ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA TRENTA-Ú DE MARÇ DE 2017
Essent les set de la tarda (19:00 h) del dia 31 de març 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,
Júlia Galí Tapias,
Carles López Cao,
Carme Guillamon Villalba.
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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Havent estat lliurada als regidors l’acta de la sessió del dia 1 de febrer de 2017, la
qual en trobar-la conforme és aprovada per la unanimitat dels assistents.

2 – CANVI DE NOM DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU
Per l’alcaldia es proposa al Ple d’aprovar el canvi de nom del grup municipal de
Convergència i Unió (CiU) pel de Partit Demòcrata Europeu Català “PDeCA”T.
Atès que a les passades eleccions municipals del maig de 2015 la candidatura de
Convergència i Unió obtingué 4 regidors, havent-se constituït a principis del mandat
com a grup municipal de Convergència i Unió, als efectes de la corresponent
actuació corporativa en els termes previstos per la normativa aplicable.
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Atès que en el mes de juliol de 2015 Convergència Democràtica de Catalunya va
declarar de forma explícita la voluntat de dissoldre la Federació de Convergència i
Unió, la qual es troba en fase de liquidació.
Atès que en data 8 de juliol de 2016, Convergència Democràtica de Catalunya va
aprovar un acord de transitorietat a través del qual l’acció política de CDC la
desenvoluparia la nova força política, el Partit Demòcrata Europeu
Català “PDeCAT”.
Atès que els grups polítics municipals els trobem regulats a:
• Els articles 20.1.c) i 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local.
• Els articles 50 i 51 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
• Els articles 23 a 29 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.
Atès que per bé, que es persegueix que els grups municipals es configurin a partir
de les candidatures electorals, el nostre ordenament no oblida ni desconeix la
realitat de les coalicions electorals i federacions de partits, i que aquestes puguin
finalitzar al llarg del mandat o es puguin dissoldre si així ho acorden els òrgans
competents, respectivament, sense penalitzar als partits polítics que les integrin.
Altrament, en l’esmentada normativa estatal i autonòmica no s’estableix cap
regulació que impedeixi modificar la denominació d’un grup polític municipal, en
aquest sentit, no es diu tampoc que els grups polítics municipals hagin d’adoptar el
mateix nom que els partits, federacions, etc. pels quals varen concórrer els seus
membres a les eleccions.
Atès que en conseqüència, no hi ha inconvenient per canviar la denominació del
grup per una altra que no es correspongui en la seva literalitat amb la de la formació
política per la qual es van presentar com a candidatura a les eleccions locals. En el
present supòsit la federació de Convergència i Unió, formació a través de la qual
ens vam presentar, està en un procés de dissolució, i l’acció política de
Convergència Democràtica de Catalunya s’ha vist substituïda per la nova formació
Partit Demòcrata Europeu Català, el que justifica la legitimitat del canvi de
denominació sol·licitat.
Atès que el canvi de denominació sol·licitat no causa perjudici a cap dels Grups
Municipals existents al no ser susceptible de confusió amb cap d’ells. I és subscrit
per tots els membres del grup municipal.
El regidor Arnau Comas manifesta que hi ha ajuntaments que no han adoptat cap
acord per tenir representants d’Unió Democràtica que estan al grup municipal de
CiU i no formen part del PDeCAT, preguntant si aquest fet també es dona a Sant
Esteve de Palautordera.
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L’alcalde i el regidor Marc Aureli Nieto realitzen sengles intervencions en el sentit
de que aquí no és dona aquest cas, tant pel fet que a Sant Esteve de Palautordera
a la candidatura que es va presentar a les eleccions no hi havia ningú d’Unió i -a
més - no hi ha seccions locals ni de Convergència ni d’Unió, pel que en principi no
tenen cap mena de conflicte.
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.
▪ QUATRE vots d’ABSTENCIÓ: els emesos pels regidors: Arnau Comas
Miñarro, Júlia Galí Tàpies, 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:
Modificar la denominació de Grup Municipal de Convergència i Unió “CiU” a Grup
Municipal de Partit Demòcrata “PDeCAT”.

3 – ADHESIÓ FUNDACIÓ GUARRO
Per la unanimitat dels assistents s’acorda de deixar aquest assumpte sobre la mesa
als efectes d’ampliar la informació i la documentació de que es disposa,

4 – APROVACIÓ PLA D’ACCIÓ CULTURAL.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència
d’aprovar el Pla d’Acció Cultural
Atès que el citat Pla ha estat redactat per l’empresa Bissap, consultoria
especialitzada en planificació estratègica en l’àmbit de la cultura, havent estat
coordinada llur elaboració pel Centre d’Estudis i Recursos Culturals de la Diputació
de Barcelona (CERC).
Atès que en l’elaboració del Pla d’Acció Cultural han estat convidats diversos agents
culturals vinculats amb el municipi, havent portat a terme sessions de debat per fer
una diagnosi qualitativa i per a formular i consensuar propostes, en la forma que es
descriu a l’inici del document.
Atès que el Pla d’Acció Cultural és el resultat de les rondes de debat ciutadà revisat
per l’equip tècnic del CERC, en el que es realitza una valoració de l’acció, de les
pràctiques i les infraestructures culturals (fortaleses, febleses i projeccions). Alhora
que es formula una proposta o estratègia que contempla diversos aspectes o
qüestions com
❖ la creació d’un espai de trobada,
❖ l’elaboració d’un mapa d’infraestructures cultural del Baix Montseny,
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❖
❖
❖
❖
❖

una programació cultural integrada del Corredor de La Tordera,
la visualització dels artistes del municipi,
la implicació dels centres educatius,
la formació de públics,
el paper de l’Ajuntament.

Atès que en el Pla d’Acció Cultural és recull la idea de crear una Taula de Cultura
com a plataforma associativa i de participació cultural, que hauria-entre d’altresd’elaborar l’agenda cultural del municipi i coordinar-se amb els demès municipis del
Baix Montseny. Així mateix s’exposa la conveniència de posar en funcionament
un espai cultural “Ateneu de les Arts” com a lloc de trobada i de creació del sector
cultural local gestionat per la Taula de Cultura.
Atès que en el Pla d’Acció Cultural tanmateix es contemplen d’altres qüestions com
oferir a la ciutadania una programació cultural estable, diversificada i de qualitat,
prioritzar la participació dels infants i adolescents en pràctiques culturals,
promoure la participació de tots els ciutadans en pràctiques culturals programades,
definir el model de finançament de l’acció cultural.
Atès que el Pla d’Acció Cultural estableix quatre fases pel seu desenvolupament,
definint en cadascuna d’elles les accions i objectius.
Atès que el Pla d’Acció Cultural en tant que línia estratègica representa -en
definitiva- un canvi de model d’acció cultural per millorar i dinamitzar aquest sector,
basat en el potencial existent i en la cooperació de tots els agents.
El regidor Elies Ramil fa una explicació del procés que s’ha seguit en l’elaboració
del Pla i de la bona participació que hi ha hagut, alhora que reconeix la predisposició
per continuar en la línia que dibuixa el Pla com ha estat la creació de la Taula de
Cultura, tenint confiança en què funcionarà.
La regidora Carme Guillamon manifesta que el Pla d’Acció Cultural, fruït de la
participació, és un bon document que pot donar molt de joc, pel que esperen que
no s’aturi i no defraudi les expectatives que ha generat sigui amb la Taula de Cultura
o amb l’Ateneu.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Validar i aprovar el Pla d’Acció Cultural redactat per l’empresa Bissap,
consultoria especialitzada en planificació estratègica en l’àmbit de la cultura, havent
estat coordinada llur elaboració pel Centre d’Estudis i Recursos Culturals de la
Diputació de Barcelona (CERC).
Segon.- Agrair la participació a les persones que han assistit a les diferents
sessions de treball i de debat que s’han portat a terme durant l’elaboració del Pla
d’Acció Cultural.
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Tercer.- Facultar a la regidoria de Cultura i Joventut per portar a terme les
actuacions que siguin necessàries pel desplegament del Pla d’Acció Cultural, tals
com la creació d’una comissió de seguiment.

5 – APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ
NNSS CASTELL DE MONTCLÚS
Assabentats els assistents de la proposta conjunta de l’alcaldia sobre la
conveniència de procedir a l’aprovació provisional de la modificació puntual de les
Normes Subsidiàries i de Planejament pel que fa a l’àmbit del Castell de Montclús.
Atès que el Ple de la Corporació a la sessió realitzada el dia 5 de març de 2014 va
aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries i de
Planejament pel que fa a l’àmbit del Castell de Montclús, per qualificar-lo com
equipament públic.
Atès que s’ha realitzat informació publica mitjançant la publicació d’anuncis a
BOP del dia 21 de març de 2014,
DOGC del dia 18 de març de 2014,
El9Nou del dia 14 de març de 2014,
tauler d’anuncis i pàgina web municipal,
sense que s’hagin presentat ni suggeriments ni al·legacions.
Atès que s’ha rebut informe de les Administracions Públiques en el sentit següent:
✓ Diputació de Barcelona: favorablement,
✓ Departament de Cultura Generalitat de Catalunya: reclamant certificat del
Departament d’Agricultura segons el qual en el supòsit que la finca quedès
qualificada d’equipament es podria inscriure al Registre de la Propietat.
Atès que no han emès encara l’informe sol·licitat les següents Administracions
Públiques
- Agència Catalana de l’Aigua, entrat el dia 17/03/14,
- Departament de Territori i Sostenibilitat, tramés el dia 12/03/14,
- Departament d’Agricultura, tramés el dia 12/03/14, i
- Direcció General d’Arquitectura i Habitatge, tramès el dia 11/03/14
havent de remarcar que, en tots els casos, ha transcorregut amb escreix el termini
de 3 mesos que tenen les Administracions per contestar tal i com es disposa a
l’article 42-3 de la Llei30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú, sense que s’hagin rebut els informes
sol·licitats.
Atès que per acord del Ple del dia 26 de juny de 2014 es va realitzar l’aprovació
provisional de la modificació puntual de les NNSS de l’àmbit del Castell de Montclús,
traslladant l’expedient a la Direcció General d’Urbanisme per a la seva aprovació
definitiva.
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Atès que per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme es va aprovar de retornar
l’expedient per tal de realitzar el tràmit de l’avaluació ambiental o aconseguit la
declaració de no subjecció a l’esmentada tramitació.
Atès que per acord de la Junta de Govern municipal adoptat a la sessió del dia 23
de març de 2016 es va aprovar el document ambiental estratègic, que ha estat
tramés a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona.
Atès que per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona, en
data 20 de febrer de 2017, s’ha emès informe ambiental estratègic en el sentit de
no sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària atès que no té efectes
significatius sobre el medi ambient.
El regidor Marc Aureli Nieto explica el procediment que s’ha seguit des de
l’aprovació inicial fins aquesta proposta d’aprovació provisional, alhora que incideix
en que la finalitat de tot plegat no és cap més altre que poder inscriure al Registre
de la Propietat la finca que va ser cedida a aquest Ajuntament per la família Adroer,
en la que hi ha les restes del Castell de Montclús, però que no reuneix la superfície
mínima per poder-la inscriure atenent que no arriba a la superfície mínima exigida
pel sòl no urbanitzable per tenir la consideració de forestal.
Afegint que si la Comissió Territorial d’Urbanisme en fa l’aprovació definitiva, llavors
-un cop inscrita al Registre de la Propietat- s’obrirà un període en el qual s’haurà
de decidir si es cedeix a la Diputació de Barcelona, tenint en compte que la finca
està dins del Parc Natural del Montseny, però també s’haurà d’estudiar els termes
de la cessió, com per exemple si hi haurà una gestió o un ús compartit.
La regidora Júlia Galí diu que la finca del Castell de Montclús és un patrimoni
municipal pel que demana es constitueixi una comissió per estudiar-ne el seu ús i
cas que es cedeixi a la Diputació de Barcelona poder dir la seva a l’hora d’aprova
el conveni de cessió.
La regidora Carme Guillamón s’expressa en els mateixos termes demanant que a
aquesta Comissió s’inviti al senyor Lluís Vila que durant molt anys ha estat treballant
en el jaciment ibèric que hi ha al costat del Castell de Montclús i és coneixedor del
castell. També manifesta que s’hauria d’estudiar la forma d’integrar el Castell de
Fluvià i la seva capella en el patrimoni del poble.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.Aprovar provisionalment la modificació puntual de les Normes
Subsidiàries i de Planejament pel que fa a l’àmbit del Castell de Montclús per
qualificar-lo com equipament públic.
Segon.- Trametre l’expedient de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries
i de Planejament pel que fa a l’àmbit del Castell de Montclús a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona sol·licitant que faci -si s’escau- l’aprovació definitiva.
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6 – APROVACIÓ PROJECTE CANALITZACIÓ SÈQUIA VILADECANS.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència
d’aprovar el projecte de l’obra de millora de la sèquia de Viladecans, mitjançant llur
canalització.
Atès que els municipis de Santa Maria i Sant Esteve de Palautordera s’han nodrit
històricament de l’aigua de captació del riu La Tordera, tant per abastament a la
població com també per regadiu, amb sengles concessions d’aprofitament inscrites
a l’Agència Catalana de l’Aigua
Atès que tant l’aigua potable com també l’aigua de regadiu que utilitzen les
Comunitats de Regants dels municipis de Sant Esteve i Santa Maria de
Palautordera es traslladen –conjuntament- a través d’una sèquia de 935 metres
que té el seu inici a la resclosa de Viladecans (municipi de Fogars de Montclús) i acaba
en el punt anomenat “el partidor” (municipi de Sant Esteve de Palautordera) que separa
les aigües per a cadascun dels dos municipis. Aquesta sèquia existeix des de
temps immemorial, tenint constància que va ser construïda per les Comunitats de
Regants de Sant Esteve de Palautordera i de Santa Maria de Palautordera, amb
autorització del “Bayle General i procurador de los feudos reales de Cataluña”
dictada el dia 20 de març de 1.680.
Atès que el traçat de la sèquia discorre, en cel obert, en paral·lel a la Tordera i a la
Carretera del Montseny BV-5301 entre el pk 8,750 i el pk 9,560, essent convenient
per raons sanitàries el seu entubament, però -a més- per aforaments realitzats
per l’Agència Catalana de l’Aigua es constata que la sèquia té unes pèrdues de
l’ordre del 24% (46 l/s a la captació i 35,3 l/s a l’arribada al partidor), amb valors més
alts a l’entorn del partidor que arriben a pèrdues del 40%, fet que reforça encara
més la necessitat d’entubar la sèquia, com reiteradament ha l’ACA.
Atès que l’execució de l’obra de millora de la sèquia de Viladecans, s’ha de portar
a terme conjuntament pels dos municipis que s’abasteixen, tant per boca com per
regar, de l’aigua que passa per la sèquia.
Atès que el projecte que es porta a la consideració del Ple és una versió de l’anterior
projecte que s’havia redactat, del qual s’ha tret -a petició de l’Ajuntament de Santa
Maria de Palautordera- la part d’obra de connexió amb el pou de Can Panxasec,
pel que l’obra que es contempla en el projecte actual és només per la canalització
de la sèquia i el sistema de telecomandaments o monitorització de la comporta de
la captació i instal·lació d’un cabalímetre també a la captació.
Atès que el projecte redactat per l’empresa B’GEO Open Gis & Waters Solutions,
per encàrrec de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, preveu un cost
d’execució material de 232.028,95€ (IVA inclòs).
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Atès que es considera correcte la documentació de que es composa el projecte
conforme a allò que es prescriu a l’article 24 del ROAS i que s’especifica als articles
25 a 33, concretant-se en:
▪ memòria,
▪ programa de control de qualitat,
▪ estudi de gestió de residus,
▪ plec de condicions tècniques,
▪ sistema de telecomandament, control i neteja,
▪ amidaments i pressupost de l’obra,
▪ plànols de conjunt i de detall de l’obra,
▪ servituds i ocupacions temporals,
▪ estudi d’impacte ambiental simplificat, i
▪ estudi bàsic de seguretat i salut.
Atès que l’Agència Catalana de l’Aigua en tràmit d’informe previ, que es va
sol·licitar, ha emès informe favorable a les obres de millora de la sèquia de
Viladecans, juntament amb la connexió del pou de Can Panxasec.
Atès que d’acord amb allò previst amb els articles 31 i 84 de la Llei de Règim Jurídic
i de Procediment Administratiu Comú s’ha portat a terme tràmit de vista i audiència
del projecte unitari anteriorment redactat a les Comunitats de Regants de Santa
Maria i Sant Esteve de Palautordera en la seva qualitat d’interessats
Atès, d’altra banda, que els terrenys per on passa la sèquia no constitueixin cap
finca independent, però tampoc figura la inscripció registral de la servitud
d’aqüeducte sobre les finques privades per les quals travessa la sèquia, pel que cal
procedir a la tramitació -un cop es disposi del projecte aprovat definitivamentd’expedient per a la constitució i inscripció registral de la servitud d’aqüeducte
essent predis servents les finques privades descrites en el projecte que
coincideixen i beneficiaris de la servitud els dos ajuntaments i les dues comunitats
de regants dels dos municipis de Santa Maria i Sant Esteve de Palautordera.
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer municipal sobre el projecte de l’obra de
millora de la sèquia de Viladecans mitjançant llur canalització redactat per l’empresa
B’GEO Open Gis & Waters Solutions.
Atès que a la partida 609.02.459 del pressupost municipal de l’exercici 2017 hi ha
consignació suficient per atendre la despesa que suposarà la contractació i
posterior execució d’aquesta obra.
Vist el que es disposa als articles 36 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret 179/1996, pel que fa als tràmits que
s’han de seguir per realitzar l’aprovació dels projectes d’obres.
El regidor Marc Aureli Nieto manifesta que, si els sembla bé, aquest punt “projecte
canalització sèquia” i el proper “connexió pou Panxasec” els tractarem
conjuntament, ja que partim d’un projecte conjunt que s’ha desglossat en dos a
petició de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera per tal de diferenciar la
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canalització de la sèquia que afecta al dos municipis del de la connexió del pou
Panxasec que només afecta a Sant Esteve de Palautordera.
El projecte de canalització de la sèquia té una doble finalitat: d’una banda evitar les
pèrdues del 40% que té la sèquia i de l’altra corregir les condicions sanitàries de
l’aigua que no es donen en tenir aquesta conducció a cel obert, acomplint tanmateix- els amb requeriments efectuats per l’ACA. El cost total previst en el
projecte és d’uns 232.000,00€, havent obtingut una subvenció de la Diputació de
Barcelona per import de 155.000,00€, pel que la part no finançada és de 77.000,00€
a repartir entre els 2 municipis, és a dir uns 38.500,00€ per a cadascun.
El projecte de connexió del pou de Can Panxasec té com a finalitat conduir l’aigua
d’aquest pou fins a la sèquia en el punt que les aigües es parteixen (partidor)
desembocant al rec d’aigua que es destina a l’abastament de la població de Sant
Esteve Palautordera, amb el benentès que aquesta instal·lació garantirà aigua per
a l’abastament en les èpoques de sequera en les quals l’aprofitament de La Tordera
que passa per la sèquia és del tot insuficient, indicant que en els darrers anys s’ha
vingut utilitzant l’aigua del pou amb una instal·lació provisional autoritzada amb
caràcter temporal per l’ACA. El cost previst en el projecte és d’uns 40.000,00€ a
càrrec del nostre municipi.
Afegint que els costos d’ambdós projectes a càrrec de Sant Esteve de Palautordera
s’haurà de concretar quina part serà repercutible a la concessionària del servei
d’abastament (Aigües Vallflorida) d’acord amb el quadre d’inversions que figura a
la concessió.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Declarar d’interès general i utilitat pública l’obra de millora de la sèquia
de Viladecans, mitjançant llur canalització, per raó que afecta directament al servei
d’abastament d’aigua potable de les poblacions de Santa Maria i Sant Esteve de
Palautordera, però també al regadiu d’ambdós municipis.
Segon.- Aprovar inicialment el projecte de de l’obra de millora de la sèquia
Viladecans, mitjançant llur canalització, redactat per l’empresa B’GEO Open Gis &
Waters Solutions, tenint un cost d’execució de 232.028,95€ (IVA inclòs), donant
trasllat a l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.
Tercer.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini d’un mes mitjançant
anuncis al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la
Província, al diari El9NOU, a la pàgina web municipal i al tauler d’anuncis de la
Corporació.
Quart.- Sol·licitar autorització a la Direcció General de Carreteres i a la Diputació
de Barcelona i a l’Agència Catalana de l’Aigua per l’execució de l’obra prevista en
el projecte.
Cinquè.- Sol·licitar autorització a les Comunitat de Regants de Santa Maria de
Palautordera i de Sant Esteve de Palautordera en la seva qualitat de cotitulars de
l’aigua que passa per l’interior de la sèquia.
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Sisè.- Notificar expressament als propietaris dels terrenys on s’ubica i discorre la
sèquia, en la seva qualitat de titulars de finques afectades per l’obra i per les
ocupacions temporals que en el decurs de llur execució s’hagin d’efectuar, indicantlos que seran requerits, abans de l’inici de l’obra, per signar les actes d’ocupacions
temporals que siguin pertinents.
Setè.- Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua, d’acord amb l’article 18.1 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que declari la servitud forçosa
d’aqüeducte sobre les finques privades per les que travessa la sèquia de
Viladecans, descrites en el projecte d’obra, que tindran la consideració de predis
servents, essent beneficiaris de la servitud d’aqüeducte els dos ajuntaments i les
dues comunitats de regants dels municipis de Santa Maria de Palautordera i de
Sant Esteve de Palautordera

7 – APROVACIÓ PROJECTE CONNEXIÓ POU CAN PANXASEC
FINS A LA XARXA D’ABASTAMENT DE SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència
d’aprovar el projecte de l’obra de connexió del pou de Can Panxasec fins a la xarxa
d’abastament de Sant Esteve de Palautordera.
Atès que el projecte que es porta a la consideració del Ple és la part d’obra que ha
quedat exclosa del projecte de canalització de la sèquia de Viladecans que afecta
als dos municipis de Santa Maria i Sant Esteve de Palautordera que tramiten
conjuntament els dos ajuntaments. En aquest projecte es contempla només la
connexió des del pou de Can Panxasec fins a la xarxa d’abastament de Sant Esteve
de Palautordera passat el partidor aigües avall, mitjançant canalització així com la
instal·lació a la bomba d’extracció d’un equip de telecomandament amb un variador
de freqüència que es governar``a des de l’ETAP.
Atès que l’aigua del pou de Can Panxasec s’ha vingut utilitzant -prèvia autorització
de l’ACA- per abastament d’aigua a la població de Sant Esteve de Palautordera,
solament en èpoques de sequera quan el cabal del riu La Tordera és insuficient per
garantir el servei (juny a setembre).
Atès que l’època de sequera ha estat repetitiva i intensa en els darrers tres anys,
tot i que ja s’havia donat en altres anys anteriors, pel que l’actuació de connexió del
pou a la xarxa és convenient que estigui prevista en les condicions sanitàries
òptimes, amb el benetes que la seva utilització ha de tenir caràcter temporal per
pal·liar dèficits de l’aquifer de la conca de La Tordera que cal preservar.
Atès que el projecte redactat per l’empresa B’GEO Open Gis & Waters Solutions,
per encàrrec de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, preveu un cost
d’execució material de 40.803,66€ (IVA inclòs).
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Atès que es considera correcte la documentació de que es composa el projecte
conforme a allò que es prescriu a l’article 24 del ROAS i que s’especifica als articles
25 a 33, concretant-se en:
▪ memòria,
▪ programa de control de qualitat,
▪ estudi de gestió de residus,
▪ plec de condicions tècniques,
▪ sistema de telecomandament, control i neteja,
▪ amidaments i pressupost de l’obra,
▪ plànols de conjunt i de detall de l’obra,
▪ servituds i ocupacions temporals,
▪ estudi d’impacte ambiental simplificat, i
▪ estudi bàsic de seguretat i salut.
Atès que l’Agència Catalana de l’Aigua en tràmit d’informe previ, que es va
sol·licitar, ha emès informe favorable a les obres de millora de la sèquia de
Viladecans, juntament amb la connexió del pou de Can Panxasec.
Atès que a la partida 609.02.459 del pressupost municipal de l’exercici 2017 hi ha
consignació suficient per atendre la despesa que suposarà la contractació i
posterior execució d’aquesta obra.
Vist el que es disposa als articles 36 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret 179/1996, pel que fa als tràmits que
s’han de seguir per realitzar l’aprovació dels projectes d’obres.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Declarar d’interès general i utilitat pública l’obra de connexió del pou de
Can Panxasec fins a la xarxa d’abastament de Sant Esteve de Palautordera ,
mitjançant llur canalització, per raó que garanteix en èpoques de sequera el servei
d’abastament d’aigua potable de la població de Sant Esteve de Palautordera.
Segon.- Aprovar inicialment el projecte de de l’obra de connexió del pou de Can
Panxasec fins a la xarxa d’abastament de Sant Esteve de Palautordera, mitjançant
llur canalització, redactat per l’empresa B’GEO Open Gis & Waters Solutions, tenint
un cost d’execució de 40.803,66€ (IVA inclòs), donant trasllat a l’Ajuntament de
Santa Maria de Palautordera.
Tercer.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini d’un mes mitjançant
anuncis al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la
Província, al diari El9NOU, a la pàgina web municipal i al tauler d’anuncis de la
Corporació.
Quart.- Sol·licitar autorització a la Direcció General de Carreteres i a la Diputació
de Barcelona i a l’Agència Catalana de l’Aigua per l’execució de l’obra prevista en
el projecte.
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Cinquè.- Notificar expressament als propietaris dels terrenys on s’ubica i discorre
la sèquia, en la seva qualitat de titulars de finques afectades per l’obra i per les
ocupacions temporals que en el decurs de llur execució s’hagin d’efectuar, indicantlos que seran requerits, abans de l’inici de l’obra, per signar les actes d’ocupacions
temporals que siguin pertinents.

8 – DONAR COMPTE CONTRATACIÓ DE PERSONAL.
Per l’alcaldia es dona compte al Ple de l’acord adoptat per la Junta de Govern
municipal a la sessió del 15 de febrer de 2017, aprovant la contractació d’una
informadora, següent:
Atès que en la convocatòria per cobrir, mitjançant concurs, una plaça d’informador/a
realitzada atenent l’acord adoptat pel Ple de la Corporació a la sessió realitzada el
dia 30 de desembre de 2016, s’han presentat les següent sol·licituds:
 Candela Callado, Roger
registre entrada número 164
 Canaletas Save, Lluis
registre entrada número 166
 Galcerán Vidal, Albert
registre entrada número 167
 Busquets Reverter, Lídia
registre entrada número 187
 Correa Murillo, Guido Alonso
registre entrada número 204
 Navidad Navarro, Gemma
registre entrada número 205
 Fontanals Carretero, Sílvia
registre entrada número 206
 Prat Plana, Pol
registre entrada número 215
 Carretero Gallego, Teresa
registre entrada número 216
 Jubany Deumal, Elisabeth
registre entrada número 219
 Pérez Colomer, Joana
registre entrada número 220
 Guasch Ferré, Núria
registre entrada número 221, i
 Martínez Díaz, Biel
registre entrada número 222.
Atès que per Resolució de l’alcaldia s’ha declarat exclosa a l’aspirant Sílvia Fontanals
Carretero per no haver-se presentat a la prova de català.
Atès que en la fase de les proves teòrica i pràctica han estat qualificats com a no
aptes els candidats següents:
✓ Pérez Colomer, Joana.
✓ Candela Callado, Roger.
Els candidats Lluís Canaletas Savé i Teresa Carretero Gallego no s’han presentat.
La resta de candidats han estat qualificats com aptes.
Atès que en la fase de concurs en la qual es valora l’experiència professional, els
candidats han obtingut la següent puntuació:
✓ Navidad Navarro, Gemma
2,40
✓ Galcerán Vidal, Albert
1,43
✓ Busquets Reverter, Lídia
1,15
✓ Prat Plana, Pol
0,91
La resta de candidats han obtingut, tots ells, 0,00 punts.
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D’acord amb el que es determina a les Bases Reguladores el Tribunal Qualificador
ha procedit a realitzar una entrevista amb els 3 candidats que han tret major
puntuació, havent obtingut (sobre 0,50 punts) la següent puntuació:
✓ Navidad Navarro, Gemma
0,50
✓ Galcerán Vidal, Albert
0,22
✓ Busquets Reverter, Lídia
0,50
Pel que la puntuació total obtinguda per aquests tres candidats és:
✓ Navidad Navarro, Gemma
2,90
✓ Busquets Reverter, Lídia
1,65
✓ Galceran Vidal, Albert
1,63
Vist el que es disposa als articles 18 i 19 del reglament de personal al servei de les
Corporacions Locals, sobre la contractació de personal laboral de caràcter no
permanent, així com a l’article 88 i 97 del mateix reglament sobre procediment de
contractació d’aquest tipus de personal, així com l’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, l’article 10 de la Llei 7/2007 de l’estatut bàsic de l’empleat públic i el
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.Donar per vàlid el resultat del concurs realitzat per cobrir una plaça
d’informador/a així com la puntuació emesa pel Tribunal Qualificador.
Segon.- Contractar per ocupar una plaça d’informadora a la senyora Gemma
Navidad Navarro, havent de començar a treballar el dia 4 de març de 2017, amb el
mateix règim jurídic i econòmic que la resta de personal de l’Ajuntament de Sant
Esteve de Palautordera, amb una retribució anual bruta de 2.637,55 €, essent les
seves funcions i jornada de treball la que s’estableix a les Bases Reguladores del
concurs aprovades pel Ple de la Corporació a la sessió del dia 30 de desembre de
2016.
Tercer.- Traslladar els acords anteriors a tots els aspirants, publicar l’acord de
contractació al BOP, DOGC, tauler d’anuncis i pàgina web municipal i donar-ne
compte al Ple de la Corporació a la primera sessió que es porti a terme.

9 – DONAR COMPTE COBRAMENT HERÈNCIA JAUME PUIG.
Pe l’alcaldia s’explica als assistents que el passat divendres dia 24 de març de 2017
es va signar l’escriptura d’acceptació de l’herència del senyor Jaume Puig Arabia,
acte que es va protocol·litzar davant del notari senyor Enrique Beltrán Ruiz de la
notària de Barcelona Beltrán Hernández a la seu de la Direcció General de
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, essent 490.155,15€ el capital relicte que
ha rebut l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, que es correspon al 50% del
total del capital relicte que puja a 1.029.893,28€ havent deduït 49.522,99€
corresponen al 5% de la marmosseria.
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La regidora Carme Guillamon pregunta que un cop cobrada l’herència, que hi ha
previst.
L’alcalde explica que s’està parlant amb el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya per destinar-ho a l’ensenyament de música tant a l’escola
Vallmanya com a l’institut SES Can Record, tot i que encara no hi ha res concret
s’ha arribat a un principi d’acord que caldrà acabar de perfilar entre tots.

10 – DONAR COMPTE AUDITORIA COMPTES MUNICIPALS 2015.
Per l’alcaldia i la regidora d’hisenda es dona compte al Ple del resultat de l’informe
relatiu a l’anàlisi de la situació econòmica i financera de l’Ajuntament de Sant Esteve
de Palautordera a data 31 de desembre de 2015.
L’informe ha estat emès per l’empresa Gabinet Tècnic d’Auditoria i Consultoria SA,
realitzat per encàrrec de la Diputació de Barcelona fet en el marc de col·laboració
que presta aquest Ens amb els Ajuntaments de la província, tenint el seu abast en
verificar l’estat del romanent de tresoreria i anàlisi de la situació econòmica
financera a la data esmentada.
En les conclusions del citat informe, de forma resumida, es diu el següent:
➢ La liquidació del pressupost i comptes anuals donen compliment al que regula
la normativa vigent, llevat de
• Els efectes d’aquells ajustaments que es podrien haver considerat
necessaris.
• Els ajustaments sobre la
 Capacitat / necessitat de finançament, es realitza un ajustament
aplicant d’altres criteris, però el resultat dona una capacitat de
finançament similar al que figura als comptes.
 Regla de despesa, passa el mateix que amb la capacitat de
finançament, però es remarca l’incompliment d’aquesta regla pel que fa
a l’exercici 2015 que es corregeix amb el Pla Econòmic Financer
aprovat pel Ple de la Corporació
 Romanent de tresoreria, es manifesta que s’incrementaria el romanent
obtingut passant del 26,23% al 27,66%
 Recursos generats, es dona per correcte les dades que figuren als
comptes, en concret es diu que els recursos generats suposen
l’equivalent al 22,86% dels ingressos corrents liquidats i ajustats.
 Deute viu, es dona per correcte les dades que figuren als comptes, en
concret es diu que la ratio ajustada, nivell d’endeutament, és del
29,55% dels ingressos corrents.
 Resultat econòmic i patrimonial, es practica un criteri diferent per
calcular aquest resultat, però l’import ajustat és força similar al que
figura als comptes.
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➢ El Pressupost definitiu (inicial + modificacions) es troben equilibrats o amb
superàvit.
➢ Principis i pràctiques comptables:
• No es realitza fiscalització prèvia de la despesa.
• No es disposa d’un estudi de valoració i classificació de llocs de treball ni
de conveni laboral.
• No s’inclou al resultat econòmic la periodificació de pagues extraordinàries
meritades i no vençudes a 31/12/2015.
• La paga extraordinària de desembre de 2012 es va satisfer amb anterioritat
a l’aprovació de la Llei 36/2014.
• Es segueix el que prescriu la Llei de Contractes del Sector Públic tot i que:
✓ el servei de neteja de l’escola es presta amb contracte formalitzat que
es troba vençut
✓ el servei de manteniment de les zones verdes que presta la fundació
Acció Baix Montseny es realitza sense la formalització prèvia d’un
contracte.
• És registren transferències a cobrar amb anterioritat a que l’ens pagador
tingui reconeguda la seva exigibilitat.
• El Ple de l’Ajuntament no ha aprovat els criteris per a determinar la provisió
per dubtós cobrament, aplicant el que figura a l’informe d’intervenció que
concorda amb els criteris de la Direcció General de Política Financera de la
Generalitat de Catalunya
• No es disposa d’un inventari de béns actualitzat
• No s’ha registrat comptablement la dotació per amortització d’actius.
• No s’han reconegut les obligacions de la Seguretat Social del mes de
desembre de 2015 i en canvi s’inclouen les obligacions de desembre de
2014.
• No s’ha reconegut l’ingrés del Fons de Cooperació Local de Catalunya de
2015 que tindria un efecte positiu en el romanent.
• En canvi s’ha reconegut la liquidació del Consell Comarcal per a la
prestació de serveis socials que es recull en conveni però de març de 2016.
• Hi ha una diferència amb el saldo a cobrar amb la Diputació de Barcelona
que no consta en aquest Ens.
➢ S’ha aprovat fora de termini la liquidació del pressupost de 2015, mancant:
✓ Conciliació entre saldos d’obertura comptabilitat 2015 i tancament 2014,
✓ Balanç i romanent de tresoreria de 2014,
✓ Descripció, si s’escau, dels ajustos comptables.
➢ Es realitza ajustaments amb el criteri establert al Sistema Europeu de Comptes
Nacionals i Regionals (SEC), que dona un resultat similar però que inclou les
retencions negatives de la PIE 2013.
En relació a l’auditoria pel secretari-interventor de l’Ajuntament s’ha emès informe
en el qual es fan constar els comentaris i/o puntualitzacions següents:
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AJUSTAMENTS:
❖ Pels propers exercicis es tindrà en compte els criteris indicats pel sistema
Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC),
REGLA DE DESPESA:
❖ S’haurà de veure que passa amb la liquidació del pressupost 2016
❖ S’haurà de controlar el compliment del Pla Econòmic Financer aprovat pel Ple,
ROMANENT DE TRESORERIA I DEUTE
❖ Conveniència de gastar el superàvit
PRINCIPIS I PRÀCTIQUES COMPTABLES:
❖ S’ha redactat un protocol pel la fiscalització prèvia de les factures.
❖ La Diputació BCN ha emès dos estudis (2009 i 2016) de valoració i
classificació dels llocs de treballs
❖ El servei de neteja escola va ser prorrogat sine die per acord JG 20/02/2012
❖ El servei de jardineria que porta a terme la Fundació Acció Baix Montseny es
fa des de que el Ple del dia 8/05/1998 va aprovar d’adherir-se a la Fundació,
passant a ser-ne Patró
❖ Pel que fa a les transferències a cobrar registrades abans que l’ens pagador
reconegui exigibilitat, dir que
 Es pràctica de donar com a pendent de cobrament subvencions des del
moment que es té constància del seu atorgament
 Cas de la Diputació BCN que no ho comptabilitza fins que no es
presenten justificants
❖ En quant als saldos de dubtós cobrament
 Aquest ajustament ja es practicava a les liquidacions com a criteri que
es recollia a l’informe d’intervenció.
 En el pressupost de 2017 ja s’ha recollit a les bases d’execució del
pressupost
❖ És cert que no es disposa d’inventari actualitzat, però cal dir que en els
darrers exercicis s’ha sol·licitat la col·laboració de la Diputació de BCN que
ofereix aquest servei
❖ En relació a la quota del mes de desembre de la seguretat social, que es
comptabilitzava la de l’any anterior, enguany en el tancament de la liquidació
2016 es comptabilitzarà la quota de desembre 2015 i la de desembre 2016
❖ El mateix es feia amb el Fons Cooperació Local que es comptabilitzava la de
l’any anterior degut a la demora en cobrar, però en el tancament de la
liquidació 2016 es comptabilitzarà d’acord amb el que es diu a l’auditoria
❖ Com també passa amb la liquidació de la subvenció atorgada pel Consell
Comarcal pels serveis socials que es comptabilitzava segons la informació
que es disposa tot i que l’aprovació del Consell Comarcal es realitzés
posteriorment.
El regidor Arnau Comas pregunta si s’ha portat a terme l’auditoria de l’exercici 2014
i -en tot cas- si figuren més coses a l’informe econòmic-financer, d’altra banda
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consideren que no s’ha fet un estudi a fons i que s’hauria d’haver anat més enllà en
el temps.
La regidora Neus Calam li contesta que si s’ha fet informe econòmic (auditoria) de
l’exercici 2014, havent donat un resultat igual que el de l’exercici 2015 que s’ha
donat compte.
Indicant-li que la Diputació de Barcelona ha subvencionat un exercici (2015) i
l’Ajuntament ha satisfet íntegrament el de 2014.
No s’ha volgut anar més enllà doncs de tots es coneguda la situació econòmica i
financera que en els anys anterior va partir l’Ajuntament de Sant Esteve de
Palautordera, pel que una auditoria d’aquest anys donaria el mateix resultat pel que
fa a pràctiques comptables posant de relleu el que ja es conegut d’un fort
endeutament i excés de càrrega financera, fets que -a més- s’ha corregit.

11 – PRECS i PREGUNTES.
1.- La regidora Carme Guillamon diu que hi ha boscos que estan bruts de brossa,
preguntant quines actuacions estan previstes de realitzar per netejar boscos, com
és el cas del que està situat als costat del camí que va des de Can Marc fins a Ca
l’Auleda o els vorals del carril bici en especial a l’alçada dels cultius del senyor
Domingo Parejo . D’altra banda posa de manifest .... igualar baixades .............
El regidor Esteve Rosell li contesta que en el cas de la brutícia del camí a Ca
l’Auleda correspon a la neteja de matolls situats a sota d’una línia elèctrica, que
s’escamparà. D’altra banda li diu que es mirarà la brutícia dels vorals del carril bici
i s’actuarà en conseqüència.
L’alcalde li comenta que es té previst portar a terme actuacions d’arranjament i
senyalització de varis camins.

2.- El regidor Carles López posa de manifest el perill que suposa els nens que van
amb patinet que travessen l’Avinguda Lluís Compnays sense mirar i sovint circulen
pel mig del carrer.
L’alcalde li contesta que són coneixedors d’aquest fet i s’estan estudiant -a més de
la senyalització- les mesures a prendre.

3.- La regidora Carme Guillamon pregunta per si hi ha prevista alguna actuació
per instal·lar papereres en els llocs que no n’h9i ha com és el cas del sector de Can
Ribes i per substituir les actuals per adequar-les al servei de recollida selectiva.
El regidor Marc Aureli Nieto li contesta que es farà un estudi amb l’assessorament
del Consorci de Residus.
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4.- La regidora Júlia Galí pregunta per les preinscripcions de l’escola Vallmanya i
si es modificaran les ratios
L’alcalde i la regidora Natàlia Expósito li contesten que l’equip de govern vàrem ser
coneixedors de l’acord a que havien arribat l’alcalde de Santa Maria de
Palautordera i el senyor Baulenas, cap de ........, pel qual es baixaven les ratios a
Sant Esteve de Palautordera que quedarien en 15 i 15, aquest acord tenia la finalitat
que els nens de Santa Maria de Palautordera s’havien de quedar en aquell municipi.
Arran d’aquest fet i de valorar la incidència negativa al nostre municipi, s’han tingut
converses i reunions amb els Serveis Territorials d’Ensenyament i també amb el
Departament fent-los avinent el total desacord amb la proposta de baixar ratios,
defensant mantenir les ratios actuals a 19 i 19 en les 2 línies que té l’escola
Vallmanya.
El posicionament de l’equip de govern ha estat de total oposició a la baixada de les
ratios i deixar constància de que amb la proposta pactada amb l’Ajuntament de
Santa Maria de Palautordera s’havia actuat sense haver donat audiència a Sant
Esteve de Palautordera.
El resultat ha estat d’aconseguir un compromís per part del Departament de
respectar les ratios actuals, tot i que pendent de veure si hi haurà llista d’espera i
de tornar-ho a parlar el mes de setembre.
A continuació es produeixen diverses intervencions sobre les conseqüències que
suposaria la modificació de les ratios ............................................

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