ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA CINC DE MARÇ DE 2014.
A dos quarts de deu de la nit (21,30 h) del dia 5 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 extraordinària 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,
Josep Sabé Vila, i
Esteve Rosell Masó.
Josep Maria Campdepadrós Castaño

SECRETARI

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 19 de desembre de 2014, la qual en trobar-la conforme es aprovada per la
unanimitat dels assistents.

2.- SUPORT A LA REALITZACIÓ
DE LA CONSULTA SOBRE LA INDEPENDÈNCIA
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia per prendre diferents acords
relatius al procés de la Consulta popular sobre la Independència de Catalunya fixada
pel dia 9 de novembre de 2014.
Atès que el Parlament de Catalunya, en ús de la seva sobirania, vol fer participar al
poble de Catalunya en un procés democràtic en forma de consulta popular que li
permeti decidir, d’acord amb la legalitat, el seu futur com a poble.
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Atès que som conscients que el món municipal serà clau en aquest procés i que cal
esmerçar tots els esforços perquè el proper dia 9 de novembre de 2014 tots els
catalans i catalanes siguem cridats a les urnes per a poder decidir pacíficament i
democràticament el futur del nostre país.
El regidor Arnau Comas manifesta que en el primer dels acords que es proposa
d’adoptat s’hi afegeixi la frase següent: “si pot ser amb acord de l’Estat Espanyol i si
no es dones, fer-ho sense aquest acord”.
El regidor Esteve Rosell diu que també s’hauria de donar trasllat a l’ANC.
Aquestes esmenes son acceptades per la totalitat dels regidors.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Expressar la satisfacció d’aquest Consistori a l’acord del Parlament de
Catalunya que farà possible la celebració d’una consulta on el poble de Catalunya
decidirà, de manera lliure i democràtica, el seu futur col·lectiu, si pot ser amb acord
de l’Estat Espanyol i si no es dones, fer-ho igualment sense aquest acord.
Segon.- Donar suport a la data del 9 de novembre de 2014 per portar a terme la
consulta i a la pregunta amb dos apartats: “Vol que Catalunya esdevingui un Estat?
i, en cas de resposta afirmativa, “Vol que aquest Estat sigui independent?, fruit de
l’acord adoptat pel Parlament de Catalunya de totes les forces parlamentaries
favorables al dret a decidir.
Tercer.- Col·laborar en aquelles iniciatives que es convoquin i sigui necessari el
suport del món local català per a la celebració d’aquesta consulta.
Quart.Posar a disposició del Govern de la Generalitat de Catalunya tots els
mitjans requerits perquè el referèndum esdevingui un èxit i aconsegueixi la màxima
participació ciutadana, i –en cas que sigui necessari- cedir les dades del padró
municipal en els termes que indiqui la futura Llei de consultes del Parlament de
Catalunya i en el corresponent Decret de convocatòria de la consulta.
Cinquè.- Comunicar els acords presos al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, a tots els grups polítics amb representació al Parlament de
Catalunya, a les entitats municipalistes: ACM, FMC i AMI, i a l’ANC.

3.- FORMALITZACIÓ DE CONFLICTE EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL
CONTRA LA LLEI 27/2013 DE RACIONALITZACIÓN Y
SOSTENIBILIDAD DE L’ADMINISTRACIÓN LOCAL.
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Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia per iniciar la tramitació per a la
formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra els articles primer i
segon i demès disposicions afectades de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de
2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
El regidor Arnau Comas diu que en general el seu grup està d’acord amb la proposta,
però els sembla com a mínim incongruent que es pugui mostrar el desacord amb la
llei estatal i d’altra banda tenir redactat un projecte de llei catalana que acabarà fent
el mateix, és a dir retallar competències i subjugar determinats serveis a resultats
econòmics, pel que al fi i al cap els que acabaran reben seran els més febles: els
municipis petits, anunciant que en el proper Ple tenen previst presentar una proposta
sobre aquesta qüestió.
D’altra banda consideren que els tres primers atesos són d’una autocomplaença molt
alta i fins i tot escandalosa pel que proposen de treure’ls de la proposta. Així com
també s’hauria de treure del 6è atès la frase “que encara es demostren
econòmicament rendibles”.
Aquestes esmenes son acceptades per la totalitat dels regidors.
Atès que ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una
administració més propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social,
el govern de l’estat espanyol ha aprovat una “Llei de Racionalització i Sostenibilitat
de l’Administració Local” (LRSAL) que suposa, de facto, una retallada competencial
sense precedents que suposarà un important retrocés, atès que afectarà de ple als
serveis que donen els ajuntaments.
Atès que trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament
adequat per garantir serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el
municipalisme torni a un model de fa quaranta anys enrere amb un marc
competencial raquític, i que allunya la capacitat de decisió sobre les polítiques de
proximitat, i també allunya les decisions i el control de la ciutadania acabant amb el
valor de proximitat que permet la prevenció, la detecció i l’actuació per garantir uns
mínims de cohesió i convivència en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya.
Atès que aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura
de l’estat espanyol i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmicofinancera. Una llei que vol privatitzar els serveis, principalment dels tres grans serveis
públics locals: l’abastament d’aigües, el tractament de residus i l’enllumenat públic.
Atès que la LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial
i de règim local, i converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una
instància merament administrativa i sota control en el seu funcionament, vulnerant
així l’actual marc basat en el principi d’autonomia local i principi de subsidiarietat,
reconegut a la Carta Europea d’Autonomia Local com a criteri de proximitat en
l’atribució de competències i d’eficàcia en la redistribució.
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Atès que davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han
iniciat una campanya d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei
de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, així com la defensa del
món local perquè els ajuntaments som l’administració que estem millor preparats per
oferir serveis de proximitat.
Atès que els ajuntaments volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint
el protagonisme en la defensa, garantia i l'enfortiment dels drets socials i la millora
del benestar de la ciutadania. En canvi aquesta llei afecta a la quotidianitat i a les
necessitats bàsiques de la gent, i redueix la capacitat de resposta dels governs
locals.
Vista la Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat
de l’Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013.
Atès que el conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC,
es pot plantejar quan les normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia local
constitucionalment garantida.
Atès que d’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en
defensa de l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions locals
amb el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres d’aquesta.
De manera prèvia a la formalització del conflicte, s’ha de sol·licitar dictamen, amb
caràcter preceptiu però no vinculant, del Consell d’Estat.
Per la unanimitat dels assistents s’adopten els següents acords:
PRIMER.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de
l’autonomia local contra els articles primer i segon i demès disposicions afectades de
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de
la Administración Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013)d’acord amb el
text que s’adjunta, segons el que s’estableix en els arts. 75 bis i següents de la Ley
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
SEGON.- A tal efecte, sol·licitar Dictàmen del Consejo de Estado, conforme a
l’establert en l’art. 75 ter 3 de la LeyOrgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional, per conducte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
a petició de l’entitat local de major població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local), així com atorgar a aquesta entitat la
delegació necessària.
TERCER.- Facultar i encomanar a l’Alcalde/Alcaldessa per a la realització de tots els
tràmits necessaris per portar a terme els acords primer i segon i expressament per a
l’atorgament d’escriptura de poder tan ampli i suficient com en dret es requereixi a
favor de la Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura, col. núm. 1040 de l’Il·lustre
Col·legi de Procuradors de Madrid per tal que, en nom i representació de
l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, de forma solidària i indistinta interposi
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conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre
de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013), de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local,seguint-lo per tots els seus tràmits i
instàncies fins a obtenir sentència ferma i la seva execució.

4.- DESACUMULACIÓ AMB LA SECRETARIA
DE L’AJUNTAMENT DE CAMPINS.
Donada lectura a la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència d’aprovar la
desacumulació de la secretaria municipal amb la del municipi de Campins.
Atès que el secretari-interventor d’aquest Ajuntament ha presentat un escrit
comunicant que el dia 15 de febrer de 2014 ha deixat de prestar els seus serveis a la
secretaria de l’Ajuntament de Campins.
Atès que es va autoritzar l’acumulació de la secretaria d’aquest municipi amb la de
Campins per acord del Ple d’aquesta Corporació adoptat a la sessió del dia 17 de
desembre de 2008.
Per la unanimitat dels assistents s‘acorda:
Primer.- Deixar sense efecte l’acord d’acumulació de les secretaries de Sant Esteve
de Palautordera i de Campins.
Segon.- Donar compte de l’acord anterior al Departament de Governació i a
l’Ajuntament de Campins.

5.- APROVACIÓ INICIAL A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES (Castell de Montclús).
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència
d’aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries per qualificar
com equipament públic l’àmbit territorial del Castell de Montclús.
El regidor Víctor Reixach manifesta que si la intenció es cedir aquest espai a la
Diputació de Barcelona, l’ajuntament perdrà les actuals prerrogatives de gestió, de
turisme i de patrimoni municipal.
L’alcalde li contesta que amb la cessió a la Diputació de Barcelona no es perdrà el
caràcter de públic dels terrenys del Castell i de la zona arqueològica de l’entorn, però
aquesta és una qüestió que ara encara no es planteja tot i que és –potser- la finalitat
del canvi urbanístic que avui es proposa d’adoptar, i –arribat el moment- la cessió
s’haurà de plantejar a través d’un conveni en el que l’Ajuntament haurà de mantenir
la possibilitat de realitzar-hi alguna activitat.
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Atès que la finca on s’ubica el Castell de Montclús és de titularitat de l’Ajuntament de
Sant Esteve de Palautordera, té una superfície de 15.948,00 m2, havent-se obtingut
per cessió de l’anterior propietari sr. Manuel Adroher Iglesias. En l’acta d’escripturar
la cessió tanmateix es va tramitar i aprovar un expedient de segregació, en el que la
finca de 15.948 m2 on es troba el castell de Montclús es segregava de la finca
original de la familia Adroher, de 52.948 m2. Aquesta segregació i canvi de titularitat
es troba pendent de ser inscrita en el Registre de la Propietat.
Atès que les Normes Subsidiàries de Planejament vigents a Sant Esteve de
Palautordera, qualifiquen la zona on es troba la finca en qüestió com a Sol No
Urbanitzable, de tipus Forestal, per la qual cosa les finques dins aquest tipus de sòl
han de complir una superfície mínima de 25 Has (25.000 m2). Evidentment, la finca
del Castell de Montclús de 15.948,00 m2 no compleix els paràmetres de la unitat
mínima en Sol Forestal. Essent aquest el motiu de no haver portat a terme la seva
inscripció registral.
Atès que aquest Ajuntament té intenció de cedir-ne la titularitat al Parc Natural del
Montseny de la Diputació de Barcelona. El motiu és que aquesta finca hi pertany, i
que el cost de les obres necessàries per a la rehabilitació completa del castell, el seu
manteniment , i control de visites, son tasques que el personal del Parc pot assumir
molt millor.
Atès que la Diputació de Barcelona, a través de la Direcció del Parc Natural del
Montseny, ha mostrat la seva disposició a acceptar l’oferiment.
Atès que el propi Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc
del Montseny, aprovat el 2008, qualifica el castell com Dotació del Parc , D.P. 13
Castell de Montclús, com a “us dotacional vinculat al Parc”. I a l’article 116 del Pla
Especial, es diu: “En aquesta secció es regulen els sols destinats a equipaments
comunitaris, situats en àrees de sol no urbanitzable dins l’àmbit del present Pla,
definits per cadascun dels planejaments urbanístics dels municipis que integren el
Parc del Montseny, així com els sòls destinats a les dotacions del Parc del Montseny
necessàries per assolir els objectius del Pla especial.”
Atès que la proposta de la modificació puntual de N.N.S.S. consisteix en atorgar a la
finca del castell de Montclús, de 15.948 m2, la qualificació urbanística que ja li atorga
el Pla Especial del Parc Natural del Montseny, és a dir, D.P. 13, “Dotació del Parc”.
Un cop aprovada la modificació puntual, no sols es recollirà en el Pla Especial del
Parc sinó també a les Normes Subsidiàries de Sant Esteve de Palautordera.
Atès que la modificació puntual de NN SS que es presenta no altera cap realitat
física ni modifica el grau de protecció de la zona afectada, tenint solsament per
objecte aconseguir que la segregació de la finca del castell de Montclús, es pugui
inscriure al Registre de la Propietat, i –finalment- es pugui efectuar la cessió de la
mateixa a la Diputació de Barcelona podent integrar-se amb els altres elements
públic del Parc Natural del Montseny.
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Vist el que es disposa al Decret Legislatiu 1/2010 pel que s’aprova el Text Refós de
la Llei d’Urbanisme de Catalunya,
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.
QUATRE vots d’ABSTENCIÓ: els emesos pels regidors: Víctor Reixach
Casacuberta, Arnau Comas Miñarro, Carles López Cao i Josep Sabé Vila.
en no necessitar aquest assumpte cap majoria qualificada, a la vista del resultat de la
votació s’aprova la proposta de l’alcaldia, acordant-se:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries per
qualificar com equipament públic –dotació del Parc- l’àmbit territorial del Castell de
Montclús.
Segon.- Realitzar informació pública, pel termini d’un mes, mitjançant la publicació
d’anuncis al B.O.P., D.O.G.C., diari 9NOU i tauler d’anuncis de la Corporació, als
efectes que es puguin formular –dins aquest període- reclamacions, al·legacions i/o
suggeriments.
Tercer.- Sol·licitar informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, amb
caràcter previ a l’aprovació provisional.
Quart.- Sol·licitar informe als diferents organismes que puguin tenir-hi interès, plans,
programes i/o sigui preceptiu el seu informe, següents:
- Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona,
- Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya,
- Àgencia Catalana de l’Aigua,
- Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de
Catalunya, i
- Direcció General d’Arquitectura i Paissatge.

6.- APROVACIÓ INICIAL PLA ESPECIAL DE LA MASIA CAN NET
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència
d’aprovar inicialment el Pla Especial de la masia de Can Net.
Atès que per la senyora Maria José Echevarrieta Iñigo, s’ha formulat petició per
iniciar el tràmit per a l’aprovació del Pla Especial de la finca de Can Net.
Vist el que es disposa al Decret Legislatiu 1/2010 pel que s’aprova el Text Refòs de
la Llei d’Urbanisme de Catalunya, en especial els seus article 67, 69, 78, 80 i 85.
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Vist l’informe que conjuntament han emès l’arquitecte i el secretari municipals i que
literalment diu el següent:
La masia de Can Net i els terrenys que l’envolten està situat en sòl classificat com a no
urbanitzable, inclòs en el Pla Especial de Catàleg de Masies.
La fitxa de Can Net (C-034) del Catàleg de Masies permet els usos d’habitatge familiar
rural, turisme rural, activitats d’educació en el lleure i artesanal.
L’objecte del Pla Especial es passar una part de la finca a equipament privat per la
realització de l’activitat d’equinoterapia per a nens autistes fora de la masia, en terreny
de la mateixa finca, essent compatible –aquesta activitat- amb els usos indicats al
Catàleg de Masies.
L’àmbit de la finca on s’ubicarà l’activitat no està sotmès a cap règim especial de
protecció.
No es necessari estudi i/o informe del Departament de Cultura en no afectar ni la finca ni
l’activitat a restes arqueològiques d’interès declarat.
No es necessari informe de l’Institut Geològic de Catalunya per no afectar ni la finca ni
l’activitat a jaciments paleontològics o punts geogràfics d’interès.
No es necessari portar a terme obres d’urbanització bàsiques, ja que disposa d’accés
rodat (camí púbic en bon estat de conservació), aigua potable de la xarxa municipal,
electricitat i sistema de depuració d’aigües negres pròpi.
La citada activitat així com l’execució de les obres que comporta garanteix la
preservació d’aquest sòl respecte al procés de desenvolupament urbà, en tant que no està
inclòs en cap àmbit urbanitzable o de creixement.
La citada activitat i les obres que es preveu executar continuaran tenint la mateixa
integració ambiental que l’actual, en tant que les modificacions que es proposen
consisteixen bàsicament en:
- desviament del camí,
- construcció d’edificacions annexes destinades a l’activitat d’equinoteràpia,
La documentació presentada es considera completa i correcte, figurant –a més- un estudi
d’impacte i integració paisatgística, ajustant-se a les determinacions de l’article 69 del
Decret Legislatiu 1/200.
•

L’aprovació definitiva del Pla Especial de la masia de Can Net correspondrà a la
Comissió Territorial d’Urbanisme tal com s’estableix a l’article 80 del Decret Legislatiu
1/200.
Havent, aquest Ajuntament, de portar a terme els següent tràmits:
Declarar, si es considera oportú, d’interès públic l’activitat d’equinoterapia per a
nens autistes atenent el caràcter col·lectiu que es desenvoluparà a l’aire lliure a la
masia de Can Net, més propi que es realitzi en sòl no urbanitzable que no pas en
sòl urbà, d’acord amb el que s’estableix a l’article 47-4 del Decret Legislatiu
1/2010.
Fer l’aprovació inicial i la provisional (article 85),
Sol·licitar informes
- al Departament d’Agricultura sobre si l’àmbit de la masia de Can Net està
inclòs en un pla sectorial agrari, i
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-

a l’Agència Catalana de l’Aigua sobre si l’àmbit de la masia de Can Net on
es pretén desenvolupar l’activitat afecta aqüífers classificats, zones
vulnerables o zones sensibles declarades,
- a la Diputació de Barcelona per situar-se la masia a l’àmbit del Parc Natural
del Montseny.
Realitzar informació pública del Pla Especial presentat pel termini d’un mes.
En conseqüència emeten informe favorable del Pla Especial de la masia de Can Net, que ha
estat sol·licitada per la senyora Maria José Echevarrieta Iñigo.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Declarar d’interès públic l’activitat d’equinoterapia per a nens autistes
atenent el caràcter col·lectiu que es desenvoluparà a l’aire lliure a la masia de Can
Net, més propi que es realitzi en sòl no urbanitzable que no pas en sòl urbà, d’acord
amb el que s’estableix a l’article 47-4 del Decret Legislatiu 1/2010.
Segon.- Aprovar inicialment el Pla Especial de la masia de Can Net.
Tercer.- Realitzar informació pública, pel termini d’un mes, mitjançant la publicació
d’anuncis al BOP, DOGC, al diari el 9 NOU, al tauler d’anuncis de la Corporació i per
mitjans telemàtics, als efectes que es puguin formular –dins aquest períodereclamacions, al·legacions i/o suggeriments
Quart.- Sol·licitar informe als diferents organismes que puguin tenir-hi interès, plans,
programes i/o sigui preceptiu el seu informe, següents:
- Àgencia Catalana de l’Aigua, sobre si l’àmbit de la masia de Can Net on es
pretén desenvolupar l’activitat afecta aqüífers classificats, zones vulnerables o
zones sensibles declarades,
- Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de
Catalunya, sobre si l’àmbit de la masia de Can Net està inclòs en un pla
sectorial agrari, i
- Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, per situar-se la masia a
l’àmbit del Parc Natural del Montseny

7.- CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE CASAL D’ESTIU
Donada lectura a la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència d’aprovar el plec de
clàusules administratives particulars que regiran en l’adjudicació i gestió del servei
de casal d’estiu de 2014, i anunci simultani de la convocatòria de la contractació.
El regidor Joan Puig explica que després d’uns quants anys de portar a terme el
casal d’estiu amb la mateixa empresa, s’ha cregut necessari endegar un nou concurs
per a l’adjudicació d’aquest servei sense perdre qualitat ni prestacions, havent
actualitzat l’anterior plec de clàusules i canviat el procediment d’adjudicació que
passa a ser un concurs restringit o procediment negociat sense publicitat per raó de
ser un contracte menor, alhora que s’han seleccionat quatre empreses: una del
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municipi, dues de Santa Maria de Palautordera i una de Sant Celoni (Evasió que fins
ara ha vingut fent el casal).
El regidor Arnau Comas manifesta es bo fer les coses amb temps suficient, com ara
es fa, pel que potser hagués estat bé realitzar un concurs obert, consideren que la
manera de puntuar és correcte però hi ha algunes coses que no estan prou ben
resoltes com és el cas de les quotes que caldrà –en tot cas- estudiar-ho amb més
cura i recollir-ho a les tarifes fiscals. També cal analitzar el tema de la 1ª i 2ª
residència en el municipi i de les persones que no poden utilitzar aquest servei per
raons econòmiques.
L’alcalde diu que el casal de Sant Esteve té entre 160 i 170 nens i –en principi- no
queda ningú fora, visqui al poble sempre o només per temporada, tampoc s’exclou a
ningú per raons econòmiques ja que s’atenent aquests casos a través dels serveis
socials.
El regidor Esteve Rosell manifesta que considera que s’hagués hagut de fer un
concurs públic obert a tothom, ja que amb aquest procediment es talla les ales a gent
jove del poble que potser hauria concursat.
Vist el Plec de clàusules que ha redactat el regidor d’ensenyament que ha de regular
l’adjudicació i gestió del servei de casal d’estiu de 2014.
Atesa l’existència de consignació pressupostària a la partida 3.227.12 del Pressupost
Municipal per l’actual exercici de 2014.
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.
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 vot EN CONTRA: l’emès pel regidor Esteve Rosell Masó.
QUATRE vots d’ABSTENCIÓ: els emesos pels regidors: Víctor Reixach
Casacuberta, Arnau Comas Miñarro, Carles López Cao i Josep Sabé Vila.
en no necessitar aquest assumpte cap majoria qualificada, a la vista del resultat de la
votació s’aprova la proposta de l’alcaldia, acordant-se:
Primer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran la
contractació i la gestió del casal d’estiu de 2014, exposant-lo en forma legal i
publicant-lo al BOP, pàgina web municipal i tauler d’anuncis, pel termini de vint dies,
fent avinent que en cas de no presentar-se al·legacions resultarà aprovat
definitivament.
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Segon.- Convocar simultàniament la contractació mitjançant concurs pel sistema de
procediment negociat sense publicitat, fent avinent, però, que en cas de presentar-se
reclamacions respecte del plec de condicions, s’ajornarà la licitació fins la seva
resolució. Invitant a presentar ofertes a les següents empreses:
Evasió de Sant Celoni.
+Tres Mestres Activitats de Sant Esteve de Palautordera,
Endoina de Santa Maria de Palautordera, i
Frox Esportiu de Santa Maria de Palautordera.
Fixant el dia 10 d’abril de 2014, a les 14,00 hores, per presentar les ofertes o
projectes.
Tercer.- Autoritzar la despesa corresponent amb càrrec a la partida 3.227.12 del
pressupost municipal per l’actual exercici de 2014.
Quart.- Constituir la Mesa de Contractació, que queda integrada per:
President
Salvador Cañellas Baró, alcalde de l'Ajuntament.
Vocals:
Joan Puig Gallach, regidor d'ensenyament
Elies Ramil Pou, regidor de cultura
Arnau Comas Miñarro regidor del grup municipal CUP
Esteve Rosell Masó regidor del grup municipal IxSEP
Secretari
el de la Corporació, sense vot

8.- ADJUDICACIÓ PARCEL·LES HORTS MUNICIPALS.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre l’adjudicació de les
parcel·les destinades a horts municipals.
El regidor Carles López manifesta que s’haurà de portar a terme un control sobre si
les persones i especialment les entitats fan un ús directe i adequat de l’hort.
El regidor Arnau Comas diu que li ha fet estranyesa les poques sol·licituds que hi ha
hagut, alhora que felicita als serveis socials per la divulgació que n’han fet entre les
persones que atenen, preguntant que es farà amb les dues parcel·les que han
quedat sense adjudicar.
El regidor Esteve Rosell manifesta que cal acabar de condicionar els horts, tant pel
que fa a tenir una caseta per guardar les eines com per construir un tancat per evitar
les destrosses dels senglars.
L’alcalde i el regidors Elies Ramil i Mª Àngels Garriga realitzen sengles intervencions
en el sentit de que encara no s’ha decidit que es farà amb les dues parcel·les que
han quedat sense adjudicar però que son conscients que aquestes són més difícils
de conrear degut a ser mol ombrívoles pels arbres de riera que hi ha. Pel que fa a la
caseta i la barana s’ha de veure com evoluciona aquest assumpte i si tot va bé es
portarà a terme en una segona fase.
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Atès que per acord del Ple adoptat a la sessió del dia 26 de setembre de 2013 es
varen aprova el projecte, reglament i bases reguladores del concurs per a
l’adjudicació de parcel·les dels horts municipals.
Atès que, per les 10 parcel·les disponibles i dins el període establert, s’han presentat
les següents sol·licituds:
del grup A:
- Olena Khyl-ko,
- Said Azziya,
- Consol Fidel Serrat,
- Janina Parejo, i
- Sílvia Isern Puig.
del grup B:
- Isabel Godino Romero, i
- Luís Sánchez Solo de Zaldivar
de les entitats i associacions del municipi:
- Associació de Defensa Forestal (ADF)
Atès que pels serveis socials s’ha emès informe sobre les sol·licituds del grup A,
posant de manifest el compliments, de tots els sol·licitants, dels requisits exigits.
Atès que la mesa de contractació, a la reunió efectuada el dia 26 de març de 2014,
es va verificar l’informe emès pels serveis socials, procedint a numerar les parcel·les
del número 1 al 8 des del torrent en direcció al carrer Reguissol, deixant sense
numerar les dues més properes al torrent per ser més ombrívoles, procedint a
continuació a sortejar-les entre tots els sol·licitants, donant el següent resultat:
- Olena Khyl-ko, la parcel·la número 7,
- Said Azziya, la parcel·la número 1,
- Consol Fidel Serrat, la parcel·la número 4,
- Janina Parejo, la parcel·la número 2,
- Sílvia Isern Puig, la parcel·la número 6,
- Isabel Godino Romero, la parcel·la número 5,
- Luís Sánchez Solo de Zaldivar, la parcel·la número 8, i
- Associació de Defensa Forestal (ADF), la parcel·la número 3.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Donar per vàlid el concurs portat a terme per a l’adjudicació de parcel·les
dels horts municipals.
Segon.- Adjudicar les parcel·les dels horts municipals d’acord amb el sorteig
efectuat per la mesa de contractació, atribuint aquestes en la forma següent:
- Olena Khyl-ko, la parcel·la número 7,
- Said Azziya, la parcel·la número 1,
- Consol Fidel Serrat, la parcel·la número 4,
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-

Janina Parejo, la parcel·la número 2,
Sílvia Isern Puig, la parcel·la número6,
Isabel Godino Romero, la parcel·la número 5,
Luís Sánchez Solo de Zaldivar, la parcel·la número 8, i
Associació de Defensa Forestal (ADF), la parcel·la número 3.

Tercer.- Facultar el Sr. alcalde president, tant àmpliament com en dret sigui
menester, per signar el corresponent contracte administratiu i qualsevol altre
document que sigui necessari en relació amb l'adjudicació de les parcel·les dels
horts municipals.
Quart.- Notificar el resultat de la licitació a tots els sol·licitants i publicar el resultat al
tauler d’anuncis i pàgina web municipal.
I no havent-hi més assumptes per tractar s’alça la sessió a dos quarts d’onze del
vespre (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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