas determina la facultat de les Corporacions
Locals pel seu establiment, ordenació i supressió, per la determinació de les quotes
tributàries, així com per l’aprovació i modificació de les corresponents ordenances
fiscals que s’hi concreten.
L’equip de govern municipal, a proposta de la regidora d’hisenda, considera
convenient de
A. Modificar algunes de les tarifes dels diferents tributs municipals, en la forma
i pels motius que s’indiquen a continuació:
o l’impost sobre béns immobles d’urbana: establir el tipus impositiu en el
0,77%, que significa baixar-lo en relació a l’actual que és del 0,84%, per raó

de continuar mantenint la quota a satisfer, amb un lleuger increment, però
disminuint l’augment derivat de l’increment del 10,00% que tindran els
valors cadastrals amb motiu de la darrera revisió cadastral realitzada.
o l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres:

− establir el tipus impositiu en el 3,50%, que significa un increment en
relació a l’actual que és del 3,10%, per raó d’actualitzar-lo atenent que
des de l’any 2008 no s’ha modificat,
− establir el tipus impositiu del 3,10% per les obres de rehabilitació.
o l’impost sobre vehicles:
a les tarifes actualment vigents s’estableix la mateixa quota de 8,84€ tant
per a ciclomotors com per a motocicletes de 125cc, es proposa de establir
les següents quotes:
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- ciclomotors ...........................................................................
- motocicletes fins a 125 cc ....................................................
o

6,84
8,84

Preu públic per ocupació via pública amb parades i barraques, casetes,
espectacles, atraccions i similars:
actual
2017
2
2
− fins a 200 m , per cada m i dia ......................
0,70
1,00
2
2
0,50
0,70
− de més de 201 m , per cada m i dia ..............

o Preu públic pel servei d’abastament d’aigua, es revisen -a proposta del
concessionari del servei- als efectes de mantenir l’equilibri econòmic del
servei i poder fer front a les inversions a realitzar a curt termini (pou Can
Panxasec i canalització sèquia) les tarifes que incideixen en major consum,
en la forma següent:
•

Ús domèstic
bloc 3: de 45 a 54 m3 / trimestre (+25%) .............
bloc 4: > 54 m3 / trimestre (+50%) ......................

1,46 € / m3
2,63 € / m3

•

Ús comercial /industrial
bloc 3: de 45 a 54 m3 / trimestre (+10%)................
1,28 € / m3
bloc 4: > 54 m3 / trimestre (+10%) .......................
1,28 € / m3
mantenint igual la resta de tarifes actualment vigents, que són:
Ús domèstic
quota servei + inversió (trimestre) ....................................................
21,0058 €
bloc 1: < 27 m3 / trimestre ................................................................ 0,5835 € / m3
bloc 2: de 27 a 45 m3 / trimestre ...................................................... 0,8169 € / m3
Pels usos domèstics, en el cas que el nombre de persones per habitatge sigui
superior a tres, s’ampliaran els trams d’acord a la taula següent:
Núm. de persones
Metre cúbics trimestrals
per habitatge
1er tram
2on tram
4art tram
4art tram
0a3
<= 27
> 27 <=45
> 45 <=54
> 54
4
<= 36
> 36 <=60
> 60 <=72
> 72
5
<= 45
> 45 <=75
> 75 <=90
> 90
N
<= 9n
> 9n <=15n > 15n <=18n
> 18n
S’aplicarà aquesta bonificació a aquest abonats que ho tinguin concedit per part
de l’Agència Catalana de l’Aigua.
Ús comercial/industrial
quota servei + inversió (trimestre) .....................................................
21,0058 €
bloc 1: < 27 m3 / trimestre ............................................................... 0,5835 € / m3
bloc 2: de 27 a 45 m3 / trimestre ...................................................... 0,8169 € / m3
Cessió ..................................................................................................
32,64 €
Reconnexió ..........................................................................................

60,47 €

Nova pòlissa
Dret connexió .................................................................................
Comptador ......................................................................................

408,46 €
255,34 €
5

Feina i material ...............................................................................

102,18 €

Recàrrec per impagament: 20 % del deute.
B. Establir les tarifes del preu públic pel servei d’instal·lació, de manteniment i
de conservació de bústies agrupades que s’ubicaran a les afores del casc
urbà, en la forma següent:
• Instal·lació bústies per a no residents, equivalent al cost
115,00
• Manteniment i conservació, a l’any i cada bústia ..........
20,00
C. Establir bonificacions a diferents tributs, que seran aprovades per a cada
exercici per la Junta de Govern, a petició dels interessats, en la forma següent:
Impost sobre béns immobles d’urbana (art 74.4 LHL):
− bonificació del 20% de la quota a satisfer quan el contribuent sigui
pensionista i el total d’ingressos del conjunt familiar sigui inferior a
9.080,40€/anuals, sempre i quan l’immoble objecte de l’impost sigui la
residència habitual,
− bonificació del 40% de la quota a satisfer, amb un màxim de
150,00€/anuals quan els ingressos de la unitat familiar del contribuent
no superin
el salari mínim (9.080,40€/anuals) si la unitat familiar és d’un sòl
membre,
1,50 vegades el salari mínim (13.620,60€/anuals) si la unitat
familiar és de dos membres,
1,80 vegades el salari mínim (16.344,72€/anuals) si la unitat
familiar és de tres o més membres.
Aquestes bonificacions no s’aplicaran quan el contribuent tributi IBI
d’urbana per d’altres habitatges.
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (art 103 LHL):
− bonificació del 95% de la quota a satisfer quan l’obra, instal·lació o
construcció sigui declarada d’especial interès o utilitat municipal,
− bonificació del 50% de la quota a satisfer quan l’obra, instal·lació o
construcció incorpori sistemes per l’estalvi energètic i/o l’aprofitament
tèrmic o elèctric d’energia.
− bonificació del 90% de la quota a satisfer quan l’obra, instal·lació o
construcció que afavoreixi l’accessibilitat i habitabilitat de discapacitats,
− bonificació del 50% de la quota a satisfer quan l’obra, instal·lació o
construcció siguin per habitatges de protecció oficial.
Impost sobre vehicles (art 95.6 LHL):
bonificació del 50% de la quota a satisfer quan el vehicle tingui un motor
elèctric o anomenats híbrids, per raó de la seva incidència en el medi
ambient.
Impost sobre increment del valor terrenys – plus vàlues (art 107.3 LHL):
bonificació del 60% de la quota a satisfer per haver-se modificat els
valors cadastrals per raó de la revisió efectuada.
6

D. Modificar l’enunciat del quadre de les tarifes de l’impost sobre vehicles,
ajustant-lo -sense modificar les tarifes- quedant en la forma següent:
Turismes:
- de menys de 8cv ....................................................................
25,24
- de 8 a 11,99 cv .....................................................................
68,16
- de 12 a 15,99 cv ....................................................................
143,88
- de 16 cv a 19,99 cv ................................................................
179,22
- de 20 cv en endavant ............................................................
224,00
Autobusos:
- de menys de 21 places .........................................................
166,60
- de 21 a 50 places .................................................................
237,28
- de més de 50 places ..............................................................
296,60
Camions:
- de menys de 1000 Kg de càrrega útil ...................................
84,56
- de 1000 a 2999 Kg de càrrega útil .......................................
166,60
- de més de 2999 a 9999 Kg de càrrega útil ...........................
237,28
- de més de 9999 Kg de càrrega útil ......................................
296,60
Tractors:
- de menys de 16 cv ................................................................
35,34
- de 16 a 25 cv ........................................................................
55,54
- de més de 25 cv ....................................................................
166,60
Remolcs i semiremolcs:
- de menys de 1000 Kg de càrrega útil ...................................
35,34
- de 1000 a 2999 Kg de càrrega útil .......................................
55,54
- de més de 2999 Kg ...............................................................
166,60
Altres vehicles:
- ciclomotors ...........................................................................
6,84
- motocicletes fins a 125 cc ....................................................
8,84
- motocicletes de més de 125 a 250 cc ...................................
15,14
- motocicletes de més de 250 fins a 500 cc ...........................
30,30
- motocicletes de més de 500 fins a 1000 cc .........................
60,58
- motocicletes de més de 1000 cc ...........................................
121,16
La regidora Neus Calam diu que a la proposta i a la reunió informativa del passat
dimecres s’ha explicat les modificacions a les tarifes i les bonificacions que es
proposen, comprometent-se a informar a la població aquests canvis i en especial el
referit als trams pel consum d’aigua en funció del número de persones que visquin
en un habitatge.
El regidor Arnau Comas manifesta que la proposta que es debat al Ple la consideren
positiva, en especial la tarifació de l’aigua per trams segons les persones que viuen
en un habitatge, però cal incidir en algunes qüestions com les bonificacions a l’IBI
d’urbana atenent les situacions familiars o diferenciar el valor cadastral en funció
dels usos (comerç, habitatge, etc) o diferenciar el tipus a aplicar en funció del mateix
valor cadastral. Aquestes qüestions les estudiaran i durant el període d’informació
pública, si tenen temps, presentaran una al·legació en la que -a més- inclouran
d’altres qüestions com la possibilitat d’establir dos tipus per l’impost sobre
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construccions i/o sobre les plus vàlues per aplicar un tipus diferenciat a tenor dels
anys que hagin transcorregut des de l’anterior transmissió.
Posada a votació la proposta es produeix el següent resultat:
SET vots A FAVOR: els emesos pels regidors: Daniel Fernández Fuster,
Marc Aureli Nieto Madrid, Natàlia Expósito Puig, Elies Ramil Pou, Neus Calam
Pérez, Esteve Rosell Masó i Sònia Castell Giró.
CINC vots d’ABSTENCIÓ: els emesos pels regidors: Júlia Galí Tàpias, Arnau
Comas Miñarro, Carles López Cao i Carme Guillamon Villalba.
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 provisionalment la modificació d’algunes les tarifes de les
ordenances fiscals per l’exercici del 2017 i següents, les quals quedaran en la
forma següent:
impost sobre béns immobles d’urbana (ordenança fiscal núm 1): tipus impositiu
del 0,77%,
impost sobre vehicles (ordenança fiscal núm 2):
− ciclomotors ...........................................................................
6,84
− motocicletes fins a 125 cc
....................................................
8,84
impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ordenança fiscal núm 3): tipus
impositiu del 3,50%, però quan es tracti d’obres de rehabilitació el 3,10%.
Preus públics (ordenança fiscal núm 9):
• per ocupació via pública amb parades i barraques, casetes, espectacles,
atraccions i similars:
− fins a 200 m2, per cada m2 i dia .......................................
1,00
− de més de 201 m2, per cada m2 i dia ..............................
0,70
• pel servei d’abastament d’aigua,
Ús domèstic
bloc 3: de 45 a 54 m3 / trimestre ........................
1,46 € / m3
3
bloc 4: > 54 m / trimestre .................................
2,63 € / m3
Ús comercial /industrial
bloc 3: de 45 a 54 m3 / trimestre ..........................
1,28 € / m3
3
bloc 4: > 54 m / trimestre ...................................
1,28 € / m3
Segon.- Aprovar provisionalment la tarifa de l’ordenança fiscal número de Preus
Públics pel servei d’instal·lació, de manteniment i de conservació de bústies
agrupades que s’ubicaran a les afores del casc urbà, en la forma següent:
− Instal·lació bústies per a no residents, equivalent al cost ...
115,00
− Manteniment i conservació, a l’any i cada bústia ...............
20,00
Tercer.- Aprovar provisionalment les bonificacions a diferents tributs, que seran
aprovades per a cada exercici per la Junta de Govern, a petició dels interessats, en
la forma següent:
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Impost sobre béns immobles d’urbana (art 74.4 LHL):
− bonificació del 20% de la quota a satisfer quan el contribuent sigui
pensionista i el total d’ingressos del conjunt familiar sigui inferior a
9.080,40€/anuals, sempre i quan l’immoble objecte de l’impost sigui la
residència habitual,
− bonificació del 40% de la quota a satisfer, amb un màxim de
150,00€/anuals quan els ingressos de la unitat familiar del contribuent
no superin
el salari mínim (9.080,40€/anuals) si la unitat familiar és d’un sòl
membre,
1,50 vegades el salari mínim (13.620,60€/anuals) si la unitat
familiar és de dos membres,
1,80 vegades el salari mínim (16.344,72€/anuals) si la unitat
familiar és de tres o més membres.
Aquestes bonificacions no s’aplicaran quan el contribuent tributi IBI
d’urbana per d’altres habitatges.
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (art 103 LHL):
− bonificació del 95% de la quota a satisfer quan l’obra, instal·lació o
construcció sigui declarada d’especial interès o utilitat municipal
− bonificació del 50% de la quota a satisfer quan l’obra, instal·lació o
construcció incorpori sistemes per l’estalvi energètic i/o l’aprofitament
tèrmic o elèctric d’energia solar
− bonificació del 90% de la quota a satisfer quan l’obra, instal·lació o
construcció que afavoreixi l’accessibilitat i habitabilitat de discapacitats,
− bonificació del 50% de la quota a satisfer quan l’obra, instal·lació o
construcció siguin per habitatges de protecció oficial.
Impost sobre vehicles (art 95.6 LHL):
bonificació del 50% de la quota a satisfer quan el vehicle tingui un motor
elèctric o anomenats híbrids, per raó de la seva incidència en el medi
ambient.
Impost sobre increment del valor dels terrenys – plus vàlues (art 107.3
LHL):
bonificació del 60% de la quota a satisfer per haver-se modificat els
valors cadastrals per raó de la revisió efectuada.
Quart.- Aprovar provisionalment l’enunciat del quadre de les tarifes de l’impost
sobre vehicles, ajustant-lo -sense modificar les tarifes- quedant en la forma
següent:
Turismes:
- de menys de 8cv ....................................................................
25,24
- de 8 a 11,99 cv .....................................................................
68,16
- de 12 a 15,99 cv ....................................................................
143,88
- de 16 cv a 19,99 cv ................................................................
179,22
- de 20 cv en endavant ............................................................
224,00
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Autobusos:
- de menys de 21 places .........................................................
- de 21 a 50 places .................................................................
- de més de 50 places ..............................................................
Camions:
- de menys de 1000 Kg de càrrega útil ...................................
- de 1000 a 2999 Kg de càrrega útil .......................................
- de més de 2999 a 9999 Kg de càrrega útil ...........................
- de més de 9999 Kg de càrrega útil ......................................
Tractors:
- de menys de 16 cv ................................................................
- de 16 a 25 cv ........................................................................
- de més de 25 cv ....................................................................
Remolcs i semiremolcs:
- de menys de 1000 Kg de càrrega útil ...................................
- de 1000 a 2999 Kg de càrrega útil .......................................
- de més de 2999 Kg ...............................................................
Altres vehicles:
- ciclomotors ...........................................................................
- motocicletes fins a 125 cc ....................................................
- motocicletes de més de 125 a 250 cc ...................................
- motocicletes de més de 250 fins a 500 cc ...........................
- motocicletes de més de 500 fins a 1000 cc .........................
- motocicletes de més de 1000 cc ...........................................

166,60
237,28
296,60
84,56
166,60
237,28
296,60
35,34
55,54
166,60
35,34
55,54
166,60
6,84
8,84
15,14
30,30
60,58
121,16

Cinquè.- Realitzar informació pública pel període de trenta dies, amb publicació
d'edictes al BOP de Barcelona, tauler d’anuncis i pàgina web municipals, per tal
que, dins el període indicat, puguin formular-se reclamacions o suggeriments. Amb
el benentès que cas de no haver-n'hi els acords d’aprovació provisional esmentats
esdevindran definitius.
Sisè.- Publicar, un cop els acords esdevinguin definitius, el text íntegre de les
noves tarifes i de les modificacions introduïdes a les ordenances fiscals, que
entraran en vigor el dia 1r de gener de l’any 2017 i regiran mentre no s’acordi la
seva modificació o derogació.

6 – MODIFICACIÓ CAPÍTOL SOBRE RESIDUS
DE L’ORDENANÇA DE CIVISME.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia per la modificació de l’apartat
D de l’article 10 de l’ordenança de Civisme que es refereix al servei de recollida de
residus.
Atès l’imminent canvi del sistema de recollida d’escombraries que es realitzarà
porta a porta, amb la qual cosa es del tot necessari adaptar la normativa que es
recull a l’ordenança de civisme que va aprovar-se l’any 2009.
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El regidor Marc Aureli Nieto explica que el proper diumenge dia 13 comença la
recollida d’escombreries porta a porta, pel que cal adequar -entre d’altresl’ordenança de civisme tant en el text normatiu com en el quadre de sancions
recollint aquest nou sistema de recollida, que és el que es proposa. Tot i que seria
convenient fer una revisió completa de l’ordenança de civisme que ja té uns quants
anys de vigència i cal una actualització.
A continuació es produeix diferents intervencions dels regidors de la CUP, Júlia
Galí, Carme Guillamon i Carles López relatives a diferents qüestions sobre la
prestació del servei, com: l’ús de les targetes per accedir a l’àrea de contenidors,
campanya als comerços per realitzar la compra sense borses de plàstic, persones
que fins ara no han pagat la taxa, manca d’èmfasi en les avantatges ecològiques
del sistema porta a porta i excés de discurs sobre les avantatges econòmiques.
El regidor Marc Aureli Nieto contesta les qüestions plantejades i manifesta que
queden qüestions per resoldre com el tractament de les restes de podes o la
recollida de piles o les bonificacions per la utilització de la deixalleria.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’apartat D de l’article 10è de
l’ordenança de civisme de Sant Esteve de Palautordera, per adequar-los al sistema
de recollida porta a porta, el qual queda redactat en la forma següent:
Art. 10-. Medi Ambient, Neteja i Salubritat.
D) Servei de recollida de residus.
Aquest servei serà prestat per l’Ajuntament en el format de recollida “porta a
porta”. Els usuaris generadors de residus són obligats:
1) A treure les escombraries segons el calendari publicat i dintre de l’horari
que s’hi estableixi, per part de l’Ajuntament
2) A dipositar les escombraries a les portes dels seus immobles o a l’àrea
acordada amb l’ajuntament, dins dels cubells subministrats a cada usuari,
de manera que no es produeixin vessaments de materials residuals, i en
cap cas en caixes, bosses sense cubell, paquets o embolcalls.
3) A utilitzar bosses compostables per a la fracció orgànica (FORM) i bosses
de plàstic normalitzades per la resta de fraccions, sobretot el cas dels
envasos i el rebuig.
4) A fer un bon ús dels cubells subministrats, contactant a l’ajuntament en cas
de necessitat de substitució, incidència del seu funcionament o per
demanar-los si es tracta d’una nova alta del servei.
5) A no barrejar diferents fraccions de la recollida selectiva en una mateixa
bossa, així com no lliurar una fracció que siguin diferent a l’expressament
designada en el calendari de lliurament establert.
6) Per aquells usuaris que tinguin autoritzada alguna modalitat d’accés a la
zona de contenidors, a dipositar les bosses als contenidors, separant
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correctament les diferents fraccions al corresponent contenidor, a respectar
les instal·lacions i a fer un ús responsable de la clau d’accés que se li faci
entrega i la qual serà personal i intransferible a cap altre usuari que no sigui
l’autoritzat.
7) A no dipositar en els cubells individuals o contenidors de l’àrea de
contenidors, així com llençar-los o abandonar-los a la via pública, els
detritus dels centres assistencials i/o qualsevol material que pugui
qualificar-se de perillós, així com animals morts, runes i terres procedents
de qualsevol tipus d’obra, els mobles o màquines en desús i béns
domèstics, la brossa de l’esporga i el manteniment de plantes que no estigui
degudament trossejat i ficat en una bossa compostable, i sempre que no
excedeixi de 40 litres i no pesi més de 10 quilos. La seva recollida i
eliminació es farà d’acord amb la normativa que els hi és pròpia.
8) A gestionar els residus que no poden ser associats a les fraccions de
recollida porta aporta segons la normativa que li és pròpia, fent ús dels
serveis especials que l’ajuntament pugui posar a disposició dels usuaris o
lliurant-los a la deixalleria comarcal.
Per a totes les activitats que puguin ocasionar l'embrutiment de la via pública,
qualsevol que sigui el lloc en què es desenvolupin, sense perjudici de les
llicències o autoritzacions que en cada cas siguin procedents, dels seus titulars
l’obligació d'adoptar les mesures adequades per evitar-ne l’embrutiment i també
la de netejar la part de la via pública i els seus elements estructurals que
s'haguessin resultats afectats, i de retirar els materials residuals.
L’Ajuntament podrà realitzar subsidiàriament, els treballs de neteja que segons
les presents Ordenances correspongui d’efectuar directament als ciutadans,
podent-los imputar el cost dels serveis prestat sense perjudici de les sancions
que en cada cas corresponguin, ni del que civilment fos exigible.
L'Ajuntament podrà obligar el titular de l'activitat a adoptar les mesures adients
per tal de minimitzar les molèsties derivades de l'execució de les obres i reduirles a les estrictament necessàries sempre que se'n justifiqui la conveniència i
sigui tècnicament i econòmicament viable.
L'Ajuntament podrà exigir una fiança en metàl·lic o un aval bancari per l'import
del servei subsidiari de neteja que previsiblement els correspongui d'efectuar
com a conseqüència de l'embrutiment produït per la celebració de l'acte públic.
Els organitzadors d'actes a la via pública seran responsables de l'embrutiment
que s’hi produeixi com a conseqüència de la seva celebració.
Els titulars d'establiments i d'activitats autoritzats a la via pública (fixos o no)
com bars, cafès, quioscos, llocs de venda i activitats similars, estan obligats a
mantenir en condicions adients de netedat, tant a les pròpies instal·lacions com
a l'espai urbà sotmès a la seva influència. L'Ajuntament podrà exigir als titulars
la col·locació d'elements contenidors homologats per a les deixalles.
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Segon.- Aprovar inicialment les modificacions del quadre de sancions, pel que fa
a neteja de l’ordenança de civisme de Sant Esteve de Palautordera, per adequarlo al sistema de recollida porta a porta, següents:
ON DIU: "No dipositar les escombraries dintre de l'horari establert"
HA DE DIR: "No dipositar les escombraries dintre del calendari i l'horari
establert"
ON DIU: "No dipositar les escombraries sense bosses normalitzades
perfectament lligades als contenidors"
HA DE DIR: "No dipositar les escombraries als contenidors o els cubells de
lliurament amb xip, entregats a tal efecte"
ON DIU: "Llençar puntes de cigars o cigarretes o altres matèries enceses als
contenidors"
HA DE DIR: "Llençar puntes de cigars o cigarretes o altres matèries enceses
als contenidors, cubells de lliurament o papereres públiques."
ON DIU "Moure o traslladar els contenidors dels seus emplaçament"
HA DE DIR "Moure o traslladar els contenidors o cubells de lliurament, dels
seus emplaçaments"
Establir una nova sanció: "Sostreure o malmetre contenidors o cubells de
lliurament" -> Lleu, de 30 a 600€.
Tercer.- Realitzar informació pública pel termini d’un mes, mitjançant la publicació
al tauler d’anuncis de la corporació, pàgina web municipal i al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, als efectes que puguin presentar-se reclamacions i/o
suggeriments, amb el benentès que, en cas de no haver-n’hi, l’acord inicial
esdevindrà definitiu.

I no havent-hi més assumptes per tractar s’alça la sessió a dos quartes de nou del
vespre (20:30 h), de tot el qual com a secretari en dono fe.
Vist-i-plau: L’Alcalde,

El Secretari,

Daniel Fernández Fuster.

Josep Maria Campdepadrós i Castaño.
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