ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA VINT-I-CINC DE SETEMBRE DE 2014.
A dos quarts de deu de la nit (21,30 h) del dia 25 de setembre de 2014, al saló de
sessions de la casa consistorial de Sant Esteve de Palautordera es reuneixen els
membres d’aquest Consistori que s’esmenten a continuació per tal de portar a terme la
sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament.
PRESIDENT:

l’alcalde, Salvador Cañellas Baró

REGIDORS:

Enric Amargant Presas,
Daniel Fernández Fuster,
Elies Ramil Pou,
Maria Àngels Garriga Puig
Joan Puig Gallach,
Víctor Reixach Casacuberta,
Arnau Comas Miñarro,
Carles López Cao, i
Esteve Rosell Masó.

SECRETARI

Josep Maria Campdepadrós Castaño

Excusa la seva assistència el regidor Josep Sabé Vila.

A continuació 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 les actes de les sessions del Ple corresponent a les
sessions dels dies 26 de juny i 25 de setembre de 2014, les quals en trobar-les
conforme son aprovades per la unanimitat dels assistents.

2.-

DONAR COMPTE CONTRACTE D‘INTERINATGE
D‘UN PALETA PER LA BRIGADA D’OBRES I SERVEIS.
Per l’alcaldia es dona compte als regidors membres del Ple de la finalització del
concurs per a la contractació d’un paleta per la brigada d’obres i serveis municipal, tal i
com es reflecteix a l’acord adoptat a la Junta de Govern a la sessió realitzada el dia 28
de juliol de 2013, on es recull com s’ha desenvolupat el procés i que literalment diu el
següent:
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Atès que per acord adoptat pel Ple de la Corporació a la sessió realitzada el dia 26 de juny
de 2014 s’ha convocat amb caràcter urgent un concurs per cobrir una plaça de paleta de la
brigada d’obres i serveis municipal.
Vist els requisits exigits que figuren a la base 2ª i examinades les instàncies i documents
que s’hi adjunten pel fa al compliment o no dels citats requisits, per resolució de l’alcaldia
s’ha exclòs al senyor Didac Juvinyà Hervás, per no estar empadronat.
Vista la puntuació que ha realitzat el Tribunal Qualificador, tenint en compte la
documentació aportada i els mèrits acreditats pels aspirants, que dona el següent resultat:
Mykhaylo Stsyra
Joaquim González

8,19
4,80

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 així com la puntuació emesa pel Tribunal
Qualificador.
Segon.- Contractar temporalment per ocupar una plaça de paleta de la brigada d’obres i
serveis, pel un període comprés entre el dia 24 de juliol de 2014 i 31 d’agost de 2015, al
senyor Mykhaylo Stsyra, amb el mateix règim jurídic i econòmic que la resta de personal de
la brigada d’obres, que bàsicament són:
o una retribució mensual bruta de 1.212,00 €.
o 37,50 hores/setmanals de treball distribuïdes de dilluns a diumenge amb els descansos
legalment establerts,
o la realització de les diferents tasques i treballs que porta a terme la brigada d’obres i
serveis municipals, com: neteja viària, neteja i vigilància del pavelló, reparacions a la
via pública i a les instal·lacions municipals, treballs de jardineria, transport de
materials, muntar i desmuntar tarimes o mobiliari urbà, col·laboració en festes i
activitats municipals, així com aquells altres que li encomani l’encarregat o el regidor
d’obres i serveis de l’ajuntament,
Tercer.- Establir –tal com es diu a l’acord plenari citat- de que en cas de no cobrir-se la
plaça o es produeixi una baixa laboral es pugui contractar –dins el mateix període i sense
necessitat de portar a terme un nou concurs- a l’altre aspirant senyor Joaquim González per
ocupar la plaça de paleta amb les mateixes condicions que les que han regit en aquest
concurs.
Quart.- 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.
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3.- CONVOCATÒRIA LICITACIÓ OBRA URBANITZACIÓ
CARRERS SEGADORS I ANTON DE FLUVIÀ.
Donada lectura als assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència de
procedir a la licitació de l’obra d’urbanització dels carrers Segadors i Anton de Fluvià.
Atès que el projecte d’aquesta obra. que ha estat redactat per l’arquitecte municipal
amb un pressupost de contracte de 198.521,48€ (IVA inclòs), va ser aprovat
definitivament pel Ple a la sessió realitzada el dia 26 de juny de 2014.
Atesa l’existència de consignació pressupostària a la partida 4.609.02 del Pressupost
Municipal per l’actual exercici de 2014.
Atès que l’article 155,d) de la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic, modificada
per la Llei 2/201, permet utilitzar el procediment negociat (restringit) per aquelles obres
amb un pressupost de fins a 1.000.000,00€.
Atès que es considera adient d’utilitzar aquest sistema en tant que permet realitzar una
selecció prèvia d’empreses que tinguin experiència i solvència professional i
econòmica, disposin de mitjans propis, i –alhora- mereixin la confiança de la
Corporació, com seria el cas de les següents:
Calam Tapias Construccions SL de Sant Esteve de Palautordera
Construccions Deumal SA de Cardedeu,
Pavimentacions, Rebaixos i Construccions SA (PRYCSA) de Cardedeu,
Requena SA de Canovelles, i
Agustí Masoliver SA (AMSA) de Banoles.
Atès que per poder seleccionar una d’elles es creu convenient de fer-ho mitjançant
concurs en el que es puntuï diferents qüestions, donant major puntuació al preu ofert,
però alhora es tingui en compte:
el compromís de considerar com a preu tancat la quantitat que figuri a l’oferta,
el termini de garantia,
les mesures de seguretat i de senyalització,
mesures que incideixin en disminuir les molèsties als veïns,
millores que -sense incrementar el cost de l’obra- tinguin per objecte i/o
incideixin en el material o partides d’obra que figuren en el projecte,
millores que -sense incrementar el cost de l’obra- tinguin per objecte i/o
incideixin en el material o partides d’obra que no figuren en el projecte,
Vist el que preveuen els articles 264, 270, 271 i 272 i concordants de la Llei 8/1987, de
15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i a la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.
El regidor Carles López pregunta com s’ha obtingut la subvenció complementària de la
Diputació de Barcelona.
L’alcalde li contesta que aquesta subvenció forma part una convocatòria que va treure
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la Diputació per a tots els ajuntaments de la província amb quantitats concretes en
funció del nombre d’habitants, en la qual hi havia dues línies: una destinada a
despeses ordinàries que a Sant Esteve de Palautordera ens ha pertocat uns
25.000,00€, l’altre d’uns 51.000,00€ destinada a inversions però que disposin de
projecte.
El regidor Carles López manifesta que –tal i com ja han expressat en d’altres ocasionsaquesta obra no la consideren prioritària pel que amb coherència s’abstindran en la
votació.
Posada a votació la proposta es produeix el següent resultat:
SET vots A FAVOR: els emesos pels regidors: Salvador Cañellas, Daniel
Fernández Fuster, Enric Amargant Presas, Elies Ramil Pou, Maria Àngels
Garriga Puig, Joan Puig Gallach i Esteve Rosell Masó.
TRES vots EN CONTRA: els emesos pels regidors: Víctor Reixach Casacuberta,
Arnau Comas Miñarro i Carles López Cao.
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 d’urbanització dels
carrers Segadors i Anton de Fluvià, mitjançant concurs pel sistema de procediment
negociat sense publicitat (restringit), invitant a presentar ofertes a les següents
empreses:
Calam Tapias Construccions SL de Sant Esteve de Palautordera
Construccions Deumal SA de Cardedeu,
Pavimentacions, Rebaixos i Construccions SA (PRYCSA) de Cardedeu,
Requena SA de Canovelles, i
Agustí Masoliver SA (AMSA) de Banyoles.
Segon.- Fixar el dimecres 5 de novembre de 2014, a les 6 de la tarda, com a límit
perquè les empreses presentin les seves ofertes, les quals s’hauran de presentar en
un sobre tancat que s’obrirà en acte públic a les 7 de la tarda del mateix dia.
Tercer.- Establir els criteris i les condicions o prescripcions que regiran en el procés
de licitació, següents:
1. Tipus de licitació, pressupost de l’obra o preu del contracte:
El tipus o preu de la contractació d’aquesta obra –coincideix amb la suma del pressupost
del projecte- essent la quantitat de 198.521,48. IVA inclòs.
Les ofertes que presentin els empresaris no podran superarar l’esmentada quantitat.
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 conseqüènciatindrà la consideració de preu tancat, essent indiscutible i –per tant- no s’admetrà cap
mena de prova d’insuficiència, portant 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.
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e) les despeses derivades de l’aplicació del programa de control de qualitat,
f) l’import de les càrregues laborals i les despeses derivades de l’aplicació de les
disposicions legals sobre Seguretat i Salut.
g) les despeses de licitació i formalització del contracte.
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.
El preu de l’oferta guanyadora de la licitació regirà durant l’execució de l’obra.
No hi haurà revisió de preus ja que el termini d’execució de l’obra no supera l’any,
d’acord amb el que es diu a l’article 77 de la LCSP.
2. Termini d’execució:
El termini d’execució del contracte de l’obra serà de 4 mesos, començant a comptar a
partir de l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. En cas de
reducció del termini aquesta passarà a ser contractual.
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 els supòsits de força major a la Corporació en el
termini de tres dies hàbils.
3. Despeses exigibles al contractista:
El contractista haurà de fer-se càrrec de les despeses i impostos derivats:
de l’anunci o anuncis de la licitació, que es fixa en l’import màxim de 1.000,00€,
de la formalització del contracte, cas d’elevar-se a escriptura pública,
de les que puguin derivar-se per prestació de treballs facultatius pel replanteig, la
direcció, la inspecció i la liquidació de l’obra,
de qualsevol altre que resulti d’aplicació, segons les disposicions vigents en la forma
i quantia que aquestes assenyalin.
4. Garantia:
No s’exigeix als licitadors la constitució de garantia provisional.
La quantia de la garantia definitiva serà l’equivalent al 5% de l’import de l’adjudicació
(inclòs l’IVA).
La garantia es podrà constituir en metàl·lic, valors públics o privats en les condicions
legalment establertes, mitjançant 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.
La garantia serà retornada en els termes establerts a l’article 90 en relació al 218 de la
LCSP, un cop transcorregut el termini d’un any o en el superior que s’hagi ofertat, comptat
des de l’acte de recepció de l’obra.
5. Presentació de proposicions:
Els concursants o licitadors, o els seus representants legals, presentaran les ofertes en tres
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:
5

SOBRE núm. 1:
La part exterior del sobre portarà la menció “documentació administrativa” per a la
licitació de l’obra “urbanització dels carrers Segadors i Anton de Fluvià”, presentada per
..........................”, havent 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.
SOBRE núm. 2:
El qual portarà a l’exterior la menció “proposició econòmica” per a la licitació de l’obra
“urbanització dels carrers Segadors i Anton de Fluvià”, 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 “urbanització dels carrers Segadors i Anton de Fluvià”, es
compromet a realitzar la totalitat de l’obra, per la quantitat de ......................................
euros, (en lletres i xifres). (En dita quantitat s’inclou 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.
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 definitament per l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, o –en
tot cas- haurà de manifestar les discrepàncies o diferències que tingui en relació al
projecte, en aquest supòsit haurà de realitzar-ne la corresponent valoració.
• Compromís del contractista de considerar com a preu tancat la quantitat que figuri a
l’oferta econòmica realitzada. Amb el benentes que en el supòsit d’haver manifestat
discrepàncies o diferències en relació al projecte haurà de manifestar expressament que
la quantitat ofertada inclou aquestes divergències. Havent d’indicar –tanmateix- els
factors o circumstàncies que –al seu parer- podrien fer modificar o alterar el preu
ofertat.
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Compromís del contractista a tenir un delegat de l’obra, especificant la titulació, el
qual haurà de tenir capacitat per representar-lo en tot allò que afecti l’execució de
l’obra.
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 4 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 de cadascun d’ells,
- període de temps ocupat en aquesta obra per cada persona,
Declaració explicant els industrials autònoms que intervindran en l’obra especificant el
nombre de treballadors que hi aportaran.
Declaració explicant els equips de maquinària i de mitjans que l’empresa es
compromet a posar a disposició de l’obra
Pla de control de qualitat de l’obra.
Proposta de millores en relació al material i/o partides d’obra que figuren en el
projecte i que no suposin un increment del cost de l’obra.
Proposta de millores en relació al material i/o partides d’obra que no figuren en el
projecte, que possibiliten un millor acabat de la construcció objecte del contracte i que
no suposin un increment del cost de l’obra.
Aquells altres documents que el contractista cregui oportú d’aportar.

6. 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:
a) No seran admeses les ofertes que tinguin un preu superior al pressupost de licitació i no se les tindrà en compte a cap efecte.
b) Les ofertes seran puntuades proporcionalment, atorgant 2,00 punts
per cada unitat percentual de baixa sobre el preu de licitació, amb
un màxim de ..................................................................................

40,00

B. Nivell de compromís sobre el preu ofert:
Es ponderarà el nivell de compromís que assumeixi el contractista
de considerar com a preu tancat la quantitat que figuri a l’oferta econòmica que s’hagi realitzat, se li atorgarà un màxim .........................

10,00

C. Garantia de l’obra:
Es valorarà l’increment del termini d’un any de garantia de l’obra establert a la Llei de Contractació, sempre i quan no incrementi el seu cost,
atorgant 5 punts per cada any que sobrepassi l’any, amb un màxim de .....

15,00

D. Molèsties veïns:
Es tindrà en compte les mesures addicionals que es proposin i que no incrementin el cost de l’obra, que incideixin en disminuir les molèsties als
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veïns (mediambientals, accessibilitat, etc), s’atorgarà un màxim de ........

5,00

E. Variants o millores sobre el projecte:
a) Es valorarà les propostes que tinguin per objecte l’establiment de variants o millores que amplien o modifiquen racionalment el projecte
aprovat, sense incrementar el preu que figuri a l’oferta realitzada.
b) Es proposen les següents:
1. Subministrament i col·locació de tub corrugat de polietilè de doble
capa de 90 mm de diàmetre amb guia, per a previsió de futures instal·lacions, que es col·locarà a cada cruïlla, s’atorgarà ..................
2. Ampliació de les voreres fins a 1,60 m, amb lloses prefabricades de
formigó de 40x40x8 cm, sobresolera també de formigó, i encintat
prefabricat de formigó de 100x25x8 cm a l’entrega amb l’aglomerat s’atorgarà .................................................................................
3. Altres millores a l’espai urbà (mobiliari, senyalització, etc), amb
un màxim de ..................................................................................

2,50

25,00
2,50

En cas de que es produeixi un empat en la puntuació, la Mesa de Contractació proposarà
l’adjudicació a favor de l’oferta que tingui el preu més econòmic.
7. Pla de seguretat i salut en el treball:
En el termini de vuit dies naturals des de la notificació de l’adjudicació definitiva, el
contractista presentarà el Pla de seguretat i salut en el treball a l’ajuntament, que serà
informat en el termini de cinc dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació.
No es pot iniciar l’execució de l’obra fins que l’ajuntament hagi aprovat el Pla de
Seguretat i Salut i fins que l’empresa adjudicatària hagi procedit a la preceptiva
comunicació d’obertura del centre de treball.
8. Obligacions del contractista:
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.
9. 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, que –en cap cas- serà inferior
als 30 dies.
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10. 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.- Constituir la Mesa de Contractació, que queda integrada per:
President: Salvador Cañellas Baró, alcalde de l’Ajuntament.
Vocals:
Enric Amargant Preses regidor d’obres i serveis,
Daniel Fernández Fuster, regidor d’urbanisme,
Carles López Cao, regidor del grup municipal CUP, i
Esteve Rosell Masó regidor del grup municipal IxSEP.
Secretari:
el de la Corporació, sense vot
Cinquè.- Autoritzar la despesa corresponent amb càrrec a la partida 4.609.02 del
pressupost municipal per l’actual exercici de 2014.

4.-

IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS
PER L‘OBRA URBANITZACIÓ CARRERS SEGADORS I ANTON DE FLUVIÀ.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia d’aquest Ajuntament sobre la
conveniència d’aprovar la imposició i l’ordenació de contribucions especials, pel
finançament de l’obra d’urbanització dels carrers Segadors i anton de Fluvià.
Atès que el projecte de l’obra, aprovat definitivament per aquest Ajuntament a la sessió
del Ple del dia 26 de juny de 2014, que ha estat redactat per l’arquitecte municipal,
tenint un pressupost de contracte de 198.521,48 € (IVA inclòs).
Atès que pels serveis tècnics municipals s’ha emès informe posant de manifest que les
finques que afronten amb els citats carrer en resulten especialment beneficiades per la
realització de l’obra per raó que es refan pràcticament tots els serveis actuals, per la
qual cosa es millora i s’incrementa la qualitat d’aquests, ja que l’obra contempla, entre
d’altres coses:
es renovarà de la totalitat de la xarxa d’abastament d’aigua, substituint l’actual que
és de fibrociment i insuficient per una amb tubs de PVC amb més diàmetre i –per
tant- pot aguantar una major pressió,
s’ampliarà i es substituiran tots els elements de l’enllumenat públic, actualment
força precari, passant de 3 a 7 punts de llum,
es referà la totalitat de la xarxa de clavegueram que presenta patologies visibles en
el flonjall existent a la cantonada dels dos carrers, substituint la canonada actual de
formigó per una de PVC,
es portarà a terme un nou trenat de la xarxa de telefonia i baixa tensió amb
soterrament de les línies en els creuaments,
es milloraran les condicions de confort peatonal, sense impedir el trànsit i
aparcament de vehicles,
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Atès que les despeses dels honoraris tècnics per la redacció del projecte, l’estudi io
coordinació de la seguretat i salut de l’obra, així com la direcció tècnica de la mateixa
s’han realitzat i es portaran a terme pels serveis tècnics municipals dins l’horari de
treball que tenen assignat, pel que no es considera adient d’imputar aquests conceptes
com a cost de l’obra.
Atès que en l’execució d’altres obres, com la realitzada pel carrers Major i Passeig de
les Monges, s’ha aplicat com a base liquidable de les contribucions especials el 10 per
100 del cost total de l’obra.
Atès que per l’execució d’aquesta obra s’ha previst el següent finançament:
subvenció Diputació BCN (programa Xarxa)

85.000,00

42,82

%

subvenció Diputació BCN (subv. complementària)

51.599,23

25,99

%

Aigües Vallflorida SLU (partides aigua s/projecte)

19.657,23

9,90

%

propietaris finques carrers (contribucions especials)

19.852,15

10,00

%

Ajuntament

19.852,15

10,00

%

Ajuntament (part d’obra no finançada)

2.560,72

1,29

%

TOTAL ingressos

198.521,48

100,00

%

Vista la regulació que sobre les contribucions especials es realitza als articles 28 a 37
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Real Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Imposar contribucions especials per l’obra d’urbanització dels carrers
Segadors i Anton de Fluvià, entre tots els propietaris de l’indicat àmbit, ja que en
resulten especialment beneficiats per la realització de l’obra tal i com es recull en els
atesos anteriors.
Segon.- Aprovar provisionalment l’ordenació
esmentades mitjançant la següent ordenança:

de

les

contribucions

especials

Article 1r.- Fonament legal: Aquesta ordenança fiscal s’estableix a l’empara de l’article
11.2 de l’ordenança fiscal número 5 reguladora de les contribucions especials i del Text
Refòs de la Llei d’Hisendes Locals. Tenint per objecte el seu desenvolupament i la fixació
de les especialitats de règim jurídic aplicables a les contribucions especials per al
finançament de l’obra d’urbanització dels carrers Segadors i Anton de Fluvià.
Article 2n.- Fet imposable: Està constituït pel benefici o augment de valor que obtindran
les finques que afronten amb els carrers Segadors i Anton de Fluvià com a conseqüència de
l’execució per part de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera de l’obra esmentada.
Article 3r.- Subjectes passius: Tindran la consideració de subjectes passius d’aquestes
contribucions especials tots els propietaris dels bens immobles que afronten amb els carrers
Segadors i Anton de Fluvià d’aquest municipi.
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Article 4t.- Base imposable (cost de les obres): La base imposable de les contribucions
especials és el cost total de l’obra, el qual ve determinat pel pressupost de contracte que es
defineix i es descriu en el projecte d’obra aprovat definitivament pel Ple de l’ajuntament
(sessió del dia 26/06/2014), el qual, provisionalment, és de 198.521,48€, aquest import es
veurà decrementat amb la baixa, si n’hi hagués, que s’origini en el procediment de licitació i
contractació de l’obra.
No imputen com a cost de l’obra les despeses dels honoraris tècnics per la redacció del
projecte i l’estudi i coordinació de la seguretat i salut de l’obra, així com la direcció de la
mateixa, que s’han realitzat i es portarà a terme pels serveis tècnics municipals dins l’horari
de treball que tenen assignat.
Article 5è.- Finançament de l’obra: Per l’execució d’aquesta obra està previst el següent
finançament
subvenció Diputació BCN (programa Xarxa)
subvenció Diputació BCN (subv. complementària)

85.000,00
51.599,23

42,82
25,99

%
%

Aigües Vallflorida SLU (partides aigua s/projecte) 19.657,23

9,90

%

propietaris finques carrers (contribucions especials) 19.852,15
Ajuntament
19.852,15

10,00
10,00

%
%

Ajuntament (part d’obra no finançada)

2.560,72

1,29

%

TOTAL ingressos

198.521,48

100,00

%

Article 7è.- Base liquidable: Provisionalment la base liquidable o quantitat a repartir entre
tots els propietaris serà l’equivalent a l’aplicació del 10% sobre el cost total de l’obra, és a
dir:
COST obra (pressupost s/projecte) ......................................... 198.521,48
BASE IMPOSABLE PROVISIONAL (10%) .........................
19.852,15
la qual es reduirà en el percentatge que correspongui segons el resultat del procediment de
licitació i contractació. Si bé els solars i/o edificacions situats a les cantonades se’ls
considerarà només la meitat de la seva superfície tota vegada que l’altre meitat contribuiran
–en el seu cas- pels vials que hi aflueixen.
Article 7è.- Criteris de repartiment: Els criteris de repartiment o de distribució de les
quotes de contribucions especials estaran constituïdes per:
- el 50% de la base imposable definitiva es distribuirà mitjançant els metres lineals de
façana de cada finca,
- l’altre 50% de la base imposable definitiva es repartirà per la superfície de les finques.
Article 8è.- Mòduls d’aplicació resultants: Tal i com s’estableix a l’article anterior hi haurà
dos mòduls de repartiment (metres lineals i superfície), per determinar l’imports d’aquests
es realitzarà la divisió de la base imposable definitiva amb la suma total dels metres lineals
de façana i amb la suma total de les superfícies de les finques.
Article 9è.- Quota resultant a satisfer: Un cop s’hagi adjudicat l’obra s’aprovaran les
quotes individualitzades que correspongui satisfer a cada propietari, mitjançant l’aplicació
dels mòduls resultants als metres lineals i a la superfície de cada finca, la suma de les dues
xifres constituirà la quota resultant a satisfer,
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Article 10è.- Meritació i cobrança: La quota resultant a satisfer es fraccionarà en dos
pagaments (del 50% cadascun), que es faran efectius, en voluntària pel termini d’un mes, el
primer coincidint amb l’inici de l’obra i el segon amb l’aprovació de la penúltima
certificació de l’obra.
Un cop transcorregut el període de voluntària es passaran a la via de constrenyiment les
liquidacions que no hagi estat possible de cobrar.
Disposició addicional: En tot allò no previst en la present ordenança fiscal serà d’aplicació
l’Ordenança Fiscal número 5 reguladora de les contribucions especials d’aquest municipi
així com el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.
Disposició final: La present ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva
publicació íntegra en el B. O. de la Província i continuarà en vigor mentre no s’acordi la
seva modificació o derogació expresses.
Tercer.- Realitzar, durant el termini de 30 dies, exposició pública dels acords anteriors
d’imposició i d’ordenació de contribucions especials per l’obra d’urbanització dels
carrers Segadors i Anton de Fluvià, mitjançant la publicació d’anuncis al tauler
d’anuncis de la Corporació, a la pàgina web municipal i al B. O. P. de Barcelona, amb
el benentès que en el supòsit de no presentar-se reclamacions, ni al·legacions, els
acords anteriors es convertiran en definitius.
Quart.- Notificar els acords anteriors a tots els propietaris inclosos a l’àmbit dels
carrers Segadors i Anton de Fluvià, fent-los avinent la possibilitat de presentar recurs
de reposició davant aquest Ajuntament, el qual podrà referir-se a la procedència de les
contribucions especials, el percentatge del cost que han de satisfer o sobre altres
qüestions contemplades a l’ordenança. Indicant-los així mateix que podran constituirse en associació administrativa de contribuents, durant el període d’exposició pública
de l’acord d’ordenació de les contribucions especials.

5.- MODIFICACIÓ D’ALGUNES TARIFES
DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI DE 2015.
Assabentats els assistents de la proposta de l’Alcaldia sobre la conveniència de
modificar per l’exercici del 2015 algunes de les tarifes contemplades a les ordenances
fiscals per les raons i consideracions que es recullen en els atesos que a continuació
es transcriuen.
Atès que el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, regula de forma exhaustiva els recursos dels
municipis i, en cada cas determina la facultat de les Corporacions Locals pel seu
establiment, ordenació i supressió, per la determinació de les quotes tributàries, així
com per l’aprovació i modificació de les corresponents ordenances fiscals que s’hi
concreten.
Vist l’estudi que sobre les tarifes dels diferents tributs va realitzar, l’any 2011,
l’interventor d’aquest Ajuntament, en el que s’analitzava cadascun dels tributs pel que
fa als límits legals, rendiment dels darrers anys, així com també es feia un comparatiu

12

amb altres municipis de l’entorn. Estudi que –segueix essent actual- i que va servir per
aprovar els anys 2011,i 2012 i 2013 la modificació i l’actualització de les tarifes fiscals.
L’equip de govern municipal, a proposta de la regidora d’hisenda, considera
convenient de modificar algunes de les tarifes dels diferents tributs municipals, en la
forma i pels motius que s’indiquen a continuació:
o

l’impost sobre béns immobles d’urbana: establir el tipus impositiu en el 0,92%,
que significa baixar-lo en relació a l’actual que és de l’1,00%, per raó de continuar
mantenint la quota a satisfer en el mateix nivell de l’exercici 2014 i disminuir
l’augment derivat de l’increment del 10,00% que tindran els valors cadastrals amb
motiu de la darrera revisió cadastral realitzada.

o

la taxa pel servei de cementiri: baixar la tarifa per l’expedició de títols, actualment
és de 18,31€, tota vegada que s’ha modificat el format dels títols reduint el seu
cost fins a 4,50€, que afegint-hi les despeses administratives es considera adient
establir la tarifa de 5,00€ per cada títol.

o

la taxa pel servei de recollida d’escombreries: baixar totes les tarifes en un
percentatge d’un 10%, per raó d’equilibrar el superàvit que previsiblement es
produirà enguany com a conseqüència de la disminució del cost del servei que
s’obtindrà en haver realitzat una compactació de feines (camió amb
bicompartiment de rebuig i d’orgànica), haver modificat la prestació (disminuint
jornades de prestació, canviant trajectes i horaris), i haver incrementat la recollida
selectiva que ha possibilitat la reducció de la recollida de rebuig i a l’hora obtenir
una minoració del cost en general del servei.

El regidor Carles López manifesta que tal i com ja varen exposar l’any passat
consideren s’hauria de realitzar una gestió dels tributs en sentit progressista, en
especial l’IBI i la recollida d’escombreries, lligant aquests amb els ingressos familiars,
fet que varem oferir-nos a estudiar i formular una proposta, però que no ha estat
possible en no haver-los facilitat el padró de l’IBI, sense noms, argumentant que hi ha
dades protegides no públiques, qüestió aquesta que posen en dubte.
Pel que fa a la taxa de la recollida d’escombreries, en primer lloc remarcar l’estranyesa
pel desviament d’un 17%, diferència entre ingressos i cost del servei, pel que havent-hi
la prohibició legal que els serveis puguin tenir benefici es pregunta que es farà. D’altra
banda si es confirma el tancament de l’abocador de Santa Maria de Palautordera
s’hauria de preveure, cosa que no s’ha fet, l’increment del cost en haver de transportar
les deixalles a Mataró. Tampoc es preveu com a cost del servei les reparacions dels
contenidors.
Finalment diu que insisteix, com ja han vingut fent en els darrers anys, en canviar el
model de recollida i realitzar-lo porta a porta, un model que ara ja ha deixat de ser una
proposta revolucionaria i esquerranosa i que ja s’està realitzant en varis municipis.
El regidor Enric Amargant li contesta
pel que fa al superàvit vol comentar-li que es destinarà a millorar el servei, però
que amb l’ajustament que es proposa, baixar un 10% les tarifes, ja es rebaixarà el
superàvit,
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en quan al tancament de l’abocador de Santa Maria de Palautordera li diu que no
es té constància sobre quin moment es produirà, els comentaris que hi ha
apunten que serà durant l’any 2015, però no hi ha cap data, i –si fos així- tampoc
es pot realitzar cap càlcul doncs no és el mateix comptar-ho a partir –per
exemple- del mes d’abril o a partir del mes d’octubre. D’altra banda li manifesta
que ja hi ha algunes deixalles que en aquest moment ja es transporten a Mataró.
en relació a realitzar el servei porta a porta ja es disposa d’un estudi pel cas de
decidir de fer-ne el servei amb aquest sistema, però surt una mica més car,
havent d’analitzar-ho detingudament.
El regidor Esteve Rosell manifesta que –en relació a l’IBI d’urbana- no és cert que
baixant el tipus al 0,92% es seguirà satisfent una quota semblant a la del 2014, doncs
per ser així s’hauria de baixar fins al 0,91%..
Pel que a les tarifes pel subministrament d’aigua, diu que no li quadren les tarifes que
tenim aprovades amb el quadre de tarifes que li ha proporcionat l’empresa Aigües
Vallflorida i que estant aplicant, fent entrega al secretari de la Corporació d’aquest
quadre de tarifes.
Així mateix planteja la conveniència d’esmenar algunes tarifes com:
o A la recollida d’escombreries cal corregir la tarifa de tallers i indústries en el sentit
de que on diu: “amb menys de 10 treballadors” hauria de dir: “fins a 10
treballadors”, doncs es podria deixar sense tributar les indústries amb 10
treballadors, i en la següents de bars, restaurants, supermercats, tallers i
indústries on diu: “amb més d’11 treballadors” hauria de dir: “amb 10 i més
treballadors”.
o A la taxa per llicències ambientals on diu: “indústries de més de 10 treballadors”
hauria de dir: “amb 10 i més treballadors”.
o A les exempcions per a la utilització de locals caldria afegir-hi que: també estaran
exemptes els actes o activitats de campanyes sanitàries.
L’alcalde li contesta que s’ha cregut convenient fixar el tipus d’urbana en el 0,92%
degut a que la quota pràcticament serà la mateixa, amb un petit increment que no
arribarà a l’1,30%, que possibilitarà un mínim major ingrés. Pel que fa a les tarifes de
l’aigua es faran les gestions necessàries per aclarir-ho i –si cal- en un proper Ple es
rectificarà el que calgui. En quant a les esmenes que ha proposat en no afectar a les
tarifes no veu cap inconvenient per corregir-ho.
Posada a votació la proposta es produeix el següent resultat:
SIS vots A FAVOR: els emesos pels regidors: Salvador Cañellas, Daniel
Fernández Fuster, Enric Amargant Presas, Elies Ramil Pou, Maria Àngels
Garriga Puig i Joan Puig Gallach.
UN vots D’ABSTENCIÓ: l’emes pel regidor Esteve Rosell Masó.
TRES vots EN CONTRA: els emesos pels regidors: Víctor Reixach Casacuberta,
Arnau Comas Miñarro i Carles López Cao.
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:
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Primer.Aprovar provisionalment la modificació d’algunes les tarifes de les
ordenances fiscals per l’exercici del 2015 i següents, les quals quedaran en la forma
següent:
Impost sobre béns immobles (ordenança fiscal núm. 1)
tipus gravamen béns naturalesa urbana .....................................
Taxa recollida escombraries (ordenança fiscal núm. 8)
habitatges particulars ...................................................................
botigues, comerços, despatxos i similars .....................................
habitatge + activitat en el mateix espai ........................................
habitatges en els que s’exerceixi en el seu interior i aprofitant alguna habitació o dependència una activitat de despatx o d’altres
característiques sense tenir una altra entrada des de l’exterior,
aquesta tarifa serà igual que la dels comerços però portaria inclosa la d’habitatge.
tallers i indústries amb menys de 10 treballadors .........................
bars, restaurants, supermercats, així com tallers i indústries amb
més de 11 treballadors ................................................................
Taxa per cementiri municipal (ordenança fiscal núm. 7)
expedició títols, transmissions i duplicats ....................................

0,92%
173,60
237,63
237,63

309,57
389,26
5,00

Segon.- Realitzar informació pública pel període de trenta dies, amb publicació
d’edictes al B. O. P. de Barcelona i tauler d’anuncis, per tal que, dins el període
indicat, puguin formular-se reclamacions o suggeriments. Amb el benentès que cas
de no haver-n’hi els acords d’imposició i d’aprovació provisional de les modificacions
(primer i segon) esdevindran definitius.
Tercer.- Publicar, un cop els acords esdevinguin definitius, el text íntegre de les
noves tarifes i de les modificacions introduïdes a les ordenances fiscals, que entraran
en vigor el dia 1r de gener de l’any 2015 i regiran mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació.

6.- PRECS i PREGUNTES.
1.- El regidor Arnau Comas pregunta si a la reunió del proper dimecres amb “Som
Energia” podrà assistir-hi algun tècnic municipal? I si es podria avançar informació
sobre els consums elèctrics.
El secretari li comenta que està avisat l’enginyer municipal, i –aquest- ha passat a Som
Energia un resum dels diferents contractes elèctrics on s’indiquen els consums.

2.-

El regidor Arnau Comas pregunta per la situació produïda a l’escola pública, que
qualificaria de greu en tant s’està produint una certa alarma social per l’afer del mestre
que s’ha incorporat aquest curs atès els antecedents que té, cosa que ha desembocat
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en malestar entre alguns pares que fins i tot durant dues setmanes no ha portat els
seus fills a classe. Preguntant si es sap el nivell de capteniment que té l’escola en tot
aquest afer i que s’ha fet des de l’ajuntament.
El regidor Esteve Rosell manifesta que també volia plantejar aquesta qüestió.
El regidor Joan Puig els contesta explicant breument el que ha succeït que arrenca
dies abans del 15 de setembre en que pares d’alumnes de 3r s’assabenten que els
seus fill tindran un mestre que va ser expedientat mentre exercia –fa dos cursos- a
l’escola La Tordera, a partir de llavors la rumorologia va creixent fins a l’extrem de
produïr-se un cert pànic en parlar-se de que l’expedient que es va incoar a aquest
mestre era per raó de tocaments a nens/es, el cert és que hi ha hagut una sanció a
aquest mestre de caràcter administratiu però per fets que es desconeixen i que el curs
passat va estar a Cardedeu on no va tenir cap mena de problemes.
Des de llavors els pares s’han mobilitzat i la direcció de l’escola ha fet mil i una
gestions per trobar una sortida a aquest afer. Des de l’ajuntament també hem fet tot el
que està a les nostres mans per mediar en aquest assumpte, havent assistit a totes les
reunions i assemblees que en aquestes setmanes hi ha hagut i havent parlat amb els
Serveis Territorials d’Educació.
En aquests moments s’està en un punt força crispat, en el que hi ha hagut actes
agressius en contra del mestre: punxada de rodes del cotxe, repartiment de fulletons,
però també hi ha indicis que fan pensar en que es poden calmar els ànims.
En tot cas s’ha viscut i es viu una situació molt tensa i complicada.

3.-

El regidor Esteve Rosell pregunta com està l’adquisició de desfibril·ladors,
demanant que es tingui en compte la pràctica d’esports de persones grans com els
veterans dels handbol.

El regidor Daniel Fernández li contesta que s’està esperant obtenir més pressupostos,
ara per ara només se’n disposa d’una empresa, però que un cop es pugui contrastar
se’n compraran dos de seguida, un el portaran els vigilants en el cotxe i l’altre s’està
estudiant el lloc més adequat per instal·lar-lo que podria ser en el pavelló municipal.

4.- El regidor Esteve Rosell pregunta perquè la brigada d’obres municipal està
netejant l’herba del costat de les vorades al sector de Can Ribas, doncs al seu
entendre son finques privades i s’hauria de requerir als propietaris a netejar-les.
El regidor Eric Amargant li contesta que el requeriment als propietaris s’ha realitzat
però per la neteja de solars, el que ara s’ha fet es la neteja de les herbes situades ben
bé al costat de la vorada per tal de tenir net l’espai que ocuparien les voreres, amb la
finalitat que els vianants no hagin de circular per la calçada.
L’alcalde li diu que tractant-se de sòl urbà normalment aquest treball no es feia ja que
a l’hora d’edificar els solars ja se’ls obliga a construir la vorera, però en aquest cas s’ha
cregut de fer-ho per la raó esmentada pel regidor Enric Amargant, essent –en tot casuna qüestió només de criteri.

16

I no havent-hi més assumptes per tractar s’alça la sessió a dos quarts d’onze de la nit
(22,30 h), de tot el qual com a secretari en dono fe.
Vist-i-plau
L’alcalde

Salvador Cañellas i Baró

el secretari

Josep Maria Campdepadrós i Castaño
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