ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA SET DE JULIOL DE 2017
Essent les set de la tarda (19:00 h) del dia 7 de juliol 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
ordinària 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,
Júlia Galí Tapias,
Carme Guillamon Villalba,
Joanna Pujol Llop.
Josep Maria Campdepadrós i Castaño.

Excusen la seva assistència els regidors/es:
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 10 de maig de
2017 i 14 de juny de 2017, les quals en trobar-les conforme són aprovades per la
unanimitat dels assistents.

2 - PRESA POSSESSIÓ D’UNA REGIDORA.
La senyora Joana Pujol Llop aporta la credencial de regidora d’aquest Ajuntament
per la Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu (CUP-PA) lliurada per la Junta
Electoral de Zona d’Arenys de Mar, substituint al senyor Carles López Cao.
Tal i com es determina a l’article 108.8 de la Llei de Règim Electoral, pel President
li pren la promesa o jurament del càrrec de regidora mitjançant la fórmula prevista
en el Reial Decret 707/1979, de 5 de abril:
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Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor de l’ajuntament de Sant Esteve de Palautordera,
amb lleialtat al rei, de guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental
de l’Estat?
Contestant la regidora Joana Pujol Llop: sotmèsa únicament a la voluntat popular
dels veïns de Sant Esteve, em comprometo a treballar pel benestar, la igualtat, la
independència i la justícia social pels Països Catalans, per això acato per imperatiu
legal i prometo guardar i fer guardar la normativa vigent.

3 – MOCIÓ D’ERC PER A LA COORDINACIÓ DELS MUNICIPIS
DEL BAIX MONTSENY
Assabentats els assistents de la proposta del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya per a la coordinació dels municipis del Baix Montseny.
Malgrat la divisió comarcal oficial de Catalunya, el Baix Montseny és una realitat pel
que fa al flux i relacions dels habitants de les diverses poblacions situades al voltant
de la vall formada entre els massissos del Montseny i el Montnegre, on Sant Celoni
hi té un paper determinant en tant que capital natural i centre de totes aquestes
interrelacions.
Aquesta és una realitat antiga que ja es va veure reflectida en els treballs realitzats
a instàncies de la Generalitat de Catalunya pel geògraf Pau Vila, durant el període
republicà, malgrat no s’acabés concretant amb la creació d’una comarca pròpia. En
aquell mateix període, diverses veus individuals i associacions del territori
reivindicaren la creació de tal comarca, coordinades sobretot des de la revista
Montseny impresa a Sant Celoni i editada per Miquel Grivé i Masó. D’aleshores
ençà, cada cop que s’ha obert el debat de la divisió comarcal, des del mateix territori
han sortit reivindicacions en aquesta línia.
Són diversos els interessos compartits que fan necessari tenir una veu pròpia. El
fet de trobar-nos enmig de dos parcs naturals ens impel·leix a reivindicar un poder
de decisió en polítiques mediambientals i turístiques, així com la llarga tradició
d’explotació forestal ens porta a voler tenir un paper determinant en aquestes
activitats del sector primari, especialment ara que poden tornar a ser decisives en
la política energètica oferint energies netes i renovables. La nostra vall està solcada
per infraestructures des dels temps de l’antiguitat, quan el pas d’una de les
branques de la Via Augusta va fer de la nostra una terra de pas. És per això també,
que hem de tenir una veu pròpia en aquest àmbit. Al mateix temps, l’actual divisió
territorial comporta un greuge especial als municipis del Baix Montseny situats a la
comarca de La Selva, atès que en molts casos no poden fer ús normal de diversos
dels recursos, com ara els de seguretat o sanitat, que ofereix el municipi de Sant
Celoni, imposant-se així, una fórmula artificial en relació amb el flux natural de la
circulació de persones sobre el territori.
Els municipis que formen el Baix Montseny ja treballen de manera conjunta en
diversos projectes relacionats en l’educació, l’habitatge, el benestar social o el
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turisme, però els manca una estructura que permeti donar resposta a totes les
necessitats i coordinar-se de manera òptima. En aquest sentit, el novembre del
2015 es va realitzar una trobada d’alcaldes i regidors del Baix Montseny a Can
Putxet en la qual es va acordar dotar-se d’un organisme, estudiant-ne la fórmula
jurídica més convenient, que permetés organitzar els municipis del Baix Montseny
entre sí i que portés el control de totes les iniciatives conjuntes que ja estan en
marxa, així com permetés iniciar-ne de noves i avançar cap a la creació d’una
comarca pròpia.
A dia d’avui, aquest organisme encara no està operatiu.
Per la unanimitat dels assistents s’aprova la proposta del grup d’Esquerra
Republicana de Catalunya prenen els següents acords:
Primer. Assumir el compromís de treballar pel compliment dels acords presos a
la trobada de càrrecs electes del Baix Montseny a Can Putxet el novembre del 2015,
especialment aquells que fan referència a la creació d’un organisme que serveixi
per coordinar els municipis i avançar cap a la creació de la comarca. L’estructuració
d’aquest organisme ha de tenir un horitzó que tingui com a data límit el final d’aquest
any 2017.
Segon. Vetllar perquè tal organisme sigui suficientment flexible com per atendre els
diversos municipis segons les seves necessitats, emplaçant-los a l’adhesió
voluntària i permetent l’adhesió parcial dels municipis més perifèrics.
Tercer. Reconèixer el paper de Sant Celoni com a capital natural del Baix Montseny
i, per tant, emplaçar al govern d’aquesta població, sempre respectant la seva
sobirania municipal, a prendre un paper de lideratge determinant, tal com ja l’ha
tingut organitzant les diverses trobades de càrrecs electes del Baix Montseny i com
ja el té en altres àmbits en els quals s’està treballant avui dia de manera coordinada.
Quart. Emplaçar al Parlament de Catalunya i a la Generalitat de Catalunya a
reconèixer la realitat del Baix Montseny i a escoltar les necessitats del territori que
transcendeixen les divisions imperants en l’actual organització comarcal i provincial.
Cinquè. Comunicar aquest acord als grups polítics al Parlament de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, al
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya i a l’Ajuntament de Sant Celoni.

4 – CALENDARI FESTES LOCALS PER L’ANY 2018
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència
d’aprovar les festes locals per a l’any 2018.
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
2018 aquest dia serà el dia 21 de maig, i
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 el dilluns que segueix al primer diumenge del mes d’agost, Festa Major del
municipi, que per a l’any 2018 aquest dia serà el dia 6 d’agost.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Aprovar les dues festes locals per a 2018, els següents dies:
- dilluns 21 de maig de 2018, i
- dilluns 6 d’agost de 2018.
Segon.- Traslladar l’acord anterior als Serveis Territorials del Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, a l’escola Vallmanya i al SES
Can Record.

5 – APROVACIÓ XIFRA PADRÓ D’HABITANTS A 01/01/2017
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre 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 2017.
Atès que s’han finalitzat els treballs de gestió d’errors i de comprovació dels fitxers
lliurats per INE.
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 2017, 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 2017 són 2.649 habitants.

6 – APROVACIÓ PLA D’ACTUACIÓ ESPECÍFIC PER L’ACTIVITAT DE CIRC.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència
d’aprovar el Pla d’Actuació Específic per l’activitat de circ-cric que ha estat promogut
pel Centre de Recerca de les Arts del Circ (CRAC).
Atès que l’activitat del Circ Cric s’ubica a la finca coneguda com “camp canal” amb
una superfície aproximada de 110.000,00 m2 estant composat -en l’actualitat- per
els següents espais:
o la carpa gran de 36 m de diàmetre i 17,5 m d’alçada, amb un aforament de
1.027 persones,
o la carpa petita de 33 metres de diàmetre i 15,5 m d’alçada, amb un aforament
variable,
o la carpa de les punxes rectangular de 12 x 24 m
o el campament amb serveis (menjador, allotjament, mòdul-cuina, wc, dutxes) i
o els serveis per al públic.
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Atès que el Centre de Recerca de les Arts del Circ (CRAC.) recuperant l’antiga
carpa del Circ Cric de l’any 1981, es va posar en marxa l’any 1995 com a centre de
creació d’arts escèniques amb l’objectiu de crear circuits on les arts para-teatrals
es poguessin desenvolupar. Havent portat a terme des de llavors forces projectes
tant propis com també en coproducció amb altres Ens (El Mercat de les Flors i el
Teatre Lliure), així com gires per arreu del país, i des de l’any 1996 es realitza, en
aquest municipi, l’activitat “un dia en el circ” per a escolars, oferta que en l’actualitat
està totalment consolidada i per la que han passat més de 148.000 nenes i nens de
tot el territori.
Atès que l’activitat promoguda pel CRAC està lligada tant amb el Circ-Cric com amb
Pallassos Sense Fronteres, uns i altres han estat guardonats en reconèixer-los el
treball professional i social que porten a terme i que contribueixen a fer visible els
valors positius de l’educació, per la seva acció oberta al món a través d’un art
generador de cultura, que ajuda a les persones a ser més humans.
Atès que pel Ple de la Corporació a la sessió realitzada el dia 26 de març de 2009
es va declarar d’interès cultural municipal aquesta activitat. Valorant el fet exposat
en l’atès anterior, però també d’altres qüestions com el fet que aquesta activitat
suposa una aportació cultural important pel municipi de Sant Esteve de
Palautordera, tant pel fet dels visitants que assisteixen a l’espectacle del circ i que
de rebot tenen l’oportunitat de visitar i conèixer el municipi, així com també pel fet
de que l’activitat de circ que s’hi porta a terme permet donar a conèixer el poble
arreu del món.
Atès que durant força anys s’han realitzat diferents gestions a tots els nivells
(Directors Generals d’Urbanisme de la Generalitat o Presidents de la Diputació de
Barcelona), així com s’han tramitat diferents projectes per poder legalitzar l’activitat
del Circ-Cric (modificació de NNSS del municipi I adaptació Pla Especial Montseny),
sense que fins al dia d’avui s’hagi pogut fer realitat. Disposant dels informes i/o
documents que a continuació es detallen i que s’incorporen com antecedents i que
s’annexen al Pla d’Actuació Específic que s’ha redactat:
 memòria ambiental de la modificació puntual de les NNSS,
 informe de sostenibilitat ambiental de la modificació puntual de les NNS,
 memòria i projecte, així com annexos justificatius del canvis previstos en la
modificació puntual de les NNSS,
 acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de la sessió del dia
17/12/2015 sobre la modificació puntual de les NNSS.
 informe del Serveis Territorial a Barcelona del Departament de Cultura, de
data 14/12/2015, sobre la modificació puntual de les NNSS, en el qual es
constata que cap jaciment arqueològic conegut i documentat resta afectat.
 informe del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, de data
11/05/2015, informant favorablement la modificació de les NNSS.
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 informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, de data 2/03/2015,
posat de manifest que pel tipus d’actuació prevista i la seva ubicació no es
requereix informe de valoració de riscos geològics.
 informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, de data10/10/2014, concloent:
 pel que fa a l’abastament: s’informa favorablement,
 respecte al sanejament, s’informa favorablement,
 pel que fa a la inundabilitat, s’informa favorablement,
 en relació amb les afeccions mediambientals, s’informa que no es
detecten afeccions.
 informe dels Serveis Territorials de Protecció Civil a Barcelona, de data
16/12/2013, sobre
 risc d’incendis forestals,
 risc d’inundacions,
 ris per emergències químiques en activitats industrials
 informe de la Diputació de Barcelona, de data 19/09/2014, informant
favorablement la modificació de les NNSS atenent llur compatibilitat amb les
determinacions normatives establertes pel Pla Especial del Parc del
Montseny.
Atès que la finca “camp canal” té la qualificació urbanística de sòl no urbanitzable.
Vist el que es disposa a l’article 47.4 de la Llei 1/2010 d’Urbanisme de Catalunya
que permet en sòl no urbanitzable portar a terme actuacions específiques per a
destinar-lo a activitats d’interès públic.
Vist el que es disposa a l’article 48 de la Llei 1/2010 d’Urbanisme de Catalunya que
estableix el procediment i la documentació necessària per a l’aprovació dels
projectes d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable.
Vist el Pla d’Actuació Específic que per l’activitat del Circ-Cric ha promogut el Centre
de Recerca de les Arts del Circ (CRAC) i que ha estat redactat per l’arquitecte Hug
Alemany Mascarenhas, en el que s’inclou la següent documentació:
a) justificació específica de la finalitat del projecte i de la compatibilitat amb el
planejament urbanístic i sectorial,
b) memòria da l’ordenació,
c) estudi d’impacte i integració paisatgística,
d) documentació gràfica.
Atès que en el Pla d’Actuació Específic citat s’hi contemples obres i instal·lacions
que cal considera-les com a mínimes i imprescindibles per desenvolupar l’activitat
de circ, com ho són:
 mòduls de serveis higiènics per al públic, que substituiran el mòduls portàtils
actuals, i
 magatzem per a eines i material del circ, eliminant els diversos magatzems
mòbils actuals i permeten endreçar el conjunt.
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Atès que la finca “camp canal” disposa d’accés per a vehicles i persones, sense
que sigui menester de fer cap d’altra obra per garantir la mobilitat i la seguretat del
usuaris.
Atès que caldrà millorar els serveis existents
o abastament d’aigua, en l’actualitat el subministrament es realitza amb la xarxa
municipal, havent previst la connexió amb la xarxa del municipi de Fogars de
Montclús per millorar la pressió,
o sanejament, les aigües residuals en l’actualitat es porta a terme amb
depuració autònoma, està previst llur connexió a la xarxa de sanejament del
municipi,
o recollida d’escombraries, es continuarà transportant els residus generats als
contenidors del municipi.
o electricitat i enllumenat es prendran mesures per minimitzar l’ús del grup
electrògen existent.
Vist l’informe favorable que en relació al Pla d’Actuació Específic esmentat han
emès conjuntament el secretari i l’arquitecte municipals.
El regidor Marc Aureli Nieto explica als assistents la proposta que es porta a la
consideració del Ple, alhora que fa un resum del procediment que s’ha seguit fins
al dia d’avui, manifestant que a més de legalitzar la situació existent amb el Pla
s’aconseguirà ordenar i endreçar l’espai ocupat per les instal·lacions del circ.
El regidor Arnau Comas diu que és una obvietat que amb aquest Pla es pretén
aconseguir legalitzar aquesta activitat que es beneficiosa pel conjunt del poble, però
que cal contemplar-ho com una excepció, valorant tanmateix les millores que
s’hauran de portar a terme en les instal·lacions (lavabos, circuit elèctric, etc)
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Aprovar, amb caràcter previ, el Pla d’Actuació Específic per l’activitat del
Circ-Cric que ha estat promogut pel Centre de Recerca de les Arts del Circ (CRAC)
i redactat per l’arquitecte Hug Alemany Mascarenhas.
Segon.- Realitzar informació pública pel termini d’un mes amb publicació d’anuncis
al BOP, DOGC, diari El9Nou, pàgina web municipal i tauler d’anuncis de la
Corporació.
Tercer.- Sol·licitar informes als següents Ens o Organismes Públics:
 al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per amb aquesta
activitat/actuació si s’afecta a restes arqueològiques d’interès declarat.
 al Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya per si l’àmbit de
la finca on s’ubica l’activitat/actuació està o no comprès en un pla sectorial
agrari.
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 a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per si l’activitat/actuació afecta aqüífers
classificats zones vulnerables o zones sensibles declarades de conformitat
amb la legislació vigent.
 a l’Institut Geològic de Catalunya per si l’activitat/actuació afecta jaciments
paleontològics o punts geològics d’interès.
 a la Diputació de Barcelona
Quart.- Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a la seva
aprovació definitiva, un cop finalitzi la tramitació indicada en els punts segon i tercer.

7 – APROVACIÓ TEXT REFÓS PLA ESPECIAL CAN NET.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència
d’aprovar el Text Refós del Pla Especial de Can Net.
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona a la sessió realitzada el
dia 27 d’abril de 2017 va acordar de suspendre l’aprovació definitiva del Pla
Especial de la finca de Can Net, promogut per la senyora Maria José Echevarrieta
Iñigo i tramès per aquest Ajuntament, fins que mitjançant un text refós s’incorporin
les prescripcions següents:
 Cal recaptar informe de la Diputació de Barcelona i donar compliment a les
prescripcions establertes en l’acord de la Ponència Ambiental.
 Cal completar el document amb un text normatiu articulat i plànols d’ordenació
amb valor normatiu.
 Cal suprimir la proposta de divisió de la finca en dues àrees amb usos
diferenciats.
 Cal mantenir el traçat actual del camí, suprimint-ne qualsevol previsió de
desplaçament i preservar la totalitat de l’arbrat.
 Cal situar la part principal de les noves activitats en les edificacions existents i
limitar la nova edificació a les ampliacions mínimes i estrictament
imprescindibles.
 Cal situar la zona d’aparcament en un espai interior de la finca
Atès que per l’arquitecte Sílvia Soler Castañé, per encàrrec de la promotora, s’ha
redactat i presentat el Text Refós del Pla Especial de la finca de Can Net, en el qual
es recullen -en tots els apartats- les prescripcions assenyalades per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona.
Atès que s’ha sol·licitat l’informe a la Diputació de Barcelona.
El regidor Marc Aureli Nieto explica als assistents la proposta de Text Refós del Pla
Especial de la finca de Can Net que es porta a la consideració del Ple, que en
relació al alhora al Pla aprovat provisionalment presenta la no desviació del camí i
la normativa urbanística que no hi era, així com les demés prescripcions que ha
assenyat la Comissió Territorial d’Urbanisme.
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La regidora Carme Guillamon diu que el no desviament del camí ho consideren una
bona notícia, manifestant que caldrà vigilar que l’activitat que realment es porti a
terme s’ajusta a la que s’ha adduït en el Pla Especial.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Aprovar el Text Refós del Pla Especial de Can Net que incorpora les
determinacions de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.
Segon.- Trametre el Text Refós del Pla Especial de la finca de Can Net, un cop
es rebi l’informe de la Diputació de Barcelona, a la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Barcelona per tal que si procedeix en faci l’aprovació definitiva.

8.- PRECS i PREGUNTES.
1.- La regidora Carmen Guillamon pregunta si es faran activitats a l’edifici de les
monges o si hi ha algun tracte amb la congregació propietària de l’immoble, alhora
que expressa si s’ha fet alguna gestió per revisar-ne el preu de compra.
L’alcalde li contesta que s’han fet gestions, amb resultat negatiu, per a la compra o
lloguer amb la Congregació Filipenses propietària de l’edifici.

2.- La regidora Júlia Galí pregunta com es contempla el sector Ponent en el POUM
que s’està redactat.
El regidor Marc Aureli Nieto li contesta que -sense tenir-ho concretat del tot- s’ha
previst que el sector Ponent s’executi amb 3 polígons o Unitats d’Actuació, però cal
acabar-ho d’analitzar i veure’n tots els detalls. Assabentant a tots els regidors que
està previst realitzar una sessió informativa el dia 19 de juliol amb tots els propietaris
del sector.

I no havent-hi més assumptes per tractar s’alça la sessió a les nou del vespre (21:00
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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