ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA SIS D’OCTUBRE DE 2017
Essent les set de la tarda (19:00 h) del dia 6 d’octubre de 2017, 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,
Elies Ramil Pou,
Neus Calam Pérez.
Esteve Rosell Masó,
Sònia Castell Giró,
Arnau Comas Miñarro,
Carme Guillamon Villalba,.
Joanna Pujol Llop.
Josep Maria Campdepadrós i Castaño.

Excusen la seva assistència els regidors/es: Júlia Galí Tàpias
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 les actes de les sessions dels dies 7 de juliol i 7 de
setembre de 2017, les quals en trobar-les conforme son aprovades per la unanimitat
dels assistents.

2 – DONAR COMPTE DESVINCULACIÓ REGIDORA DEL GRUP ERCIxSTESTEVE I MODIFICACIÓ ACORDS SOBRE GRUPS MUNICIPALS.
La regidora Sònia Castell Giró demana que aquest assumpte quedi sobre la mesa
tota vegada que té pendent de portar a terme una reunió que li han demanat de la
comarcal d’ERC.

3 – DONAR COMPTE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL.
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Per l’alcaldia es dona el compte al Ple dels dos acords adoptats per la Junta de
Govern a la sessió del dia 21 de juny de 2017, referits a la contractació de personal,
següent:
CONTRACTACIÓ COM INTERINA D’UNA AUXILIAR ADMINISTRATIVA:
Atès que el Ple de la Corporació a la sessió realitzada el dia 10 de maig de 2017 va
aprovar de modificar la plantilla de personal al servei d’aquest Ajuntament creant una
plaça d’auxiliar administratiu per l’àrea de serveis socials, enquadrada a personal laboral
indefinit, amb la classificació EBEP = C2, GRUP = D, NIVELL = 16.
Atès que la plaça d’auxiliar administrativa de serveis socials actualment està ocupada
temporalment per Mònica Mateos Santos a través del Pla d’Ocupació de 2016, finalitzant
el període contractació el proper dia 30 de juny de 2017, havent acreditat suficientment la
seva capacitat per la realització de les tasques que té encomanades, així com llur
predisposició i tracte acurat amb els usuaris de serveis socials.
Atès que es necessari continuar disposant d’aquest servei i -en conseqüència- no es pot
demorar llur contractació fins resoldre un concurs que encara s’ha de convocar.
Vist el que es disposa sobre la contractació de personal interí en les disposicions
següents:
✓ 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,
✓ article 10 de l’estatut bàsic de l’empleat públic,
✓ article 4t del 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.- Contractar interinament amb efectes del dia 1r de juliol de 2017, fins que es
s’ocupin llur plaça mitjançant concurs o concurs-oposició, amb el mateix règim jurídic i
econòmic que la resta de personal que presta els seus serveis en aquest Ajuntament, a
Mònica Mateos Santos per ocupar interinament la plaça d’auxiliar administrativa de
serveis socials, amb una dedicació de 37,50 hores/setmanals i una retribució de
1.146,21€/bruts/mensuals (14 pagues).
Segon.- Publicar l’acord anterior al BOP, al DOGC, al tauler d’anuncis i a la pàgina web
municipal.
Tercer.- Donar compte al Ple de la Corporació.

CONTRACTACIÓ D’UN OPERARI PER A LA BRIGADA OBRES (Pla Ocupació):
Vist l’informe-proposta emès pels serveis socials d’aquest Ajuntament en el sentit de que
el senyor Morad El Jouhrati es troba en una situació amb risc d’exclusió social, per raó de
les necessitats econòmiques i familiars, situació d’atur, membres de la unitat familiar,
problemàtiques i valoració de la persona per poder ser estable en la feina.
Atès que en el programa complementari del Pla Local d’Ocupació permet la contractació
de persones en situació de risc d’exclusió social.
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Atès que el senyor Morad El Jouhrati ja ha treballat -en els Plans d’Ocupació dels anys
2015 i 2016- com operari a la brigada d’obres i serveis municipals.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.Contractar al senyor Morad El Jouhrati amb càrrec a aquesta línia de
subvencions, en les següents condicions:
lloc de treball:
operari de la brigada d’obres i serveis
jornada de treball:
37,50 hores/setmanals
retribució
1.119,27€ bruts/mensuals
període:
1 juliol a 31 desembre de 2017
amb el mateix règim jurídic i econòmic que la resta de personal que presta els seus serveis
en aquest Ajuntament.
Segon.- Publicar l’acord anterior al BOP, al DOGC, al tauler d’anuncis i a la pàgina web
municipal.
Tercer.- donar compte al Ple de la Corporació.

Amb el benentès que prèviament el Ple de la Corporació a la sessió realitzada el
dia 10 de maig de 2017 va acordar de prorrogar els contractes de l’operari pavelló i
de l’auxiliar administrativa d’intervenció, ambdues places incloses en el Pla Local
d’Ocupació 2017.

4 – NOMENAMENT SECRETÀRIA REGISTRE CIVIL.
Per l’alcalde es dona compte de la resolució del dia 6 de juliol de 2017 nomenant de manera urgent i amb efectes immediats- a l’administrativa, Ester Monclús Pagès,
secretària titular del Registre Civil, en substitució de fins ara titular que ha causat
baixa laboral temporal.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Ratificar i -en conseqüència- aprovar el nomenant provisional, amb efectes del dia 6
de juliol de 2017, a l’administrativa, Ester Monclús Pagès, secretària titular del
Registre Civil, en substitució de fins ara titular que ha causat baixa laboral temporal.

5 – DONAR COMPTE DE L’ACORD D’ACUMULACIÓ DE
LES FUNCIONS DE TRESORERIA AL SECRETARI-INTERVENTOR.
Per l’alcalde es dona compte de l’acord adoptat per la Junta de Govern d’aquest
Ajuntament a la sessió realitzada el dia 12 de juliol de 2017 acumulant les funcions
de tresoreria al secretari-interventor, el qual literalment diu el següent:
Atenent la baixa laboral de la persona que realitza les funcions de tresorera
d’aquest Ajuntament.
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Atès que la disposició transitòria setena de la LRSAL possibilita atribuir aquestes
funcions a funcionaris de carrera que prestin els seus serveis a les diputacions o
subsidiàriament a funcionaris de la mateixa corporació, la qual cosa no pot en
aquests moments portar-se a terme.
Vist el que es disposa a l’article 3 del Real Decret-llei 10/2015 que estableix la
possibilitat de que les funcions de tresoreria i recaptació puguin ser assumides pels
funcionaris de la subescala de secretaria-intervenció, de conformitat amb l’objectiu
professionalitzador d’aquestes funcions que preveu la LRSAL.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Acumular les funcions de tresoreria i recaptació de l’Ajuntament de Sant
Esteve de Palautordera al secretari-interventor municipal.
Segon.- Notificar l’acord anterior a les entitats bancàries als efectes de procedir a
modificar les autoritzacions per a la disponibilitat i realització d’operacions
bancàries que, a partir d’ara, només es realitzarà conjuntament per l’alcalde, Daniel
Fernández Fuster, i per l’interventor-tresorer, Josep Maria Campdepadrós
Castaño. Anul·lant -en conseqüència- les targetes, codis i contrasenyes emeses
a favor de la fins ara tresorera municipal.
Tercer.- Assabentar-ne a l’Organisme de Gestió Tributària, la Gestoria Cañellas i
d’altres entitats o organismes que procedeixi,
Quart.- Donar trasllat a la senyora Marta Coll i López Pardo fins ara tresorera
municipal.

6 – MODIFICACIÓ PLANTILLA PERSONAL
(plaça tècnic intervenció-hisenda-tresoreria)
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència
d’aprovar la modificació de la plantilla de personal creant una plaça de funcionari
tècnic intervenció-hisenda-tresoreria.
Atès que la proposta que es presenta al Ple té com a finalitat poder disposar d’una
persona qualificada i professional en les funcions d’intervenció d’hisenda i de
tresoreria, per -a la seva vegada- poder desdoblar la feina que acumula el secretariinterventor, desglossant en dos les funcions jurídica (secretària) i econòmicafinancera (intervenció).
Atès que aquesta Corporació per raó del número d’habitants i per l’import del
pressupost difícilment pot aspirar a disposar d’un interventor d’habilitació nacional,
però -en canvi- les funcions d’intervenció són cada cop més complexes i tècniques,
la qual cosa augmentarà l’any vinent amb l’entrada en vigor del RD 424/2017 que
regula el règim jurídic del control intern dels ens del sector públic, amb un increment
i reforçament de la funció interventora a les entitats locals, mitjançant ampliació o
noves tasques com -entre d’altres- les següents:
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•
•
•
•
•
•
•
•

fiscalització prèvia de tots els actes, documents i expedients de l’Ajuntament,
intervenció prèvia tant de la liquidació de les despeses com també del
reconeixement d’obligacions,
control financer permanent, a través d’un Pla anual, amb intervenció formal i
material sobre l’efectiva aplicació dels fons públics, que inclou el control
d’eficàcia o compliment d’objectius i d’estabilitat pressupostària,
realització i obtenció dels pressupostos d’explotació,
publicació en seus electròniques de l’informe sobre auditories dels comptes
anuals, de l’operativa i d’altres camps com la revisió de les concessions (preus,
inversions, personal, cost dels servei i factures),
anàlisi dels contractes (plecs, contractes, informes tècnics, factures),
signar llur conformitat a l’acta de recepció d’obres o inversions,
comprovació material de l’aplicació de les subvencions,

Atès que a més d’afrontar els canvis tècnics que la nova legislació imposa, cal
continuar fen esforços per posar al dia la comptabilitat municipal, vetllar pel
compliment de la Regla de Despesa i d’estabilitat pressupostària, i donar compliment
-dins els terminis fixats- a l’obligació de trametre el pressupost, la liquidació, els
comptes i el compliment del pressupost a: l’Estat, la Generalitat de Catalunya i la
Sindicatura de Comptes.
Atès que l’article 20.2 de de la Llei General de Pressupostos de l’Estat per l’any 2016,
prorrogat per l’exercici 2017, preveu la possibilitat de formular ofertes d’ocupació per
a noves contractacions només pel cas que afectin al funcionament dels serveis
públics essencials, la qual cosa es considera és d’aplicació, en tant que les funcions
d’intervenció són de prestació obligatòria i vinculant per -tal com s’ha explicat- ha de
realitzar-se -entre d’altres- control de la despesa, control financer, confecció de
pressupostos, liquidacions i comptes generals, etc.
Atès que a l’apartat 3 de l’article 20 esmentat s’estableix la necessitat de valorar la
repercussió en les depeses de personal, la qual cosa s’ha de preveure que es
produirà durant l’exercici 2018, no abans, per raó que la provisió d’aquest lloc de
treball s’ha de realitzar mitjançant concurs que properament es convocarà. En tot
cas a l’informe emès pel secretari-interventor manifesta que per calcular la
repercussió econòmica anual per la creació d’aquestes places s’ha de tenir en
compte:
➢ La massa salarial de tot el personal municipal per l’exercici 2017 puja a un total
de 542.424,80€
➢ Els costos d’aquesta plaça de nova creació serà de 33.511,94€
➢ L’increment que serà d’un 5,88%.
➢ Aquest increment podria ser menor, si no s’utilitza o es disminueix la partida del
Cap I destinada al pagament de dietes i gratificacions dotada en 10.477,79€.
Pel que es considera que aquest increment en els costos de personal es pot assumir
mitjançant ajustaments pressupostaris, sense necessitat de causar una minoració en
la resta del serveis que actualment es presten sense dèficits i sense la necessitat de
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prendre mesures de sanejament o ajustament econòmic-financer com queda palès
en el punt següent.
Atès que la situació econòmica i financera de l’Ajuntament de Sant Esteve de
Palautordera permet, amb els ajustaments pressupostaris adequats, afrontar
l’increment de costos que suposarà la creació d’aquesta nova plaça, tal i com es
desprèn de les dades que figuren a l’informe econòmic i financer emès pel secretariinterventor municipal amb motiu de l’aprovació del Pressupost Municipal de l’exercici
2017, següents:
▪ Ratio d’endeutament:
L’article 53,2 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals defineix aquesta ratio
com “el resultat de posar en relació el capital viu de tots els préstecs (709.463,49) en
quant als drets liquidats o ingressos ordinaris de l’exercici anterior liquidat
(2.374.590,91)”.
Per l’exercici de 2017 la ratio d’endeutament de l’Ajuntament de Sant Esteve de

▪

Palautordera es situa en el 29,88, molt per sota del màxim establert al citat article
que és del 110,00.
L’any 2016 la ratio era de 25,09, aquest lleuger augment de 4,79 punts és
conseqüència, bàsicament, a la contractació d’un nou préstec, l’any 2016, amb
la Diputació de Barcelona per import de 175.000,00€.
Aquesta ratio ha experimentat un descens en els darrers tres exercicis
a l’any 2014 la ratio d’endeutament era de 46,15,
a l’any 2015 la ratio d’endeutament era de 38,50, i
a l’any 2016 la ratio d’endeutament era de 25,09.
La ratio d’endeutament a l’any 2010 era del 85,2298.
Estalvi net:
L’estalvi net, seguint la fórmula de càlcul indicada a l’article 53,2 del Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, és:
ingressos liquidats l’any 2015 pels capítols 1 a 5 .........................
2.377.590,91
obligacions reconegudes l’any 2015, cap. 1, 2 i 4 ........................
-1.677.649,06
anualitat teòrica préstecs (interessos+amortitzacions 2017) .........
-138.375,12
estalvi net .....................................................................
561.566,73
Deduint les inversions no finançades amb recursos externs (subvencions, crèdits,
ajuts) que pugen a un total 294.897,66€, l’estalvi net seria de:
estalvi net segons art.53.2 LHL ....................................................
561.566,73
inversions no finançades ..............................................................
-294.897,66
estalvi net real ............................................................
266.669,07

▪

La càrrega financera:
És a dir la quota anual dels préstec (amortització + interessos), en relació als
ingressos ordinaris previstos en el pressupost per aquest any 2017, és:
➢ ingressos ordinaris previstos ...................................................
➢ despeses financeres dels préstecs (interessos+amortitzacions)
➢ CÀRREGA financera anual pel 2017 ........................................

2.377.800,00
138.375,12
5,82%

A l’exercici 2016 la càrrega financera va ser de 6,98%
Atès que la plantilla de personal es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del
pressupost tal i com s’indica a l’article 27.1 del Reglament de Personal al Servei de
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les entitats Locals, aprovat pel Decret 214/1990, per respondre a l’establiment de
nous serveis, per a l’ampliació, supressió o millora dels existents que no admetin
demora per a l’exercici següent, com també si respon a criteris d’organització
administrativa interna.
Vist el que es disposa a l’article 20.2 de la Llei General de Pressupostos de l’Estat
per l’any 2016, prorrogat per l’exercici 2017, que preveu la formulació d’ofertes
d’ocupació per a noves contractacions només pel cas de ser un servei essencial
El regidor Arnau Comas manifesta que el seu grup no prioritza aquesta qüestió en
no tenir clar que motiva la creació d’aquest lloc de treball a no ser que es pretengui
desdoblar les funcions de secretari i d’interventor, tot i que tampoc s’hi oposa
directament, no voldrien que en centrar-nos en aquest fet quedessin coixes d’altres
coses.
La regidora Neus Calam li contesta que la creació d’aquest lloc de treball, si que és
considera prioritari per diverses raons:
▪ l’excés de treball i el retard crònic en la comptabilitat municipal considerant -per
tant- la necessitat de disposar d’una persona més a l’àrea d’intervenció,
▪ la complexitat i la tecnificació de les funcions d’intervenció, que cada cop va a
més, que tal i com es diu a la proposta a partir de 2018 amb l’entrada en vigor
del nou règim jurídic del control intern dels ens del sector públic, amb un
increment, reforçament ampliació i noves tasques de la funció interventora,
▪ l’externalització que s’està fent des de fa any de les operacions de tancament
comptable i la tramesa dels comptes a l’Estat, Governació i Sindicatura,
considerant que amb tècnic no caldrà continuar amb aquest servei extern,
▪ la conveniència de desdoblar la plaça actual de secretari-interventor, tal i com
s’està realitzant en ajuntaments similars al nostre (Vallgorguina, Vilamajors), tant
per l’acumulació de feines dels titulars, com també pensant en la propera
jubilació del nostre secretari-interventor.
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.
▪ TRES vots d’ABSTENCIÓ: els emesos pels regidors: Arnau Comas Miñarro,
Carme Guillamon Villalba i Joanna Pujol Llop.
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.- Modificar la plantilla de personal al servei d’aquest Ajuntament mitjançant
la creació d’una plaça de funcionari de la subescala de serveis generals,de tècnic
d’intervenció-hisenda-tresoreria, amb la classificació EBEP: A1, grup: A i nivell: 22.
Quedant la plantilla, amb aquestes modificacions en la forma següent:
Places
Dedicació

EBEP

GRUP NIVELL

I - PERSONAL FUNCIONARI
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➢ D'HABILITACIÓ NACIONAL:
- Secretari . Interventor
➢ D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL:
Subescala serveis generals:
- Tècnic intervenció-hisenda-tresoreria
Subescala serveis especials:
- Agutzil-vigilant
- Vigilants

1

A2

B

26

1

A1

A

22

1
2

E
E

E
E

12
12

1
1
1
1
1
1
3
1
1
3
1
1
1
1
2
1

A1
A1
A2
A2
C1
C1
C2
C2
E
E
E
E
C2
E
E
E

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
E
E
D
E
E
E

26
32%
26
21%
22
45,33%
18
75%
22
18
16
18
14
14
14
25%
14
16
12
1255 dies festius
12
29,33%

II - PERSONAL LABORAL
➢ INDEFINITS:
- Arquitecte
- Enginyer
- Arquitecte tècnic
- Assistenta social
- Administrativa
- Administrativa
- Auxiliars Administratius
- Encarregat obres i serveis
- Paleta
- Operaris serveis múltiples
- Operari serveis múltiples
- Operari pavelló
- Operari casal
- Conserge escola
- Informadors del Parc
- Netejadora

Segon.- Exposar al públic la modificació de la plantilla de personal aprovada, 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 la modificació de la plantilla de personal s'entendrà aprovada
definitivament.
Tercer.- Comunicar la modificació de la plantilla de personal al Ministerio de
Hacienda i Administraciones Públicas.
Quart.- Incloure aquesta plaça i llur consignació pressupostaria en el Pressupost
Municipal que es confeccioni per l’exercici 2018.

8

7 – APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA CONCURS
PLAÇA TÈCNIC D’INTERVENCIÓ-HISENDA-RECAPTACIÓ.
Per la unanimitat dels assistents es deixa aquest assumpte sobre la mesa als efectes
d’estudiar més detingudament les bases reguladores del concurs.

8 – ADHESIÓ AL PROGRAMA D’HOMOGENITZACIÓ DELS PROCESSOS I
TRAMITACIÓ PAGAMENTS DEL SECTOR PÚBLIC A L’ESTAT I APROVACIÓ
CONVENI AMB LA GENERALITAT CATALUNYA PER LLUR EXECUCIÓ.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència
d’adherir-se al programa d’homogenització dels processos i tramitació pagaments
del sector públic a l’Estat i aprovació del conveni amb la Generalitat de Catalunya
per llur execució.
El desplegament de les competències de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC)
forma part del Pla de Govern de l’XI Legislatura que preveu crear la hisenda pròpia
de Catalunya sota els paràmetres de l’administració tributària del segle XXI, amb un
model d’administració més propera i una relació de confiança entre administració i
ciutadania. Els darrers mesos, el Govern ha dotat l’ATC dels mecanismes que li han
de permetre assumir directament la gestió dels diferents tributs, propis i cedits, en
totes les seves fases, així com ampliar la col·laboració administrativa amb tots els
ens locals i altres entitats del sector públic que ho sol·licitin, segons el marc
competencial vigent. Alhora, es troba en tramitació al Parlament de Catalunya la Llei
de l’Agència Catalana de Protecció social, que ha de ser l’ens que gestioni en el futur
el gran gruix de la protecció social que sigui competència de la Generalitat de
Catalunya en cada moment.
L’adequació de l’estructura organitzativa i el desplegament territorial de la hisenda
catalana i de l’Agència de Protecció Social de Catalunya permetran la seva
consolidació per adaptar-la als nous reptes i requeriments a què ha de fer front una
administració moderna.
En el marc de col·laboració entre administracions, el Govern està desenvolupant una
estratègia d’optimització, homogeneïtzació i simplificació dels processos de
presentació i pagament dels tributs estatals i les cotitzacions socials que les
administracions públiques de Catalunya han de satisfer a l’Agència Estatal
d’Administració Tributària (AEAT) i a la Tresoreria General de la seguretat Social
(TGSS). L’objectiu principal és facilitar els processos i millorar l’eficiència de tots els
agents implicats en base al component tecnològic i les economies d’escala que es
poden assolir amb aquesta col·laboració.
Atès que la Generalitat ha creat el Programa d’homogeneïtzació dels processos i
mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa
el sector públic de la Generalitat a l’Estat mitjançant Acord de Govern de 25 d’abril
de 2017, complementat per Acord del Govern de data 11 de juliol de 2017
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Atès que segons l’article 2.1 f) de la Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l’Agència
Tributària, li corresponen a l’ATC les funcions que li siguin atribuïdes per conveni
administratiu, per encàrrec de gestió o per qualsevol altra fórmula jurídica establerta
per la normativa vigent.
Atès que l’Agència Catalana de Protecció social serà l’encarregada de la tramitació
de les cotitzacions socials a la que es refereix el Programa. I que mentre no estigui
creada correspon a la Direcció General de Protecció Social del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies.
Atès que en el marc de Tributs de Catalunya s’està desplegant una intensa
col·laboració de l’administració tributària del Govern de la Generalitat i els conjunt de
les administracions locals del nostre país, amb la voluntat de prestar servei, de cercar
economies d’escala i de millorar l’eficiència del conjunt de les administracions
tributàries catalanes.
Atès que el Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de
tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la
Generalitat a l’Estat permet l’adhesió voluntària de tots els ens locals i les entitats del
seu sector públic que en vulguin formar part.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Que l’Ajuntament de sant Esteve de Palautordeera subscrigui amb
l’Agència Tributària de Catalunya el Conveni que s’adjunta com a annex I, per a
l’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs que
ingressa el sector públic de la Generalitat i altres ens públics de Catalunya a
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
Segon.- Que l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera subscrigui amb el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies el Conveni que s’adjunta com a
annex II, per a l’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació
de les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat i altres ens
públics de Catalunya a la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Tercer. Traslladar l’acord d’adhesió al programa a les entitats que depenen d’aquest
ens per impulsar la subscripció dels convenis per part seva: Organismes autònoms
locals, les entitats públiques empresarials locals, les societats mercantils locals i
qualsevol altre ens o entitat local amb personalitat jurídica pròpia que formi part del
sector públic d’aquest Ajuntament.
Quart. Comunicar a la Secretaria d’Hisenda de la Generalitat de Catalunya i a la
Secretaria General de Treball, Afers Socials i Famílies, així com a les entitats
municipalistes (Associació Catalana de Municipis i Associació de Municipis per la
Independència) l’aprovació de la present moció.

9 – PROGRAMA D’HABITATGE D’INSERCIÓ SOCIAL.
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Per la unanimitat dels assistents es deixa aquest assumpte sobre la mesa als efectes
d’estudiar més la regulació del procediment d’adjudicació de l’habitatge d’inserció
social.

10 – DONAR COMPTE APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2016.
Es dona compte al Ple de la resolució de l’alcaldia de data 12 de juliol de 2017
aprovant la liquidació del pressupost de l’exercici 2016, que literalment diu el
següent:
Vistos els estats financers corresponents a l’expedient de la liquidació pressupostària
de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera de l’exercici 2016 i vist l’informe del
Secretari- Interventor.
L’Alcalde, en virtut de l’article 90.1 del RD 500/90 i de les Bases d’Execució
Pressupostària, RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Sant Esteve de
Palautordera de l’exercici 2016, segons el següent detall:
❖ RESULTAT PRESSUPOSTARI:
Ingressos:
drets reconeguts nets
capítol 1 - impostos directes

1.096.835,88

capítol 2 – impostos indirectes

48.340,48

capítol 3 – taxes, preus públics i d’altres ingressos

347.603,58

capítol 4 – transferències corrents

903.494,24

capítol 5 – ingressos patrimonials

13.866,21

capítol 7 – transferències de capital

62.403,00

capítol 9 – passius financers

175.000,00
SUMA .................

2.647.543,39

Despeses:
obligacions reconegudes netes
capítol 1 – despeses de personal

745.720,11

capítol 2 – despeses corrents en béns i serveis

869.435,77

capítol 3 – despeses financeres

15.535,24

capítol 4 – transferències corrents

166.850,30

capítol 6 – inversions reals

635.305,01

capítol 9 – passius financers

164.113,99
SUMA ................

2.596.960,42
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El resultat pressupostari no ajustat de l’exercici 2016, determinat per la diferència
entre drets pressupostaris nets liquidats el 2016 (2.647.543,39 euros) i les
obligacions reconegudes netes durant el 2016 (2.596.960,42 euros), és de:
50.582,97 euros.
Aquest resultat s’ha d’ajustar amb els crèdits gastats finançats amb romanent en
la quantitat de 15.245,18 euros.
El resultat pressupostari ajustat de l’exercici de 2016 és de: 65.828,15 euros.
❖ ROMANENT DE TRESORERIA:
Fons líquids a 31/12/2016

517.028,67

Drets pendents de cobrament a 31/12/2016

618,261,87

Obligacions pendents de pagament a 31/12/2016

-428.556,30

ROMANENT TRESORERIA TOTAL

706.734,24

AJUSTAMENTS article 101 RD 500/90:
saldos pendents de cobrar de dubtós cobrament

-55.639,98

ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

651.094,26

SEGON.- Trametre la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 al Servicio de
Coordinación con las Haciendas Locales del Ministerior de Economia y Hacienda i a
la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya.
TERCER.- Incorporar a la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 a l’expedient
dels comptes i tramitat llur aprovació.
QUART.Encomanar a la regidoria d’hisenda que formuli proposta –per ser
aprovada pel Ple de la Corporació- per aplicar a inversions financerament sostenibles
el romanent de tresoreria obtingut en el tancament de l’exercici 2016, tenint en
compte les recomanacions realitzades pel secretari-interventor.

11 – EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ CONSIGNACIONS PRESSUPOST 2017.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia i de la regidora d’hisenda de
modificació de consignacions del pressupost definitivament aprovat per a 2017,
finançat mitjançant
- transferències entre partides,
- majors ingressos no previstos inicialment en el pressupost, tenint en compte que
la resta d’ingressos previstos s’estan liquidant segon les previsions realitzades,
i baixes de partides de despeses, i
- amb càrrec al superàvit (651,094,26) obtingut en la liquidació del pressupost de
l’exercici 2016, que es destinaran a inversions financerament sostenibles..
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Atès allò establert a l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes Locals.
El regidor Arnau Comas formula varies preguntes sobre aquest assumpte:
o La minoració de 8.500,00€ de la partida de subvencions d’ensenyament, a quines
partides es destinen?
o A quina finalitat està pensada la creació del fons de contingència?
o Si s’ha analitzat l’increment de la recaptació de l’impost de construccions? i el motiu
pel qual no es va reflectir en el moment d’elaborar el Pressupost d’enguany?
Així mateix manifesta que troba una manca de coherència en la programació o
planificació com es fa palès en els canvis proposats per la taula de cultura, fes un plec
i festival de pallasses.
Aquestes qüestions originen les contestacions següents:
La regidora Natàlia Expósito li diu que la minoració de les subvencions d’ensenyament
no es destina a una sola partida, com: 1.100,00 a subministrament productes
(robotseny), 3.500,00 a Associació Cultural, 3.000,00 a imprevistes, 624,88 a fem
dansa i d’altres.
La regidora Neus Calam li diu que el fons de contingència no té una finalitat concreta,
respon a la conveniència de disposar d’aquests diners per a qualsevol eventualitat de
futur, alhora que es vol, si és pot, cada anys dotar una quantitat indeterminada en el
pressupost anual per aquesta finalitat.
El regidor Elies Ramil li diu que les modificacions en la taula de cultura, fes un plec i
festival de pallasses respon a una exigència de la Diputació de Barcelona que demana
es justifiquin les subvencions atorgades amb despesa de pròpia de l’Ajuntament
(capítol II) i no admet justificar-ho amb subvencions atorgades a d’altres (Capítol IV).
El regidor Marc Aureli Nieto li diu que l’augment de la recaptació en l’impost de
construccions no es pot preveure en el moment de redactar el Pressupost Municipal,
es pot informació sobre com es mou el sector, però s’ha de ser curós malgrat hi hagi
bones notícies, i més tenint en compte els anys passats.
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.
▪ TRES vots d’ABSTENCIÓ: els emesos pels regidors: Arnau Comas Miñarro,
Carme Guillamon Villalba i Joanna Pujol Llop.
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 l’expedient de modificació de consignacions del
pressupost aprovat definitivament per l’exercici 2017, al següent tenor :
MODIFICACIONS FINANÇADES AMB
TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES:
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AUGMENTS:
130.00.920 bàsiques personal laboral
130.02.920 altres remuneracions personal laboral
221.05.321 subministrament productes
robotseny

4.279,11
3.673,08
1.100,00
1.100,00

226.09.338 despeses diverses (festes)
Associació Cultural, gitanes

6.400,00
3.500,00

despeses varies

2.900,00
270.01.321 imprevistes o no classificades (ensenyament)
462.03.321 a Ajuntaments (robotseny, fem dansa, d'altres)
480.03.334 subvencions cultura / festes (geganters)
610.00.155 vies públiques i voreres
610.04.161 clavegueram i enllumenat
689.00.324 mat.inventariable (instruments musicals)
689.00.335 mat.inventariable (equip so teatre)
689.00.920 mat.inventariable (taules oficines)

3.000,00
624,88
6.000,00
20.000,00
15.000,00
3.020,99
8.433,60
428,34
71960,00

MINORACIONS:
131.00.920 laboral temporal (Pla Ocupació)
226.13.334 despeses diverses (joventut)
227.99.31 treballs empreses (Nova Miranda)
270.01.920 despeses imprevistes i/o no classificades
480.03.334 subvencions (cultura)
Associació Cultural (ball gitanes)
480.04.326 subvencions (ensenyament)

-12.000,00
-3.000,00
-9.000,00
-960,00
-3.500,00
3.500,00

-8.500,00

Institut SES Can Record

1.100,00

entitats educatives

4.200,00

Fem Dansa

200,00

Fes un Plec

3.000,00

212.00.920 conservació i manteniment edificis

-5.000,00
-20.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-71.960,00

610.03.459 aparcaments
610.05.164 cementiri i altres equipaments
619.01.920 mobiliari urbà i bústies disseminat

MODIFICACIONS (augments) FINANÇADES
AMB CÀRREC AL SUPERÀVIT EXERCICI 2016 (651.094,26):

500.00.920 fons de contingència
609.02.459 construcció passera La Tordera
609.03.342 renovació parquet pavelló
609.04.342 d'altres actuacions zona esportiva
609.04.232 reforma Casal Gent Gran

pressupost
0,00
50.000,00
65.000,00
0,00
175.596,40

augments
30.000,00
22.000,00
18.000,00
30.000,00
124.403,60
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610.00.920 actuacions en edificis (casa consistorial)

0,00

40.000,00
264.403,60

MODIFICACIONS FINANÇADES AMB
MAJORS INGRESSOS:

AUGMENTS:
202.00.340 lloguer camp futbol Montclús
226.09.321
226.09.339
227.07.152
227.07.152
227.15.313
634.00.155

despeses diverses (fes un plec)
despeses diverses (festival pallases)
treballs empreses (auditoria 2014)
treballs empreses (tancaments comptables)
treballs empreses (Can Clarens)
adquisició vehicles brigada obres i serveis

1.240,00
16.404,10
37.000,00
7.800,00
6.555,90
2.000,00
130.000,00
201.000,00

MAJORS INGRESSOS UTILITZATS:

290.00 impost construccions
399.02 altres ingressos (inscripcions fes un plec)
450.82 subvenció Generalitat - fes un plec
461.12 subv.Diputació BCN - fes un plec
761.04 subv Dipuació BCN, adquisció vehicles

pressupost
drets
ingressos reconeguts
55.000,00 114.220,97
0,00
7.104,10
0,00
4.300,00
0,00
5.000,00
0,00 130.000,00

majors
ingressos

utilitzats
54.595,90
7.104,10
4.300,00
5.000,00
130.000,00
201.000,00

Segon.- Exposar al públic l’expedient urant quinze dies hàbils a partir del següent al
de la publicació de l'oportú anunci en el BOP, conforme determinen els articles 177 i
169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Hisendes Locals. En cas que durant el referit període no es presenti cap reclamació
l’acord inicial es considerarà definitivament aprovat.

12 – LICITACIÓ OBRA CASAL GENT GRAN.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència de
procedir a licitar l’obra de reforma del Casal de la Gent Gran
Atès que es disposa de projecte tècnic per a l’execució d’aquesta obra que va ser
aprovat pel Ple de la Corporació a la sessió realitzada el dia 10 de maig de 2017,
tenint un cost d’execució material de 296.479,57€ (IVA inclòs).
Atès que es disposa de consignació pressupostària suficient a la partida 609.04.232
del pressupost municipal de l’exercici 2017,
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Atès que s’ha previst portar a terme la licitació de la mateixa, pel procediment
negociat sense publicitat, mitjançant la invitació a empreses amb suficient capacitat,
pel que es necessari disposar de llur regulació.
Atès que l’article 155-d) i de la Llei de Contractes del Sector Públic permet el
procediment negociat sense publicitat quan l’import del mateix sigui inferior a un milió
d’euros.
La regidora Carme Guillamon manifesta que estan d’acord amb la fórmula del
concurs per licitar aquesta obra, en la que el preu no sigui el 100% per fer-ne llur
adjudicació, valorant positivament que es doni a comptar als contractistes del
municipi. No obstant s’abstindran en la votació, tal i com ja han vingut manifestant,
per no considerar prioritària aquesta obra, entendre que s’hauria de haver negociat
més per obtenir l’edificació de les monges, així com pel fet de creure que es podia
haver utilitzat l’escola vella per encabir-hi el casal de la gent gran.
El regidor Esteve Rosell li contesta que l’immoble dels números 46 i 48 del carrer
Major correspon a unes edificacions municipals que, amb independència de la seva
destinació, s’havien de reformar o rehabilitar degut al seu mal estat.
El regidor Elies Ramil li diu que l’arranjament de l’edifici de l’escola vella tindria un
cost similar.
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.
▪ TRES vots d’ABSTENCIÓ: els emesos pels regidors: Arnau Comas Miñarro,
Carme Guillamon Villalba i Joanna Pujol Llop.
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.- Convocar la licitació per a la contractació de l’obra de reforma del Casal de
la Gent Gran, mitjançant concurs pel sistema de procediment negociat sense
publicitat (restringit), invitant a presentar ofertes a les següents empreses:
Recursos i Projectes Sostenibles,
Reformes Sant Esteve,
Reformes Àngel Mir,
Grup Puig Pocurull,
Construccions Calam,
Construccions Lluís Bros,
Construccions Josep Molins,
Construccions Miquel,
Construccions Miquel Mateu,
Construccions R.Castañé,
Construccions País, i
Construccions Roig Vilarrasa SL
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Segon.- Aprovar la despesa per l’import igual al preu de l’adjudicació que en resulti
d’aquesta licitació, amb càrrec a la partida 609.04.232 del pressupost municipal de
l’exercici 2017.
Tercer.- Aprovar els criteris i les condicions o prescripcions que regiran en el procés
de licitació de l’obra de reforma del Casal de la Gent Gran, següents:
1. Procediment de licitació i d’adjudicació:
El sistema de licitació serà el de concurs i el procediment de licitació serà el negociat
sense publicitat, d’acord amb els articles 155 i 166 de la Llei de Contractes del Sector
Públic.
La Mesa de Contractació formularà proposta d’adjudicació a l’oferta que obtingui major
puntuació segons el barem que figura en el punt 8è.
Quedaran fora de la licitació les ofertes que així ho acordi la Mesa de Contractació,
previ informe dels serveis tècnics municipals, per considerar que l’oferta econòmica
realitzada tingui un preu desproporcionat o anormal, establint que ho serà el preu que
es decanti més d’un 10% de la mitjana de les ofertes presentades. En aquest supòsit
es seguirà el que es preveu a l’article 136 de la Llei de Contractes del Sector Públic,
havent abans d’excloure alguna oferta de donar audiència a l’interessat, per tal que
pugui justificar i precisi l’oferta realitzada.
2. Pressupost de l’obra, tipus de licitació o preu del contracte
L’obra de reforma de l’edifici, propietat d’aquest ajuntament, situat en els números 4648 del carrer Major (Casal Gent Gran) es portarà a terme d’acord amb el projecte tècnic,
redactat pels serveis tècnics municipals i aprovat per aquesta que té un pressupost
d’execució total de 296.479,57€ (IVA inclòs), que es converteix en tipus de licitació o
preu del contracte.
Les ofertes que presentin els empresaris no podran superar l’esmentada quantitat,
podent realitzar baixes sobre aquest preu.
L’oferta que realitzin els licitadors es convertirà en pressupost o preu de l’obra i serà
comprensiu de la totalitat de les diferents partides que el composen, i –en
conseqüència- tindrà la consideració de preu tancat, essent indiscutible, i –per tant- no
s’admetrà cap mena de prova d’insuficiència, regint durant tota l’execució de l’obra,
aquest preu porta implícit (inclòs):
a) el pressupost d’execució material de l’obra,
b) el 6% del benefici industrial,
c) el 13% de les despeses generals,
d) l’import dels treballs accessoris o auxiliars,
e) les mesures addicionals que incideixin en disminuir les molèsties als veïns,
f) les despeses derivades de l’aplicació del programa de control de qualitat,
g) l’import de les càrregues laborals i les despeses derivades de l’aplicació de les
disposicions legals sobre Seguretat i Salut.
h) la imposició fiscal derivada del contracte i de l’activitat del contractista.
i) la despesa que s’ocasioni amb motiu de la legalització (projecte, butlletins,
certificats, etc) de les instal·lacions.
No hi haurà revisió de preus ja que el termini d’execució de l’obra no supera l’any
(article 77 Llei de Contractes del Sector Públic).
3. Termini d’execució:
Tal i com s’indica en el projecte de l’obra el termini d’execució del contracte de l’obra
serà de 7 mesos, començant a comptar a partir de l’endemà de la signatura de l’acta
de comprovació del replanteig.
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Tot el relatiu a interpretacions, incidències, incompliments i d’altres qüestions relatives
al termini d’execució s’estarà al que es disposa a la normativa vigent en matèria de
contractació administrativa anteriorment citada.
El contractista haurà de comunicar a la Corporació, en el termini de tres dies hàbils, els
supòsits de força major o causes alienes que comportin un retard en l’execució de
l’obra.
4. Despeses exigibles al contractista:
El contractista s’haurà de fer càrrec de les despeses i impostos derivats:
➢ de la redacció del Pla de Seguretat i Salut de l’obra,
➢ dels tràmits necessaris per a la creació del centre de treball,
➢ de qualsevol altre que resulti d’aplicació, segons les disposicions vigents sobre
contractació d’obra pública en la forma i quantia que aquestes assenyalin.
5. Garantia o fiança:
No s’exigeix als licitadors la constitució de garantia provisional.
La quantia de la garantia definitiva serà equivalent al 5% de l’import de l’adjudicació
(exclòs l’IVA) tal com es determina a l’article 83 LCSP.
La garantia es podrà constituir en metàl·lic, aval bancari o assegurança de caució, amb
el benentès que els avals hauran de ser autoritzats per apoderat de l’entitat avalant
que tingui poder suficient per a obligar-la plenament.
El termini per constituir la garantia, el seu incompliment i llur modificació s’estarà al que
s’estableix a la LCSP.
La garantia o fiança exigida respon -art. 88 LCSP- dels conceptes següents:
➢ de les penalitats imposades al contractista,
➢ de l’execució correcta de les prestacions establertes en el contracte,
➢ de les despeses originades a l’Administració per demora del contractista en el
compliment de les seves obligacions,
➢ dels danys i perjudicis ocasionats amb motiu de l’obra o pel seu incompliment, i
➢ de la confiscació que es pot decretar en els casos de resolució del contracte.
En conseqüència, aquesta garantia és independent de la que està regulada en la Llei
d’Ordenació de l’Edificació, que estableix diferents terminis de garantia per l’obra o part
d’obra i per diferents causes derivades de la mateixa, com a títol indicatiu:
 per vicis de la construcció,
 per defectes que comprometin la resistència mecànica i l’estabilitat de l’edifici,
 per danys causats per defectes de les instal·lacions i d’elements constructius,
 per danys causats pels defectes en revestiments, pintures, etc.
La garantia o fiança serà retornada en els termes establerts als article 90, 218 de la
LCSP, un cop transcorregut el termini d’un any o en el superior que s’hagi ofert, comptat
des de l’acte de recepció de l’obra.
6. Classificació de les empreses:
En aplicació del que s’estableix a l’article 54 de la Llei de Contractes del Sector Públic
no s’exigeix cap classificació a les empreses, per tenir l’obra objecte de la licitació un
valor inferior a 350.000,00€.
7. Presentació de proposicions:
Els concursants o licitadors, o els seus representants legals, presentaran les ofertes
en dos sobres tancats i signats, en el termini que s’indiqui a la convocatòria de la
licitació, i en la forma i amb el contingut següents:
SOBRE núm. 1:
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La part exterior del sobre portarà la menció “documentació administrativa” per a la
licitació de l’obra de rehabilitació de l’edifici, propietat d’aquest ajuntament, situat en
els números 46-48 del carrer Major (Casal Gent Gran)”, presentada per
“.......................................”, aquest sobre haurà de contenir la següent documentació:
a) La que acrediti la personalitat de l’empresari, mitjançant DNI o document que el
substitueixi. Quan el licitador no actua en nom propi o es tracti de societat o
persona jurídica, poder notarial per representar a la persona o entitat, i si s’escau,
l’escriptura de constitució de la societat.
b) Declaració de no trobar-se l’empresa en prohibició de contractar conforme a allò
determinat a l’article 130-1-c) de la Llei 30/2007.
c) Certificació de la Tresoreria de la Seguretat Social, expedida en data de finals
del mes anterior al del darrer dia de presentació d’ofertes, en la qual hi consti
que el licitador es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions.
d) Certificació de l’Agència Tributària, expedida en data de finals del mes anterior
al del darrer dia de presentació d’ofertes, en la qual hi consti que el licitador es
troba al corrent en el compliment de les seves obligacions fiscals.
e) Compromís del contractista de considerar com a preu tancat la quantitat que
figuri a l’oferta econòmica realitzada.
Amb el benentès que en el supòsit de considerar que hi té discrepàncies o
diferències en relació al projecte les haurà de manifestar expressament, indicant
que la quantitat ofertada inclou aquestes divergències.
Havent d’indicar –d’altra banda- els factors o circumstàncies que –al seu parerpodrien modificar o alterar el preu ofertat.
f) Compromís del contractista a tenir un delegat o encarregat d’obra, el qual haurà
de tenir capacitat per representar-lo en tot allò que afecti a l’execució de l’obra.
g) Document acreditatiu d’estar l’empresa inscrita en el Registre d’Empreses
Acreditades (REA).
h) Aquells altres documents que l’empresari consideri oportú d’aportar.
Si en el moment d’obertura dels sobres la Mesa de Contractació observa que falta
algun dels documents indicats, es requerirà al licitador la seva aportació en el termini
màxim de dos dies hàbils, sense que aquest fet paralitzi els tràmits de valoració de
totes les ofertes presentades.
En el supòsit que resulti guanyadora l’oferta que no hagi aportat –dins el termini indicatel o els documents que se l’hagi requerit de presentar, la Mesa de Contractació podrà
proposar d’adjudicar l’obra a la següent millor oferta.
SOBRE núm. 2:
El qual portarà a l’exterior la menció “proposició econòmica” per a la licitació de l’obra
“l’obra de reforma de l’edifici, propietat d’aquest ajuntament, situat en els números 4648 del carrer Major (Casal Gent Gran)”, presentada per ................................................”,
a dins del sobre s’hi inclourà l’oferta d’acord amb el següent model:
“En ................................................... domiciliat a ................................ carrer
................... núm. .................., amb D.N.I. núm. ........................, en nom propi (o en
representació de l’empresa .......................... amb domicili a ................... carrer
........................ núm. ......., assabentat de les condicions exigides per optar a
l’adjudicació de l’obra “l’obra de reforma de l’edifici, propietat d’aquest ajuntament,
situat en els números 46-48 del carrer Major (Casal Gent Gran)” i coneixedor del
projecte aprovat per la Corporació, es compromet a realitzar la totalitat de l’obra, per
la quantitat de ............................. euros, (en lletres i xifres). (s’ha d’incloure l’IVA).
(Lloc, data i signatura del licitador)”.
En cas de discrepància entre les xifres expressades numèricament i les expressades
en lletres, serà vàlida la quantitat expressada en lletra.
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SOBRE núm. 3:
Portarà a la part exterior la menció “referències tècniques, compromisos i millores que
assumeix el contractista”, que contindrà:
• Document fent constar el parer del contractista sobre la viabilitat de l’obra i assumint
el compromís de portar-la a terme en la seva totalitat en la forma prevista en el
projecte aprovat per l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, o –en tot cashaurà de manifestar les discrepàncies o diferències que tingui en relació al projecte,
en aquest supòsit haurà de realitzar-ne la corresponent valoració.
• Declaració del contractista sobre la data que pot comprometre’s a iniciar l’obra, que
en cap cas serà superior a un mes de des la data de signatura del contracte.
• Declaració del contractista sobre el termini d’execució de l’obra que en cap cas
podrà ser superior al que s’indica en el projecte de 7 mesos, annexant una
descripció de les previsions de temps i costos.
• Declaració del contractista explicant el nombre total de treballadors a ocupar durant
tot el procés de l’obra, especificant la categoria laboral/professional.
• Declaració explicant els industrials autònoms que intervindran en l’obra especificant
el nombre de treballadors que hi aportaran.
• Declaració explicant les obres de característiques similars que el contractista hagi
executat en els darrers 10 anys, havent de realitzar, per a cadascuna, una breu
descripció de l’obra indicant: lloc on es va realitzar, per compte de qui, any
d’execució, pressupost, superfície i aquelles altres característiques que ho estimi
convenient de remarcar.
• Aquells altres documents que el contractista cregui oportú d’aportar.
8. Criteris de valoració de les ofertes que es presentin:
La Mesa de Contractació, atenent l’informe dels serveis tècnics i –en el seu cas- les
observacions i/o les reclamacions dels licitadors, formularà proposta d’adjudicació a la
proposició que hagi obtingut més punts, tenint en compte els criteris següents:
PUNTS
A. Oferta econòmica:
La oferta més econòmica obtindrà la màxima puntuació .....................
60
Les ofertes de valor superior se’ls donarà la puntuació proporcional
de fer el quocient entre l’oferta més avantatjosa econòmicament i les
altres ofertes.
La fórmula per calcular els punts serà:
oferta més econòmica = 60 punts,
oferta B = (oferta més econòmica) / (0ferta B) x 60 punts.

B. Experiència en obres similars, s’atorgarà un màxim de:
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Es considerarà obra similar atenent el pressupost, la superfície construïda o les característiques de la construcció o edificació, que s’hagin
executat en els darrers 10 anys.
S’atorgaran 3 punts per a cada obra similar que s’hagi acreditat

C. Mitjans propis, s’atorgarà un màxim de:
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Que s’atorgaran si s’acredita i es garanteix la presència, en el ram de
paletaria, d’un 70% de personal propi.

D. Garantia - fiança: s’atorgarà un màxim de:

5

Es valorarà l’increment del termini d’un any de garantia que estableix
la LCSP, sempre i quan no incrementi el seu cost, atorgant 1,00 punts
per cada any que sobrepassi l’any.
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9. Obligacions del contractista adjudicatari de l’obra:
El contractista està obligat al compliment que es derivi del contracte d’aquesta obra, al
compliment dels terminis i altres fets inherents a l’execució de l’obra, així com al
compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social i de
seguretat i higiene en el treball.
El contractista adoptarà, a més, totes les mesures necessàries per evitar la
contaminació de la natura o espais urbans i suburbans que es pogués derivar de les
matèries, substàncies, productes o maquinària utilitzats en l’execució del contracte.
El contractista resta obligat a la recollida, reciclatge o reutilització, al seu càrrec, dels
materials d’envasat, embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de residus produïts
com a conseqüència de l’execució del contracte, llevat del cas que hagin estat
reclamats per la Corporació.
10. Pagament de l’obra:
Mensualment el tècnic director de l’obra expedirà certificació de l’obra realment
executada, la qual -un cop aprovada per la Junta de Govern de l’Ajuntament- serà
pagada al contractista en el termini fixat en el contracte.
11. D’altres qüestions:
Pel que fa a les penalitzacions per incompliment del contracte, la seva resolució,
jurisdicció competent, responsabilitats, recepció de l’obra i aquelles altres qüestions no
reflectides en aquestes condicions s’estarà al que es determina per la Llei de Contracte
del sector públic.

Quart.- Fixar el dimecres dia 8 de novembre de 2017, a les 6 de la tarda (18:00),
com a límit perquè les empreses presentin les seves ofertes, les quals s’hauran de
presentar en sobres tancats que s’obriran en acte públic a 2/4 de 7 de la tarda (18:30)
del mateix dia.
Cinquè.- Constituir la Mesa de Contractació, que queda integrada per:
▪ President:
Daniel Fernández Fuster, alcalde de l’Ajuntament.
▪ Vocals:
- Esteve Rosell Masó regidor d’obres i serveis,
- Marc Aureli Nieto Madrid, regidor d’urbanisme,
- Sònia Castell Giró, regidora de benestar social,
- Júlia Galí Tàpias regidor/a del grup municipal CUP i
substituta la regidora Carmen Guillamon Villalba del
mateix grup.
▪ Secretari:
el de la Corporació, sense vot.
▪ Tècnic:
l’arquitecte i/o l’arquitecte tècnic municipals, sense vot.

13 – DECLARAR LA URGÈNCIA PER TRACTAR ASSUMPTES
QUE NO FIGUREN A L’ORDRE DEL DIA
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.
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Per la unanimitat dels assistents s’acorda declarar la urgència per incloure a l’ordre
del dia una proposta de rebuig a la violència de la policia espanyola del dia 1
d’octubre de 2017 durant el procés de votació del referèndum d’autodeterminació de
Catalunya.

14 – REBUIG A LA VIOLÈNCIA DE LA POLICIA ESPANYOLA
EL DIA 1 D’OCTUBRE DE 2017 DURANT EL PROCÉS DE VOTACIÓ
DEL REFERÈNDUM D’AUTODETERMINACIÓ DE CATALUNYA.
El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya
d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns
ciutadans absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la
nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns
ciutadans que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat
de setge i por.
Per aquest motiu, per la unanimitat dels regidors de tots els grups municipal
l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, acorda:
Primer.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada
generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels
nostres pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes
agressions dictades pel govern de l’Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre
d’ells ingressats en centres hospitalaris.
Segon.- Donar tot els recolzament i suport a les persones ferides durant les
càrregues policials d’ahir a Catalunya.
Tercer.- Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels
danys personals i materials conseqüència d’aquesta brutal repressió
Quart.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la
Guardia Civil. .
Cinquè.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric
Millo, com a un dels principals responsables per l’actuació violenta i
desproporcionada dels cossos policials espanyols en molts col·legis electorals i
declarar-lo persona non grata al nostre municipi.
Sisè.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2
milions de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat
de terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja
dipositat dins d’urnes requisades.
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Setè.- Demanar al Govern català i al Parlament de Catalunya s’apliqui el resultat
del referèndum i -en conseqüència d’acord amb la Llei del Referèndum- es declari
la independència de Catalunya i es proclami la República catalana.

15 – PRECS i PREGUNTES.
No es formula cap prec ni pregunta.

I no havent-hi més assumptes per tractar s’alça la sessió a les vuit del vespre (20:00
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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