ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA VINT-I-SET DE MARÇ DE 2014.
A dos quarts de deu de la nit (21,30 h) del dia 27 de març 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.
Josep Maria Campdepadrós Castaño

SECRETARI

EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA: el regidor Josep Sabé Vila.
Amb l’autorització de l’alcalde-president, abans de començar la sessió, es dona la
paraula a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca -presents a la sala- que expressen
la situació en que es troben moltes persones en aquest moments de crisi econòmica
en no poder satisfer la quota hipotecaria i la manca de suport legal o de sortides
(lloguer social o d’altre mena) per afrontar aquesta situació. Agraint al Consistori que
figuri en el punt 2n de l’ordre del dia la proposta sancionar els immobles
permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans empreses.

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 l’acta de la sessió del Ple corresponent a la sessió
del dia 5 de gener de 2014, la qual en trobar-la conforme es aprovada per la
unanimitat dels assistents.
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2.-

PROPOSTA SOBRE SANCIONAR ELS IMMOBLES PERMANENMENT
DESOCUPATS.
Per tots els grups municipals es presenta una proposta sobre la conveniència
d’aprovar sancionar els immobles permanentment desocupats propietat d’entitats
financeres i altres grans empreses, per les raons que es recullen en els atesos
següents:
Atès que l'actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de
persones, que a causa de dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les
seves necessitats més bàsiques. Aquesta situació ha portat a milers de famílies a la
impossibilitat de fer front a les quotes hipotecàries o del lloguer de la seva llar.
Atès que la seva traducció social ha estat milers de desnonaments a tot l'Estat
Espanyol i centenars de milers de persones que han vist vulnerat el seu dret a un
habitatge digne, enfrontant-se a situacions de greu vulnerabilitat, precarietat extrema,
pobresa, i exclusió social, econòmica i residencial.
Atès que segons dades del Consell General del Poder Judicial des de 2007 i fins
setembre 2013, a l'Estat Espanyol, ja s'ha arribat a 500.000 execucions hipotecàries,
de les quals 96.927 a Catalunya. Segons l'informe presentat pel Col·legi de
Registradors de la Propietat, només durant l'any 2012, la banca va quedar-se més de
30.034 primers habitatges per impagament de crèdits hipotecaris. Això suposa 115
desnonaments d'habitatge habitual per dia hàbil. Catalunya és la Comunitat
Autònoma que encapçala tots els rànquings, tant d'execucions hipotecàries com de
desnonaments. Segons les dades del Consell General del Poder Judicial de 2013
s'executen 45 llançaments al dia de mitjana.
Atès que ens trobem doncs davant d’una situació d'emergència habitacional que
constitueix una autèntica anomalia en el context europeu. Com denuncia l'informe
Emergencia Habitacional en el estado español, elaborat per l'Observatori DESC,
aquesta situació es veu agreujada pel fet que l'estat espanyol és el país d'Europa
amb més habitatge buit, 13,7% del parc total – 3 milions i mig de pisos segons el
darrer cens estatal d’habitatge de 2011 - i amb un parc social d'habitatge clarament
insuficient - menys d'un 2% de l'habitatge existent -.
Atès que les administracions locals, infradotades de recursos, són les que reben en
primera instància el impacte social d' aquesta situació, en tant que les més
properes a la ciutadania.
Atès que el context descrit i la situació d'emergència en que es troba gran part de la
població s’està traduint també en un significatiu augment de les ocupacions
d'habitatges als municipis. Una forma d'accés a l'habitatge que augmenta el grau de
vulnerabilitat social dels qui es veuen abocats a recorre-hi.
Atès que la manca de recursos de les administracions locals per fer front a la
problemàtica contrasta amb els milers de pisos en desús que acumulen les entitats
financeres i les seves immobiliàries, actors principals i part responsable de la
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bombolla immobiliària. Aquests immobles, sovint obtinguts com a conseqüència
d'execucions hipotecàries, es mantenen buits ja sigui a l'espera de que el preu de
mercat torni a elevar-se, o bé perquè es troben a la venda o a lloguer a preus
inaccessibles per part de la població. El resultat són milers d'habitatges destinats
exclusivament a una funció especulativa, eludint la funció social que segons l'article
33 de la Constitució Espanyola (CE) ha de complir el dret de propietat.
Atès que gran part d'aquestes entitats financeres han estat, d'una manera o altra,
rescatades amb diners públics. Algunes directament gestionades pel govern de
l'Estat a través del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB),
i del traspàs d'actius al anomenat ”banc dolent”, la Societat de Gestió
d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB). Paradoxalment, però,
la forta inversió pública no ha anat destinada a cobrir les necessitats de
la ciutadania i els ajuts milionaris a la banca, molts d'ells a fons perdut, no han
implicat cap contrapartida social.
Atès que la situació descrita requereix actuacions per part de l'administració que
possibilitin l'accés a l'habitatge de tots aquells ciutadans que se'n veuen exclosos,
acomplint el mandat constitucional de l'article 47 de la CE. Encàrrec als poders
públics que reiteren l'article 26 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (EAC) i 11 del
Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials i Culturals (PIDESC).
Donada la gran quantitat de població amb necessitats habitacionals i la manca de
recursos públics per fer-hi front, resulta urgent mobilitzar l’habitatge buit en mans de
les entitats financeres. Fomentar i garantir la funció social de l'habitatge,
desincentivar-ne la utilització anòmala i penalitzar-ne, si s’escau, l’ús antisocial es
converteix en un dels pocs mecanismes efectius a l'abast de l’administració per
donar resposta a la vulneració del dret.
Atès que davant els intents del govern central de buidar de competències les
administracions locals, cal que els ajuntaments defensin l'autonomia municipal
satisfent les necessitats habitacionals de la població. És en aquest context que
algunes corporacions, com ara Terrassa, havent esgotat les mesures de foment per
facilitar l'ocupació dels pisos buits en poder de les entitats financeres, han iniciat
procediments sancionadors.
Atès que l'article 41 de la Llei 18/2007, del Dret a l'Habitatge de Catalunya (LDHC)
estableix com a utilització anòmala d'un habitatge la seva desocupació permanent i
injustificada. Així mateix, en el seu punt tercer, disposa que en aquests supòsits
l'administració competent haurà d'obrir un expedient administratiu per realitzar els
actes d'instrucció necessaris per determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els
que haurà de dictar una resolució.
Atès que l’article 42 del mateix text legislatiu enumera diverses mesures que les
administracions han d’adoptar per a evitar la desocupació permanent dels immobles.
Tals com: l'aprovació de programes d'inspecció; la facilitació de garanties als
propietaris d'immobles buits sobre el cobrament de les rendes i la reparació de
desperfectes; el impuls de polítiques de foment de la rehabilitació d'habitatges en mal
estat; la possibilitat de cedir els immobles a l'Administració Pública per que els
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gestioni en règim de lloguer; i l’adopció de mesures de caràcter fiscal, tant de foment
com penalitzadores.
Atès que l'article 123.1.h de la LDHC tipifica com a infracció molt greu en matèria de
qualitat del parc immobiliari mantenir l'habitatge desocupat un cop l'administració
hagi adoptat les mesures de foment contemplades al precepte 42. Segons els
articles 118.1 i 131 del mateix text normatiu, aquesta actuació pot ser sancionada
amb multes de fins a 900.000 euros. Cal destacar que d'acord amb el que estableix
l'article 119 de la LDHC, les quantitats obtingudes s’hauran de destinar al
finançament de polítiques públiques destinades a garantir el dret a l’habitatge.
Atès que l'article 3 del Codi Civil, estableix que les normes s'han d'interpretar d'acord
al context i a la realitat social en què s'apliquen. Un context, caracteritzat per una
situació d'emergència habitacional.
El regidor Esteve Rosell llegeix els acords que es proposa d’adoptar, que al seu
entendre son prou clars i no precisen cap explicació complementaria.
El regidor Víctor Reixach manifesta l’agraïment a la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca (PAH) per la seva assistència i per les accions i per la pressió que estan
portant a terme, que ens –entre altres coses- han possibilitant l’adopció d’acords com
els que avui es debaten en aquesta sessió.
A continuació diu que sobre aquest assumpte vol dir tres coses:
En primer lloc vol expressar que hi ha una mancança de mesures reals per
afrontar-lo, com ho demostra l’escassa dotació del pressupost de la Generalitat de
Catalunya, a pesar de ser una qüestió d’emergència social quasi sagnant, que ve
d’un càncer que s’arrossega fa més de 60 anys, que ha posat en evidència ser un
problema estructural del país i que precisa que el poder s’impliqui amb l’adopció de
mesures, com més no per parar les més de 95.000 execucions hipotecàries
realitzades, no n’hi ha prou amb els 2.000 ajuts que s’inclouen al pressupost de
2014, també és menester actuar en altres sentits com el lloguer social o abordant
seriosament la pobresa i l’exclusió residencial severa que pateixen –entre altresels sense sostre. És un problema molt gran que té un panorama gens
encoratjador, amb una minsa política d’habitatge de la Generalitat de Catalunya
que de ben segur no resoldrà res.
D’altra banda considera que la proposta que es presenta, provinent de la PAH, no
és gens revolucionaria i plenament assumible, basada en la redacció d’un Pla, de
realitzar una tasca inspectora per aconseguir un parc d’habitatges de lloguer. No
és una gran cosa però està bé.
Finalment vol afegir que aquest assumpte s’hauria d’abordar des d’una visió global,
és a dir no limitada a Sant Esteve de Palautordera, col·laborant amb altres
ajuntaments com els de Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera, a través d’una
taula per treballar junts i abordar plegats aquesta qüestió o problema d’emergència
social que tots tenim i patim, tenint més instruments que abans no existien i fent-ho
des d’ara mateix.
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L’alcalde diu que el seu grup està d’acord amb la proposta presentada, però no
coincideix amb la totalitat del que s’ha dit, entén que les manifestacions realitzades
pel regidor Víctor Reixach s’emmarquen més a nivell de país i no de poble. En tot
cas vol expressar que no li consta que a Sant Esteve de Palautordera hagi pisos
buits. Alhora que afirma que el seu grup municipal està interessat en formar part de
la taula que ha proposat.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Manifestar el compromís d'endegar mesures municipals en base a la
legalitat i competències existents i als efectes que assenyala aquesta moció, amb
l'objectiu de garantir el dret a l'habitatge de la població i fer front a l'emergència
habitacional.
Segon.- Elaborar i aprovar un Pla Municipal d’Habitatge, o actualitzar el planejament
existent, que contempli i reguli degudament les mesures de foment per a evitar la
desocupació permanent i injustificada d’habitatges enumerades a l’article 42, de la
llei 18/2007.
Tercer.- Elaborar i aprovar Programes d'Inspecció a fi de detectar, comprovar i
registrar els immobles que es troben en situació de permanent desocupació,
començant pels que són propietat d'entitats financeres i altres grans empreses.
Aquesta tasca es pot fer a través del creuament de dades en disposició de
l'administració i l'atorgament d'audiència a l'interessat, o bé realitzant una inspecció
física des de l'administració.
Quart.- Instruir procediments administratius contradictoris on es determinin,
coneguin i comprovin els fets, un cop detectada la desocupació. Aquest
procediments hauran d’acabar amb una resolució que declari si s’està produint una
situació de desocupació permanent constitutiva d’una utilització anòmala de
l’habitatge, d’acord amb el que estableix l’article 41 de la LDHC. En cas afirmatiu,
caldrà requerir al propietari que cessi en la seva actuació en un termini concret, tot
informant-lo de les activitats de foment que està duent a terme l’administració per
facilitar-li la finalització d’aquesta situació.
Cinquè.- Imposar fins a 3 multes coercitives que poden arribar als 100.000 euros, tal
i com determina l’article 113.1 de la llei 18/2007, prèvia advertència, si transcorregut
el termini fixat no s’ha produït l'ocupació de l'immoble.
Sisè.- Iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es
mantingui la desocupació de l'habitatge un cop esgotat el termini atorgat per a
corregir la situació, tal com preveu l’article 123.1.h de la LDHC.
Setè.- Instar al Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest àmbit amb
la mateixa finalitat, dins el marc de les seves competències.
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Vuitè.- Transmetre aquesta moció pel seu coneixement i adhesió a les Entitats
Municipalistes, al Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris, a la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i a les associacions veïnals del municipi.

3.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ PLA
ESPECIAL CATÀLEG DE MASIES INCORPORANT LA FINCA “MOLÍ DE CAN
MOIX“.
Es dona comptes als assistents de l’acord adoptat per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona a la sessió del dia 12 de març de 2014, d’aprovació
definitiva de la modificació del Pla Especial del Catàleg de Masies incorporant la
finca “molí de Can Moix”, promoguda a instància del senyor Josep Maria Riu Rovira
de Villar.

4.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE SUPLEMENT DE CÈDIT DEL PRESSUPOST
DE 2013.
Donada lectura a la proposta de l’Alcaldia sobre la conveniència d’aprovar un
expedient de modificació de crèdit a determinades partides del pressupost municipal de
l’exercici 2013, per les raons que es recullen en els atesos següents:
Atès que –en aquests moments- s’estan portant a terme les darreres anotacions
comptables de l’exercici de 2013, havent observat que –segons informe fet pel
secretari-interventorhi ha algunes partides que tindran una consignació
pressupostària insuficient per atendre degudament les despeses que s’hi han
d’imputar, en concret
la 4.462.03 “transferències corrents a Ajuntaments: per transport urbà” amb una
dotació inicial de 10.000,00€, caldria suplementar amb 30.364,05€ de més, per tal
d’incloure la minuta de l’exercici 2013 liquidada per l’Ajuntament de Santa Maria
de Palautordera per aquest concepte. Justificant la no previsió inicial pel fet que
la consignació del pressupost (10.000,00) que només preveia la liquidació del
transport públic de l’exercici 2012, doncs des de sempre es liquidava un any per
l’altre, és a dir: en el pressupost de 2012 es va pagar la liquidació de l’any 2011,
en el pressupost de 2011 es va pagar la liquidació de l’any 2010 i així
successivament. En l’exercici de 2013, cas d’aprovar-se aquest suplement de
consignació pressupostària, es portarà a terme una regularització que permetrà
que a cada exercici pressupostari s’imputi la liquidació de l’any en curs.
la 2.462.00 “transferències corrents a Ajuntaments: per serveis socials” amb una
dotació inicial de 30.000,00€, caldria suplementar amb 35.574,80€ de més, per tal
d’incloure les liquidacions dels ajuntaments de Santa Maria de Palautordera,
Gualba i Vallgorguina corresponent a la distribució de despeses de personal social
(treballadora familiar, educadora social i coordinadora). Justificant la no previsió
inicial que figura al pressupost pel fet que a l’exercici de 2013, a més de les del
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propi any, també es comptabilitzarà les liquidacions fetes per aquest ajuntaments
per aquest concepte però corresponent a l’exercici de 2012 que no es varen
poder contreure comptablement, que varen quedar reflectides en els comptes
municipals com a pendents d’aplicació pressupostària.
La 4.609.01 “inversió nova en infraestructures – estalvi energètic” que inicialment
s’havia previst en 38.000,00€, caldria suplementar en 29.272,32€ corresponent a
la part d’obra (2ª fase) que no s’havia previst inicialment i que s’ha pogut realitzar
en haver obtingut una subvenció complementària de la Diputació de Barcelona per
import de 28.272,72€. Amb el benentès que la xifra (38.000,00) que figura en el
pressupost correspon a la 1ª fase d’aquesta obra.
La 4.619.01 “altres inversions – clavegueram / enllumenat” prevista inicialment en
4.000,00€, caldria suplementar-la en 11.583,86€ per poder contreure despeses
que s’han produït de caràcter extraordinari com, entre d’altres, 5.154,00€ per
reposar el cablejat de l’enllumenat del carril bici que va ser sostret en un robatori o
diferents embussaments del clavegueram: cas del carrer Pins per import de
9.512,81€. Amb el benentés que mitjançant vinculació jurídica s’ha pogut utilitzar
sobrants d’altres partides d’inversions.
Diferents partides que es suplementen per encabir-hi les darreres factures
entrades el mes de desembre de 2013, que corresponen a aquest exercici, que es
podrien tanmateix comptabilitzar l’any 2014 però que vist el resultat positiu que
surt en un tancament provisional dels comptes de 2013 fa aconsellable d’imputar
a aquest exercici, en concret les partides següents:
1.120.05
2.462.02
2.480.00
3.221.02
3.226.09
3.480.04
3.480.05
4.610.01
4.619.00

retribucions bàsiques
transferències ajuntaments - SAD
beques menjador escolar
subministraments - gas edificis
fira medieval festa tardor
subvencions sessions logopèdia
altres transferències - sanitat
altres inversions - camins públics
altres inversions - senyalització

1.886,10
8.993,41
124,37
16.718,88
2.648,40
155,61
4.991,86
3.872,00
6.133,71

Atès que a l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes Locals, permet la incoació i aprovació d’un
expedient de suplement de crèdit o consignació pressupostària, que s’haurà de
finançar, entre d’altres, amb majors ingressos recaptats, la qual cosa succeeix a
l’exercici de 2013 en diferents partides d’ingressos, com
partida
11600
30200
31900
33501
34801
39900
39211
39901

concepte
impost increment terrenys
taxa recollida escombreries
taxa cementiri
ocupació via pública
utilització locals
altres ingressos
recàrrec constrenyiment
recursos eventuals

pressupost

recaptat

15.550,00
255.000,00
4.000,00
1.700,00
4.000,00
34.144,72
3.000,00
15.000,00

25.077,55
255.855,10
5.167,71
3.741,89
4.186,36
43.144,72
3.014,57
16.174,09

majors ingressos
9.527,55
855,10
1.167,71
2.041,89
186,36
9.000,00
14,57
1.174,09
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42000
46102
46109
46200

transferències estat
220.000,00
transf.Diputació – serv.socials
5.500,00
altres transf.Diputació BCN
0,00
transf.ajuntaments – serv.socials 24.000,00

392.908,73
14.450,13
28.272,72
24.933,90

150.175,58
8.950,00
28.272,72
933,90

Havent de significar que el major ingrés, de gairebé el doble, obtingut en la partida de
“transferències de l’estat” es degut al fet d’haver estat excessivament cautelós a l’hora
de realitzar la previsió pressupostària, la qual cosa s’explica pels resultats negatius en
les liquidacions negatives dels anys 2010 i 2011 en la participació de tributs de l’estat
que ha originat la corresponent devolució.
Atès que a l’informe emès pel secretari-interventor es desprèn que les demés partides
que composen l’estat d’ingressos, la recaptació obtinguda s’ajusta a les previsions
inicials que figuren al pressupost.
La regidora Maria Àngels Garriga realitza una explicació de les partides que convé
suplementar amb la idea de tancar els comptes de l’exercici 2013 amb el màxim
d’operacions comptables contretes, també explica que els suplements de
consignació es finançarà amb els majors ingressos que s’han obtingut, tal i com es
reflecteix a la proposta que s’ha fet arribar a tots els regidors
El regidor Arnau Comas pregunta pels criteris que s’han seguit per muntar
l’expedient de suplement de crèdits que es proposa i quin objectiu es pretén.
Per la regidora Maria Àngels Garriga, l’alcalde i el secretari-interventor es realitzen
sengles intervencions contestant les preguntes efectuades, en el sentit que han estat
criteris de caràcter tècnic, no polítics, tenint com a única finalitat la de tancar l’exercici
2013 amb el màxim de despeses contretes, atenent que les despeses corresponguin
a l’any 2013 i a la possibilitat de poder-ho fer degut als majors ingressos realitzats.
El regidor Arnau Comas diu que després de rebre tres propostes sobre aquest tema,
se’ls fa complicat entendre’ho, expressant que considera -un cop es tanqui del tot la
comptabilitat- es produirà un decalatge o superàvit d’uns 70.000,00€ que s’haurà de
decidir quina finalitat se li dona.
La regidora Maria Àngels Garriga li contesta que serà en el moment d’aprovar la
liquidació dels comptes de l’exercici 2013 quan s’haurà de decidir aquesta qüestió,
no pas ara.
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:
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Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit del pressupost 2013,
mitjançant la utilització d’una part dels majors ingressos no previstos inicialment en el
pressupost, en la forma següent:
MAJORS INGRESSOS QUE S’UTILITZEN, no previstos inicialment en el Pressupost:
461.09
461.02
399.00
335.01
420.00

subvenció Diputació BCN, estalvi energètic
subvenció Diputació BCN, serveis socials
(ajuts complementaris i d’urgència social)
altres ingressos (ajuts particulars per serveis socials)
ocupació via pública (festes)
transferències administració general estat
SUMA ...............................................

28.272,72
8.950,13
9.000,00
1.374,23
104.722,59
152.319,56

PARTIDES QUE ES SUPLEMENTEN:
4.462.03
2.462.00
1.120.05
2.462.02
2.480.00
3.221.02
3.226.09
3.480.04
3.480.05
4.609.01
4.610.01
4.619.00
4.619.01

transferències ajuntaments – transport urbà
transferències ajuntaments – serveis socials
retribucions bàsiques
transferències ajuntaments - SAD
beques menjador escolar
subministraments - gas edificis
fira medieval festa tardor
subvencions sessions logopèdia
altres transferències - sanitat
inversió nova infraestructura - estalvi energètic
altres inversions - camins públics
altres inversions - senyalització
altres inversions - clavegueram
SUMA ...............................................

30.364,35
35.574,80
1.886,10
8.993,41
124,37
16.718,88
2.648,40
155,61
4.991,86
29.272,32
3.872,00
6.133,71
11.583,86
152.319,56

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

5.- PRECS I PREGUNTES
1.- El regidor Esteve Rosell pregunta si s’ha donat compliment a l’acord adoptat pel
Ple de satisfer els tributs estatals a través de l’Agència Tributària Catalana.
L’alcalde li contesta que de moment no s’ha fet, per decisió de l’alcaldia per una
qüestió purament cautelar però que a curt termini es portarà a terme.

2.- El regidor Esteve Rosell pregunta de nou pel fanal de carrer Vallmanya que
encara no s’ha col·locat.
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El regidor Enric Amargant i l’alcalde li contesten que encara no ha arribat i no està
clar el lloc exacta on s’ubicarà.

3.- El regidor Esteve Rosell pregunta pel canvi de decisió de l’equip de govern en
dedicar una plaça a en Joan Serra, doncs quan ho va preguntar en un altre Ple se li
va contestar que no es veia oportú, pel que agraeix a l’equip de govern aquest canvi.
L’alcalde li contesta que en cap moment se li va dir que no es faria, sinó que s’hauria
de parlar amb la família, cosa que s’ha fet, també se li va contestar que en Joan
Serra era una persona molt vinculada i compromesa amb la cultura del poble i si
s’havia de retre homenatge havia de ser amb un ampli consens amb la família i
persones del seu entorn i amb entitats. També vol assabentar als assistents que el
proper dia 17 de maig, amb la col·laboració de la Factoria Mascaró es portaran a
termes actes d’homenatge a en Joan Serra.

4.- El regidor Esteve Rosell pregunta pel canvi en la decisió de l’equip de govern de
col·locar un mirall davant la pilona del carrer Major.
L’alcalde li contesta que s’ha pres la decisió de col·locar el mirall davant les queixes
veïnals i algun mal funcionament de la pilona. D’altra banda li fa saber que es
col·locarà un altre mirall davant la pilona del Passeig de les Monges.

5.- El regidor Esteve Rosell pregunta per la gàbia que s’ha col·locat, ben a la vista, a
la terrassa de damunt del teatre Pare Casals.
El regidor Enric Amargant i l’alcalde li contesten que és una eina per caçar coloms,
amb la finalitat de reduir la quantitat de coloms que hi ha en el municipi, havent
contractat una empresa per realitzar aquest servei.

6.- El regidor Esteve Rosell pregunta perquè no es penja la convocatòria dels plens
a la pàgina web municipal.
El regidor Elies Ramil li contesta que a ell li consta que es penja a la pàgina web en
el lloc “tauler d’anuncis”.

7.- El regidor Esteve Rosell pregunta si es podria invitar o convocar als regidors de
l’oposició a reunions informatives com la portada a terme amb els veïns del carrer
Anton de Fluvià.
L’alcalde li contesta que tot es pot fer, però que aquesta reunió es tractava que els
veïns decidissin si o no s’urbanitza el carrer totalment o parcialment, atenent l’import
de 85.000,00€ de subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona i haver fallat la
subvenció de 100.000,00€ demanada al PUOSC, pel que considera era una decissió
que afectava només als veïns.
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8.- El regidor Esteve Rosell pregunta si hi ha una manera d’obligar que les
bicicletes passin pel carril bici de Santa Margarida i no ho facin per la carretera.
L’alcalde li contesta que al seu entendre les bicicletes han de circular per la carretera
i també pel carril bici, però en cap cas es pot obligar que circulin per aquests carrils,
fent esment que per on no poden circular és per les voreres tot i que hi passen.

9.-

El regidor Esteve Rosell pregunta si s’hauria de prendre algun acord donant
suport a l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera sobre la construcció d’un carril
bici que vagi fins a l’estació del ferrocarril.
L’alcalde li contesta que segons li consta l’Ajuntament de Santa Maria de
Palautordera té redactat, des de fa un cert temps, el projecte d’aquest carril bici, el
que no sap és quan tenen previst d’executar l’obra.
El regidor Víctor Reixach manifesta que considera necessari que els tres pobles
veïns (Sant Celoni, Santa Maria de Palautordera i Sant Esteve de Palautordera)
s’haurien de coordinar per aconseguir una xarxa integral de carril bici o pas de
vianants.

10.- El regidor Arnau Comas pregunta si s’han acomplert els requeriments fets al
propietari del Moli de Can Moix, com el tancament de camí o la tala d’arbres.
El regidor Daniel Fernández i l’alcalde li contesten que la tala d’arbres s’ha realitzat
amb autorització del Departament d’Agricultura (DARP), el camí que porta al riu s’ha
arreglat i –a més- han construït uns gabirons de protecció a la llera del riu amb
llicència municipal i autorització de l’ACA.

11.-

El regidor Arnau Comas pregunta si s’ha previst convocar comissions
informatives abans de cada Ple.

L’alcalde li contesta que no hi ha cap inconvenient per fer-ho, havent-ho fet en altres
ocasions per assumptes de certa transcendència. També li diu que sempre que
vulguin poden passar per l’ajuntament per interessar-se o preguntar per qualsevol
assumpte.

12.-

El regidor Elies Ramil pregunta al grup municipal de la CUP pels cartells
enganxats a la paret exterior del Centre d’Informació, que s’ha portat a terme sense
cap permís i desobeint l’escrit que es va enviar a totes les associacions i entitats de
fer-ho només als llocs autoritzats per tal de mantenir netes les façanes d’edificis i
d’altres elements o instal·lacions (fanals).
El regidor Arnau Comas li contesta dient que per ells aquest fet és una pura
anècdota que no els genera cap preocupació, i si s’ha fet és per considerar que no
causaria cap molèstia.
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L’alcalde li manifesta que no es una qüestió de les molèsties que hagi pogut causar,
només es tracta de mantenir el poble net i de penjar els rètols en els llocs concrets
que hi ha previstos per fer-ho.
El regidor Víctor Reixach diu que si volen ens poden sancionar, però aquest és un fet
puntual, fent esment a altres fets –més importants o de major transcendència- que
representen una violació de la legalitat com per exemple la caseta construïda pel
senyor Vicenç Roig sense que s’hagi fet cap actuació.
L’alcalde contesta que sancionar no és ni la voluntat ni el tarannà de l’equip de
govern, creu que parlant es poden resoldre les coses. No entén que un assumpte
tant simple es converteixi en un debat de retrets d’altres assumptes, en lloc de
contestar a la pregunta que el regidor Elies Ramil els ha fet.

13.- El regidor Víctor Reixach pregunta si es taparan correctament els carrers en
els quals s’ha tallat l’asfalt.
L’alcalde li contesta que hi ha carrers que per instal·lar conduccions de gas o d’altres
serveis s’ha hagut de tallar l’asfalt, però que un cop feta l’obra es repara de nou
l’asfalt.
I no havent-hi més assumptes per tractar s’alça la sessió a les onze del vespre
(23,00 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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