ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA DIVUIT DE DESEMBRE DE 2014.
A dos quarts de 10 del vespre (21,30 h) del dia 18 de desembre 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.
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 25 de setembre de 2014, la qual en trobar-la conforme es aprovada per la
unanimitat dels assistents.

2.- DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT PEL 9N.
Els dies previs a la celebració de la jornada del 9N, organitzacions d’ultradreta van
interposar querelles contra el president de la Generalitat, la Mesa del Parlament i
alguns membres del govern.
Igualment, el Fiscal General de l’Estat, Eduardo Torres-Dulce, en diverses
declaracions, va manifestar la intenció d’interposar una querella contra el president de
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la Generalitat i alguns membres del Govern si no s’aturava l’organització del 9N tot i
que, finalment, no la va interposar.
Passat el 9N i en la mateixa línia, el Fiscal General ha pressionat la Fiscalia de
Catalunya perquè interposés una querella.
Enmig de tot això, la presidenta del PP a Catalunya, en unes declaracions difoses pels
mitjans de comunicació, va donar a entendre que la fiscalia actuava al seu dictat, cosa
que posa en entredit la necessària i obligada separació de poders en un estat de dret.
A tot això, en una reunió celebrada el 18 de novembre els Fiscals de Catalunya van
decidir, per unanimitat, no interposar aquesta querella atès que entenien que no es
donaven les raons jurídiques que ho motivessin.
Lluny de renunciar a les seves pretensions, el Fiscal General va reunir la Junta de
Fiscals de Sala, òrgan consultiu de la Fiscalia, per a justificar la seva decisió i acabar
interposant una querella contra el president de la Generalitat, Artur Mas, la
vicepresidenta del govern, Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau,
per la presumpta comissió de delictes de desobediència, prevaricació, malversació i
usurpació de funcions.
És evident que ens trobem davant d’una clara persecució política per part del Govern
de l’Estat, a través del seu braç executor, en aquest cas la Fiscalia, en una clara
instrumentalització de l’estat de Dret, al marge de qualsevol raó jurídica.
La jornada de participació del dia 9N va ser possible gràcies als més de 40.000
voluntaris que van destinar unes hores del seu temps a fer-la possible i per tant l’èxit
es deu a la ciutadania, que com en anteriors ocasions s’ha mobilitzat a favor de les
llibertats dels país.
També va ser possible gràcies a la col·laboració d’alcaldes i regidors que van destinar
aquestes hores i,que amb la seva complicitat, van facilitar infraestructures tècniques
per celebrar la jornada de participació del dia 9 de novembre.
La querella contra els membres del Govern és representativa, ja que davant la
impossibilitat i la irracionalitat de presentar-la contra tots els voluntaris, la Fiscalia
General es dirigeix contra membres del Govern. A la vista dels fets, i per aclarir qui són
els autèntics responsables de la celebració de la jornada, cal que aquests siguin
coneguts a través de la seva declaració en seu judicial.
Per tot l’anteriorment exposat, per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Que els regidors que votem a favor de la present moció vam participar
activament en la celebració de la jornada del 9N, i per tant assumim totes les
responsabilitats que se’n puguin derivar i admetem ser coautors de les accions que
s’imputin al President de la Generalitat i altres membres del Govern, derivades de
l’organització i execució del citat procés democràtic.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Fiscalia de Catalunya als efectes corresponents,
i al Govern de la Generalitat de Catalunya.
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3.- REBUIG A LA QUERELLA DE LA FISCALIA CONTRA EL PRESIDENT DE LA
GENERALITAT I CONSELLERS DEL GOVERN.
Atenent que l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha subscrit el
comunicat impulsat per l'Ajuntament de Manresa per mostrar el rebuig a la querella
presentada davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per la Fiscalia
Superior de Catalunya, a instàncies del Fiscal General de l'Estat, contra el president de
la Generalitat, Artur Mas; la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega; i la consellera
d'Educació, Irene Rigau, pels delictes de desobediència greu, prevaricació,
malversació i usurpació d'atribucions judicials en el procés participatiu del 9N.
Vist el manifest fet per l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) que diu el
següent:
1. Expressem el nostre total suport al President de la Generalitat i a les dues
membres del Govern sobre qui recau, inicialment, la querella.
2. Denunciem l’ús amb finalitats polítiques i partidistes -totalment impropi en una
democràcia- de les institucions de l’Estat que tenen cura de vetllar per les nostres
llibertats i de garantir la nostra seguretat jurídica.
3. Considerem que aquesta decisió demostra definitivament que l’Estat del qual
formem part ha posat en marxa una persecució política contra els dirigents
catalans, escollits per una majoria democràtica del nostre país, per haver
complert la voluntat política dels ciutadans posant en marxa el procés que va
culminar amb el 9N.
4. Creiem fermament que un Estat com aquest no ens pot representar i, per tant,
hem de seguir treballant per garantir que Catalunya esdevingui un nou estat
independent, tal i com l'AMI ha defensat des de l’inici del seu mandat.
Es proposa al Ple de prendre els següents acords:
Primer.- Subscriure el manifest fet per l'Associació de Municipis per la Independència
(AMI) de rebuig a la querella presentada davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) per la Fiscalia Superior de Catalunya, a instàncies del Fiscal
General de l'Estat, contra el president de la Generalitat, Artur Mas; la vicepresidenta
del Govern, Joana Ortega; i la consellera d'Educació, Irene Rigau, pels delictes de
desobediència greu, prevaricació, malversació i usurpació d'atribucions judicials en el
procés participatiu del 9N.
Segon.- Realitzar difusió del manifest dins el terme municipal de Sant Esteve de
Palautordera.

4.- DESIGNACIÓ REPRESENTANT A LA XARXA LOCAL DE CONSUM DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
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Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència de
designar un representant d’aquesta Corporació en l’assemblea general de la Xarxa
Local de Consum de la Diputació de Barcelona.
El regidor Arnau Comas demanan si es poden concretar llurs actvivitats o fun cions.
La regidora Maria Àngels Garriga li contesta que es un organ de nova creació, que
tindrà les finalitats que es diuen a la proposta, falta saber com i de quina manera es
portarà a terme.
Atès que la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona és una agrupació
voluntària d’ens locals, sense personalitat jurídica pròpia, que neix a proposta i amb el
suport de la Diputació de Barcelona, amb la prestació de:
 cohesionar les polítiques i programes de protecció i defensa de les persones
consumidores i usuàries,
 treballar de manera coordinada, compartir iniciatives, objectius i mitjans i evitar
les duplicitats,
 dinamitzar el consum en l’àmbit local, i
 donar valor afegit als actuals serveis municipals de defensa de les persones
consumidores i usuàries.
Atès que aquest ajuntament està adherit a la Xarxa Local de Consum de la Diputació
de Barcelona.
Atès que no s’ha designat cap representant d’aquesta Corporació, dins d’aquest
mandat, en l’assemblea general de la Xarxa Local de Consum de la Diputació de
Barcelona.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Designar a la regidora Maria Àngels Garriga Puig, com a representant
d’aquesta Corporació en l’assemblea general de la Xarxa Local de Consum de la
Diputació de Barcelona.
Segon.- Notificar l’acord anterior a la Gerència de Serveis de Salut Pública de la
Diputació de Barcelona-

5.- APROVACIÓ NÚMERO D’HABITANTS REFERIT AL 1r DE GENER DE 2014.
Per l’alcaldia s’explica als assistents la conveniència d’aprovar la xifra resultant de la
gestió anual del padró municipal d’habitants pel que fa a la situació existent a 1r gener
de 2014.
Atès que s’han finalitzat els treballs de gestió d’errors i de comprovació dels fitxers
lliurats per INE.
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Atès que per la Unitat d’Estadística de la Diputació de Barcelona s’ha procedit a
confeccionar el resum numèric de les revisions del padró municipal d’habitants a 1r de
gener de 2014, els quals es consideren correctes.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Aprovar la xifra resultant de la gestió anual del Padró municipal d’habitants, que
segons resulta de les dades existents en aquesta secretaria municipal a 1r de gener
de 2014 són 2.532 habitants

6.- MODIFICACIÓ DESCRIPCIÓ FINCA CEDIDA AL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT PER LA CONSTRUCCIÓ INSTITUT BATXILLERAT.
Donada lectura a la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència de modificar l’acord
adoptat pel Ple de la Corporació a la sessió del dia 13 de maig de 2009 cedint al
Departament d’Ensenyament el domini d’una part de la finca de l’equipament públic del
sector de Can Record per a la construcció d’un institut d’educació, però nomès en la
part descriptiva de la finca.
El regidor Arnau Comas pregunta si es disposa d’informació sobre la construcció de
l’Institut. i –en cas positiu- si existeix algun compromís ferm lligat amb consignació
pressupostària.
L’alcalde explica que, a nivell d’entrevista, el Cap del Servei Territorial d’Ensenyament
ha manifestat que s’està treballant amb l’avantprojecte que estarà enllestit en uns 3 o 4
mesos, i que -un cop es tingui- serà presentat a l’ajuntament i a la comunitat educativa,
per tot seguit, sense interrupcions, redactar el projecte. Per tant no hi ha cap
compromís escrit ni consignació pressupostària, és de suposar que serà així, i –
personalment- creu que a finals de l’any 2016 es podria veure com es comença la
seva construcció, però –insisteix- a dir que no hi ha res escrit.
Atès que en el citat acord plenari la descripció que es realitza de la finca objecte de
cessió és la següent:
“URBANA: PARCEL·LA de terreny en el terme municipal de Sant Esteve de Palautordera,
polígon Can Record, amb una superfície de 7.617,00 m2, que LIMITA al Nord en part amb
carrer Garbí i en part amb parcel·la i sòl no urbanitzable, al Sud amb equipament públic de
titularitat municipal, a l’Est amb sòl no urbanitzable i amb el riu La Tordera, i a l’Oest amb el
carrer Galerna.”

Atès que per acord adoptat per la Junta de Govern a la sessió realitzada el dia 12 de
març de 2014 es va aprovar de sol·licitar al Registre de la Propietat de Sant Celoni que
es modifiqui les dades de la finca registral número 2255, incloent la seva descripció
que no hi figura, que és la següent:
Peça de terra URBANA amb una superfície de set mil sis-cents disset metres quadrats
(7.617 m2), segregada d´una de major superfície qualificada d´equipament (finca registral
nº 1798) del Pla Parcial Can Record, que a efectes identificatius es correspon amb el
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número 2 del carrer Galerna de Sant Esteve de Palautordera, tenint la referència cadastral
3177107DG5137N0001AB.
LIMITA a nord amb part de la finca matriu i sòl no urbanitzable; a l´est amb part de la finca
matriu; al sud amb part de la finca matriu; a l´oest amb el carrer Galerna, recinte d´estació
transformadora i passatge de l´Aulet, a través de sobrant de vialitat.

Atès que pel Registre de la Propietat s’ha procedit –tal i com es pot comprovar a la nota
simple que aquest efecte s’ha emès- ha corregir la descripció de la finca, figurant la que
es descriu a l’acord adoptat per la Junta de Govern.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Modificar l’acord adoptat pel Ple de la Corporació a la sessió del dia 13 de
maig de 2009 cedint al Departament d’Ensenyament el domini d’una part de la finca de
l’equipament públic del sector de Can Record per a la construcció d’un institut
d’educació, però nomès en la part descriptiva de la finca, que queda en la forma
següent:
Peça de terra URBANA amb una superfície de set mil sis-cents disset metres
quadrats (7.617 m2), segregada d´una de major superfície qualificada
d´equipament (finca registral nº 1798) del Pla Parcial Can Record, que a efectes
identificatius es correspon amb el número 2 del carrer Galerna de Sant Esteve de
Palautordera, tenint la referència cadastral 3177107DG5137N0001AB.
LIMITA a nord amb part de la finca matriu i sòl no urbanitzable; a l´est amb part de
la finca matriu; al sud amb part de la finca matriu; a l´oest amb el carrer Galerna,
recinte d´estació transformadora i passatge de l´Aulet, a través de sobrant de
vialitat.
Segon.- Notificar l’acord anterior al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.

7.-

FRACCIONAMENT I/O AJORNAMENT EN EL PAGAMENT DE
L’IBI D’URBANA EN PROCESSOS D’EXECUCIÓ HIPOTECARIA.

Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència d’aprovar
el fraccionament i/o l’ajornament del pagament de la quota de l’IBI d’urbana en els
processos d’execució hipotecaria a aquelles persones i pel cas de finques que
constitueixin la residencia habitual d’aquestes.
Atès que aquest Consistori a la sessió plenària del dia 25 d’octubre de 2012 va
acordar de recolzar la iniciativa legislativa popular de reglar la dació en pagament amb
efectes retroactius, una moratòria immediata dels desnonaments i la reconversió de
les hipoteques en lloguer social, com a mesura de mínims destinada a garantir el dret
a l’habitatge de les persones afectades per execucions hipotecàries
Atès que el Ple municipal a la sessió del dia 20 de desembre de 2012 va aprovar
d’expressar el suport als col·lectius que reivindiquen una regulació socialment més
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justa en relació amb el deute hipotecari i els desnonaments, Així mateix es varen
adoptar d’altres acords relacionats amb les execucions hipotecaries:
 Reiterar la necessitat que el Govern de l’Estat reguli la dació en pagament amb
efectes retroactius, la paralització dels denonaments i l’accés al lloguer social per
a les persones desnonades o amb risc de desnonament.
 Expressar el desacord amb l’obligació dels ajuntaments, i particularment dels
serveis de policia o vigilants locals, d’haver de col·laborar en els processos de
desnonamets, instant al Govern de l’Estat perquè reguli l’objecció de consciència
en aquests casos.
 Instar les entitats bancàries
o perquè suspenguin tots els processos de desnonament,
o perquè desisteixin de qualsevol pràctica abusiva en relació als interessos del
deute en les situacions en què no és possible atendre els pagaments,
o perquè proporcionin la relació d’habitatges de llur titularitat a l’Ajuntament o al
Consell Comarcal amb l’objectiu de poder-los destinar a lloguer social, i
o perquè en general, promoguin i facilitin la mediació de l’administració pública
amb l’objectiu que les persones afectades puguin romandre a l’habitatge
hipotecat en règim de lloguer social o d’usdefruit duran un període determinat
fins a l’obtenció d’un nou habitatge.
Atès que en la línia dels acords esmentats, davant processos d’execució hipotecaria
que es portin a terme en el municipi, i per tal d’ajudar a les famílies que es trobin
afectades.
L’alcalde explica que després d’haver parlat amb els serveis socials s’ha afegit el
segon punt a la proposta inicial que permetrà condonar el deute.
El regidor Víctor Reixach diu que nomès amb el primer punt la proposta semblava
pirotecnia dons poc ajudava en situacions d’excució hipotecaria, tot i així els sembla
que queden alguns serrells que no es concreten com per exemple el seu abast en
quant a periodes o exercicis, o les circumstàncies que s’han de reunir per optar a
l’ajornament al fraccionament o a la condonació, o la possibilitat d’intervenció dels
regidors que no formen part de la Junta de Govern. D’altra banda consideren que hi
ha d’altres assumptes tant o més greus que no s’aborden com els llançaments per no
pagament de lloguers.
Finalment manifesta que caldria tenir informació sobre el nombre d’execucions
hipotecaries que hi ha al municipi per tal de poder prendre decissions més adequades
a la realitat i –en el seu cas- poder consensuar amb els municipis veins una política
conjunta, posant com exemple la possibilitat de redacció d’un pla d’emergència social.
La regidora Maria Àngels Garriga li contesta que no s’ha concretat cap període
precisament per poder-ho extendre al temps que faci falta, no determinan límits, ni
regulan circumstàncies, per tal de deixar obertes totes la casuística que es pugui
plantejar.
L’alcalde manifesta que la proposta que s’ha redactat es concreta a l’IBI d’urbana
doncs es un tribut municipal que gestiona i cobra l’ajuntament.
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Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Fraccionar i/o ajornar el pagament, sense interessos ni recàrrecs de cap
mena, de la quota de l’IBI d’urbana en els processos d’execució hipotecaria a aquelles
persones i pel cas de finques que constitueixin la residencia habitual d’aquestes.
Segon.- Condonar aquest deute i en els casos esmentats quan, a criteri de la Junta
de Govern, es donin circumstàncies especialment crítiques econòmica i socialment,
degudament acreditades i valorades pels serveis socials municipals.
Tercer.- Notificar-ho a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
i a la Plataforma d’Afectats per l’Hipoteca al Baix Montseny.

8.- ADJUDICACIÓ DE L‘OBRA URBANITZACIÓ DELS CARRERS SEGADORS
I ANTON DE FLUVIÀ.
Assabentats els assistents de la proposta l'alcaldia sobre la conveniència d'adjudicar
l'obra d'urbanització dels carrers Segadors i Antón de Fluvià, per les raons i
consideracions que a continuació es transcriuen.
Atès que la licitació de l'obra d'urbanització dels carrers Segadors i Antón de Fluvià va
ser convocada per acord del Ple adoptat a la sessió del dia 25 de setembre de 2014,
amb un tipus de licitació de 198.521,48€ (IVA inclòs).
Atès que aquesta obra té consignació pressupostària a la partida 459.609.02 del
capítol d'inversions del pressupost municipal per l'exercici de 2015.
Atès que per la Mesa de Contractació, a la sessió realitzada el dia 12 de novembre de
2014, assistit per l'arquitecte i pel secretari municipals s'ha procedit a valorar les
ofertes presentades, les quals han obtingut -a nivell de resum - la següent puntuació:
 Agustí i Masoliver SA (AMSA)
96,50
 Construccions Deumal SA
98,00
 Requena SA
78,00
 Construccions Calam Tapias SA
91,00
Atès que la Mesa de Contractació va acordar de proposar al Ple de la Corporació que
aprovi de declarar vàlida la licitació i adjudicar l'obra d'urbanització dels carrers
Segadors i anton de Fluvià a l'empresa Construccions Deumal SA que ofereix realitzar
l'obra pel preu de total de 148.851,41€ (IVA inclòs).
El regidor Arnau Comas manifesta que en la votació el seu grup s’abstindrà tal i com
ha vingut realitzant quan s’ha tractat aquest assumpte.
Posada a votació la proposta es produeix el següent resultat:
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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 d’ABSTENCIÓ: 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.- Declarar vàlida la licitació per a l'adjudicació del contracte de l'obra
d'urbanització dels carrers Segadors i Anton de Fluvià.
Segon.- Adjudicar el contracte de l'obra d'urbanització dels carrers Segadors i Anton
de Fluvià a l'empresa Construccions Deumal SA pel preu de 148.851,41€ (IVA inclòs),
que s'haurà d'executar amb subjecció:
a) al projecte tècnic aprovat 26 de juny de 2014,
b) als criteris, condicions i prescripcions que varen establir-se per acord del Ple del
dia 27 de setembre de 2014, i
c) a la proposta i a les millores que figuren a l’oferta realitzada per l’empresa
Construccions Deumal SA.
Tercer.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 459.609.02 d'inversions del
pressupost municipal per l'exercici 2015.
Quart.- Requerir a l'adjudicatari perquè en el termini màxim de quinze dies hàbils
següents a la notificació d'aquest acord acrediti que ha constituït la garantia definitiva,
xifrada en 7.442,57€, equivalent al 5% de la rematada (148.851,41), i per tal que en el
termini màxim de trenta dies -des de que rebi notificació d'aquest acord- comparegui
per:
o la signatura del contracte en document administratiu
o la formalització de l'acta de comprovació del replanteig de l'obra, i
o protocolotzar el projecte de seguretat i salut de l'obra.
Cinquè.- Notificar el resultat de la licitació a les altres empreses que han participat en
el procediment de contractació, comunicant-los que poden retirar la documentació
administrativa del sobre número 1.
Sisè.- Publicar l'acord d'adjudicació en el Butlletí de la Província de Barcelona.
Setè.- 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 i execució d'aquesta obra.
Vuitè.- Encarregar la direcció de l'obra d’urbanització dels carrers Segadors i Anton
de Fluvià a l'arquitecte municipal lluís Lliboutry Aragay.
Novè.- Encarregar la seguretat i salut de l'obra d’urbanització dels carrers Segadors i
Anton de Fluvià a l'arquitecte tècnic municipal Joan Miralles Font.
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9.- ANULAR CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER L’OBRA D’URBANITIZACIÓ
DELS CARRERS SEGADORS I ANTON DE FLUVIÀ.
Donada lectura als assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència
d’anul·lar l’acord plenari adoptat a la sessió del dia 25 de setembre de 2014 aprovant
la imposició i la regulació de contribucions especials per l’obra d’urbanització dels
carrers Segadors i Anton de Fluvià.
El regidor Arnau Comas manifesta que realitzar una obra, com aquesta, sense aplicar
contribucions especials o sense que els veïns facin cap mena d’aportació econòmica,
genera un precedent que implica un greuge comparatiu per altres obres ja fetes o per
obres a realitzar en un futur.
L’alcalde li diu que la seva afirmació és ben certa i aquesta situació ha creat dubtes a
l’equip de govern, que finalment ha decidit de no aplicar contribucions especials tal i
com en un principi s’havia plantejat, però per aquesta obra el finançament que s’ha
aconseguit més la baixa d’un 25% en la licitació té com a resultat que s’ha cobert el
100 per 100 del seu cost.
Continua, l’alcalde, dient que no hi ha hagut cap obra que hagi tingut el mateix
finançament que una altra, pel que en cada cas s’han aplicat les contribucions
especials que pertocava, havent –no obstant- mantingut, sempre que s’ha pogut, uns
mateixos criteris pel que fa a l’aportació del 10% del cost per part de l’ajuntament i de
mòduls de repartiment en els veïns per superfície i façana de llurs finques.
Atès que la Mesa de Contractació en la licitació realitzada per adjudicar aquesta obra
proposa l’adjudicació a favor de l’empresa Construccions Deumal SA –que és la que
ha obtingut més punts- la qual ha formulat oferta pel preu de 148.851,41€ (IVA inclòs)
que representa una baixa del 25,02% sobre el preu que figura en el projecte
(198.521,48€).
Atès que pel finançament d’aquesta obra es disposa de dues subvencions atorgades
per la Diputació de Barcelona per import de 136.599,31 € del programa Xarxa Municipis
de Qualitat i d’ajut complementari 2014, pel que quedaran 12.252,28€ per poder
assolir la totalitat del cost de l’obra.
Atès que part de l’empresa Aigües Vallflorida SLU, concessionària del servei
d’abastament d’aigua a la població de Sant Esteve de Palautordera, ha manifestat el
compromís d’assumir els 12.252,28€ esmentats, amb càrrec a les inversions que té
que realitzar en la renovació de la xarxa secundària de distribució del municipi i que
figuren a l’annex II del contracte administratiu de la concessió del servei públic signat
el dia 27 d’octubre de 2010.
Atès que –per tant- l’obra d’urbanització dels carrers Segadors i Anton de Fluvià que
tindrà un cost total de 148.851,41€ (IVA inclòs) estarà finançada al 100 % amb les
subvencions de la Diputació de Barcelona i l’aportació d’Aigües Vallforida SLU que
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s’han citat, pel que és del tot innecessari l’aplicació i el cobrament de contribucions
especials.
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 d’ABSTENCIÓ: 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.- Acceptar el compromís manifestat per l’empresa Aigües Vallflorida SLU,
concessionària del servei d’abastament d’aigua a la població de Sant Esteve de
Palautordera, de realitzar l’aportació de 12.252,28€ per l’obra d’urbanització dels
carres Segadors i Anton de Fluvià. Imputant l’esmentada aportació a les inversions
que té que realitzar en la renovació de la xarxa secundària de distribució del municipi i
que figuren a l’annex II del contracte administratiu de la concessió del servei públic
signat el dia 27 d’octubre de 2010.
Segon.- Anul·lar l’acord plenari adoptat a la sessió del dia 25 de setembre de 2014
aprovant la imposició i la regulació de contribucions especials per l’obra d’urbanització
dels carrers Segadors i Anton de Fluvià.
Tercer.- Notificar-ho als propietaris dels immobles que afronten amb els carrers
Segadors i Anton de Fluvià.

10.- APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I EL PRESSUPOST 2015
I LES SEVES BASES D‘EXECUCIÓ.
Assabentat els assistents de la Memoria-Proposta de l’alcaldia i de la regidora
d’hisenda sobre la conveniència d’aprovar la plantilla de personal i el Pressupost
municipal per l'exercici de 2015 així com les seves bases d’execució.
La regidora Maria Àngels Garriga realitza una explicació del contingut tant d’ingressos
com de despeses del pressupost de 2015, així com de les principals ratios
(endeutament, càrrega financera i estalvi net), en la línia del que es recull en l’informe
econòmic-financer.
El regidor Esteve Rosell pregunta per la dedicació de l’encarregat del teatre i si es
correspon les hores de treball amb la feina que pugui tenir en el teatre.
L’alcalde i el regidor Elies Ramil li contesten que té una dedicació igual que la resta de
treballadors que és de 37,50 hores/setmanals, en quant a la feina que realitza li
manifesten que d’entrada en el teatre hi ha molta activitat no pública, com per exemple
la que es porta a terme a nivell de centres escolars, però que a més de la que implica
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obrir el teatre quan hi ha actes, n’hi ha d’altre de quantiosa i diversa, que va des de la
neteja del centre a la de petits treballs de conservació i reparació, com la recentment
realitzada de pintar el vestíbul. Indicant-li que té la capacitat de poder combinar les
hores de treball, de tal manera que recupera en dies entre setmana les hores
treballades els cap de setmana o les nocturnes amb la finalitat de no generar hores
extres.
El regidor Víctor Reixach diu que es pregunta quin sentit té aprovar el pressupost per
municipis de menys de 10.000 habitants, doncs com passa en el pressupost de 2015
de Sant Esteve de Palautordera, que es pot estendre a la resta de municipis, i fent una
primera valoració s’observa que el 55% dels ingressos son recursos propis i la resta té
una clara dependència d’altres Ens, i –en quan a les despeses- el 60% es destinen al
funcionament de la maquinària i a seguretat, tenint un 25%, que es força, per
inversions. En general els pressupost d’aquests tipus de municipis tenen un calat
polític molt baix, a Sant Esteve per exemple poques partides tenen certa rellevància
política cas dels horts municipals i de l’estalvi energètic. Aquesta situació fa que d’una
banda es tingui la sensació de tenir un paper similar al d’administradors d’una finca i
d’altra part ens preguntem que fem a l’ajuntament.
Partint de ser coneixedors de que els ajuntaments són els espais més propers als
ciutadans, però també de la necessitat d’un regeneracionisme democràtic i conscients
de tenir una capacitat molt limitada, considera que -per la via dels pressupostos- s’han
de realitzar, entre d’altres, polítiques actives de participació ciutadana o de
desenvolupament d’activitats de turisme respectuós o de desenvolupament econòmic
del municipi, que vagin més enllà de l’obligació de tenir els comptes ultrasanejats, com
seria el cas de: disposar de la possibilitat de contractació de personal, d’anul·lar
despeses supèrflues, de mancomunar serveis amb d’altres municipis o de consignar
pressupostàriament les polítiques d’habitatge. Des d’aquesta vessant si que tindria
sentit aprovar els pressupostos, que repeteix no han de servir només per fer funcionar
la maquinària.
Finalitza la seva intervenció fen referència a la conveniència de redactar el POUM,
precisament en aquest moment en que no hi ha la pressió immobiliària.
L’alcalde li contesta que l’anàlisi que ha fet li sembla correcte, però l’equip de govern
no ha anat tant enllà, havent-se limitat a concretar en el pressupost consignar aquelles
necessitats que s’han considerat oportunes d’executar el proper any, cas de la
construcció d’un pou o de la passera peatonal pel riu La Tordera per accedir al Castell
de Montclús o de l’estalvi energètic. Coincideix en la conveniència de la redacció del
POUM, qüestió que ja es va plantejar en l’anterior mandat i que atenent el seu cost no
s’ha pogut atendre i que quedarà pel proper mandat.
El regidor Carles López manifesta que hi ha algunes qüestions que voldria plantejar,
algunes en forma de pregunta i d’altres com a consideracions del seu grup municipal:
- es destina a cultura 4.500,00€ que representa el 0,20%, mentre que per
repracions al teatre hi ha previst 16.000,00€
- per polítiques d’ocupació no hi ha cap consignació, és a dir el 0,00%,
- per joventut hi ha una partida de 2.000,00€, un 0,10%,
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-

-

es preveu una despesa per la festa dels avis i en canvi se’ls cobra per
teleassistència,
es esports hi ha subvencions per les entitats del poble però també 3.000,00€ per
l’empresa privada del trail,
els fa estrany que hi hagi una previsió del total de subvencions per les entitats i
associacions del poble, sense haver portat a terme la convocatòria prevista a
l’ordenança,
a l’any 2014 hi havia 2.000,00€ per turisme i el 2015 la previsió és de 3.000,00€,
però desconeixen el seu destí.

El regidor Elies Ramil li contesta que, pel que fa a turisme, l’any 2014 es varen portar a
terme la senyalització i informació sobre rutes, i per l’any 2015 s’està treballant amb
els ajuntaments de Santa Maria de Palautordera i de Sant Celoni per organitzar
l’anomenat “vitravel” que serà una fira de turisme del Baix Montseny. En quant a la
convocatòria de subvencions davant la impossibilitat que hi havia fa uns tres anys de
poder pagar-les en el seu moment es va optar per no fer la convocatòria general però
sense deixar d’atendre a les entitats o associacions, però també pel fet de que algunes
entitats, com la comissió de festes de Santa Margarida, no funcionen tot l’any i quan
s’havia previst de realitzar la convocatòria encara no sabien ni tan sols els actes i
activitats que es durien a terme.
El regidor Daniel Fernández li comenta que els 3.000,00€ de subvenció pel trail, no
són per una empresa privada, siné per una activitat que organitza l’Associació
Esportiva Montseny.
L’alcalde manifesta que el pressupost de cultura no és limita només als 4.500,00€
doncs també és cultura les aportacions i/o ajudes per l’escola de música o pel ball de
gitanes o per la festa de tardor o per les activitats que es realitzen en el teatre o pel
llibre de la doctora Romanillos que es presentarà aquesta setmana.
El regidor Arnau Comas pregunta com és que a la liquidació de l’any 2013 es va gastar
el doble en serveis socials que la prevista tant al pressupost de 2014 com en el de
2015.
La regidora Maria Àngels Garriga li contesta que a l’any 2013 es varen incloure
despeses de les treballadores socials corresponents a l’exercici 2012 que no s’havien
pogut consignar en aquell any.
Atès que el Pressupost General de 2015 de l’Ajuntament de Sant Esteve de
Palautordera tant pel que fa a l'estat d'ingressos com de despeses, les seves bases
d'execució i la plantilla de personal s'ajusten plenament en el seu contingut i estructura
al que s'assenyala a legislació d'aplicació (Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, Text
Refós de la Llei 39/1988 reguladora de les Hisendes Locals, Llei 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i demès normativa d’aplicació.
Atès que els ingressos que s'han previst liquidar o obtenir durant el present exercici i
que figuren en el pressupost, estan en consonància amb els resultats obtinguts en els
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darrers exercicis així com a les expectatives que es preveu s’obtindran, havent-se
produït algunes modificacions per raó de
- La variació del tipus impositiu pel que fa a l’IBI d’urbana i de rústica atenent
l’augment de valors cadastrals que s’experimentarà per raó de la darrera revisió
cadastral,
-

-

Els ingressos per l’impost i per la taxa per llicències urbanístiques s’ha tingut en
compte la rescissió econòmica que segueix existint en els sectors immobiliari i
financer, però tenint present l’execel·lent comportament que s’està donant en
l’actual exercici molt per damunt de les previsions que s’havien realitzat.
Cal remarcar en quant a la Participació en els Tributs de l’Estat que s’ha doblat la
previsió d’ingressos, degut al fet de que en el mes de setembre de 2014 ha
finalitzat la devolució de l’import avançat per l’Estat pel pagament de proveïdors
(RDL 4/2012) pel qual es retenia la quantitat de 17.122,57€. Per la qual cosa la
quantitat líquida per aquest concepte s’ha passat de 15.055,91€ a la de
32.109,59€ / mensuals.

-

En quant als ingressos del Fons de Cooperació Local (tributs) de la Generalitat de
Catalunya, s’ha previst l’import de 72.000,00€ que es correspon a la quantitat de
l’actual exercici que ha aprovat la Generalitat de Catalunya (DOGC núm 6634 del
dia 30/05/2014).

-

Les subvencions d’altres Ens Públics que no estan vinculades a inversions (Jutjat
de Pau, consultori mèdic, informadors parc, centre d’informació, serveis socials,
menjador escolar, activitats culturals, pla d’ocupació).

-

Les aportacions dels ajuntaments del Baix Montseny, per coparticipar en les
despeses del personal de serveis socials.
S’ha continuat preveient la quantitat de 13.000,00€ pel lloguer de l’immoble
número 42 del carrer Major (Can Clavell).

-

S’ha previst la subvenció de la Generalitat de Catalunya corresponents al PUOSC
2014 per despeses de manteniment per import de 31.800,00 €.
S’ha inclòs una previsió de 3.000,00 € pel concepte d’aportacions voluntàries de
particulars i institucions per atencions socials i menjador escolar, com a
conseqüència dels ingressos obtinguts enguany per aquest concepte.

-

Les transferències de capital procedents de l’empresa Aigües Vallflorida,
concessionària del serveis d’abastament d’aigua potable, per les següents obres:
 sondeig i projecte construcció pou .........................................
30.000,00
 urbanització carrers Segadors i Anton de Fluvià ....................
4.084,00

-

Les transferències de capital procedent d’altres Ens Públics per subvencions
vinculades a inversions, en concret a l’obra d’urbanització del carrer Anton de
Fluvià, següents:
 Diputació BCN – per la urbanització c/ Anton Fluvià ..............
85.000,00
 Diputació BCN – ajut complementari per la mateixa obra .......
51.000,00
 Diputació BCN – per la construcció passera riu Tordera ........
25.000,00
 Diputació BCN – per la construcció d’un pou .........................
150.000,00

-

També s’ha previst un ingrés per valor de 70.000,00€ que provindrà d’una línia de
subvencions/ajuts que la Diputació de Barcelona ha de treure a finals d’aquest
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exercici –tal i com ja ha fet per l’actual de 2014- destinada a finançar inversions,
que –en el seu cas- es destinarà a finançar una altre actuació d’inversió en
l’enllumenat públic amb l’objectiu d’aconseguir un estalvi energètic, havent previst
una partida al capítol 6è de despeses per aquest concepte i idèntic import.
Atès que s’ha consignat la xifra d’un euro (1,00€) a la partida d’ingressos 399.01
“recursos eventuals” als efectes de comptabilitzar l’ingrés que s’ha de produir de
l’herència que l’Ajuntament ha de rebre del senyor Jaume Puig Arabia, que es produirà
en el moment –avui indeterminat- en el qual el marmessor practiqui la liquidació per la
venda dels béns patrimonials i el rescabalament d’actius (accions i dipòsits bancaris o
d’altres), deduïdes les despeses de gestió que hi estiguin vinculades així com la part
que pertoqui a la Generalitat de Catalunya.
L’import que per aquest concepte
finalment s’ingressi, produirà un increment de consignació a l’estat de despeses en la
mateixa quantitat i en aquella/es partida/es que la Corporació –en el seu momentdecideixi.
Atès que les despeses que s'han previst realitzar durant l’exercici 2015 i que figuren en
el pressupost, s'han calculat d'acord amb els resultats obtinguts en el darrer exercici,
tenint en compte les circumstàncies o singularitats següents:
- La plantilla de personal al servei d’aquesta Corporació per l’exercici de 2015 és la
mateixa que’aprovada pel Ple de la Corporació a la sessió del dia 30 d’octubre de
2013, amb la inclusió d’una plaça de paleta al personal laboral temporal que està
adscrita a un Pla d’Ocupació subvencionat per la Diputació de Barcelona.
-

En quant a les retribucions del personal al servei d’aquesta Corporació no hi ha
cap augment en relació a 2014, llevat de les variacions per meritació de triennis.

-

També s’ha dotat el Capítol 1r de la consignació pressupostària per valor de
63.730,15 € necessària per les retribucions dels càrrecs electes (alcalde i regidors),
així com les assignacions als grups polítics que varen ser aprovats per acord del
Ple de la Corporació a la sessió del dia 5 de juliol de 2007. Aquesta quantitat és
la mateixa que la pressupostada l’any 2014.

-

Així mateix s’ha previst la quantitat de 196.000,00€ per fer front a la quota
empresarial de la seguretat social pels treballadors i pels regidors.
Hi ha consignat suficient crèdit a cadascuna de les partides que composen els
Capítols 2n i 4t per tal d'atendre degudament
 les obligacions exigibles (lloguers, rèntings, assegurances),
 les despeses de funcionament, manteniment i conservació dels diferents
serveis (escombraries, neteja edificis, cementiri, etc),
 els consums per subministraments o utilització d’energia, aigua, gas i
telèfon, i
 els serveis i/o els treballs realitzats per altri (recaptació, ASEM, Fundació Acció
Baix Montseny, SAD, transport urbà, vigilància, casal d’estiu, etc).
 les despeses de manteniment i conservació d’edificis, d’instal·lacions,
d’infraestructures, de maquinària, etc.
 les despeses no obligatòries per activitats desenvolupades directament per
l’Administració (festes), així com les aportacions i/o subvencions a entitats,

-
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-

associacions o d’altres administracions (culturals, ensenyament, esportiu,
serveis socials, sanitari i/o de cooperació).
En els capítols 3r i 9è hi figuren les partides corresponents als interessos i
amortitzacions dels préstecs que té contractats l’Ajuntament, amb la consignació
suficient per a tot l’exercici de 2015:
entitat

interessos

Catalunya Banc
Banc Sabadell
Banc Sabadell
Diputació Barcelona
Diputació Barcelona
Diputació Barcelona
SUMA

-

....................

amortització

1.798,33
344,10
11.951,90

17.801,67
915,90
84.648,10

0,00
0,00
0,00

12.000,00
15.000,00
15.000,00

14.094,33

145.365,67

Les inversions que figuren al Capítol 6è. sumen un total de 622.000,00€, són les
següents:
 construcció passera riu Tordera ......................................
25.000,00
 escullera riera Vallmanya i altres en lleres fluvials ..........
17.000,00
 estalvi i eficiència energètica .........................................
80.000,00
 urbanització carrers Segadors i Anton de Fluvià ............
148.851.41
 sondeig i projecte construcció pou ..................................
30.000,00
 construcció pou ..............................................................
150.000,00
 actuacions en edificis ......................................................
24.000,00
 actuacions a vials i camins .............................................
48.000,00
 actuacions en parcs i zones verdes ................................
8.000,00
 actuacions en aparcaments i infraestructures ................
19.500,00
 senyalització i mobiliari urbà ...........................................
5.000,00
 horts municipals ..............................................................
10.000,00
 equips informàtics ............................................................
7.000,00
 adquisició desfibril·ladors ................................................
10.000,00
 adquisició vehicle brigada d’obres i serveis ....................
31.000,00
 redacció estudis tècnics i projectes ................................
5.000,00
 adquisició estris brigada obra
.......................................
3.648,59

Atès tal i com s’especifica i s’explica a l’informe econòmic financer redactat pel
secretari i interventor d’aquest Ajuntament, que s’adjunta al Pressupost 2015, cal fer
esment als següents indicadors econòmics:
-

La ratio d’endeutament, que s’indica a l’article 53,2 del Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals, per l’exercici de 2015 es situa en el 38,50, molt per sota del
màxim establert al citat article que és del 110,00.
“Aquesta ratio es calcula posant en relació el capital viu de tots els préstecs
(849.239,67) amb els drets liquidats a l’any 2013 o ingressos ordinaris
(2.206.016,72)”,

A l’any 2014 aquesta ratio era de 46,15, però a l’any 2010 era de 85,229.
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-

L’estalvi net existent és:
ingressos liquidats l’any 2013 pels capítols 1 a 5 .................
obligacions reconegudes l’any 2015, cap. 1, 2 i 4 ................
anualitat teòrica préstecs (interessos + amortitzacions 2015)..
Estalvi net ..........................................................

2.206.016,72
-1.760.086,96
-159.460,00
286.469,76

-

En conseqüència en ser el resultat positiu, tant pel que fa a la ratio
d’endeutament com en obtenir estalvi net, no procedeix portar a terme cap pla de
sanejament financer.

-

La càrrega financera, és a dir la quota anual dels préstecs (amortitzacions +
interessos = 159.460,00), en relació als ingressos ordinaris previstos per aquest any
2015 (2.082.831,00), serà del 7,66%.

Atès que els documents del pressupost i dels seus annexes tots aquells que així es
determinen a la legislació esmentada anteriorment, següents: Memòria del President,
liquidació del pressupost de l'exercici de 2013, relació valorada de tots els llocs de
treball, pla financer de les inversions que es preveu realitzar, informe econòmicfinancer de l’interventor.
Atès que a l’expedient que s’ha incoat hi figuren les bases d'execució del pressupost.
Atès que tanmateix s’inclou a l’expedient del pressupost el Pla Financer de les
Inversions i l’Informe Econòmic i Financer emès pel secretari-interventor d’aquest
Ajuntament, Pla de Tresoreria, així com d’altres documents com, entre d’altres, la
plantilla de personal, la fitxa dels préstecs contractats, el calendari fiscal i la previsió de
la tresoreria municipal de tot l’exercici.
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 D’ABSTENCIÓ: l’emès 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:
Primer.- Aprovar la plantilla de personal de l’Ajuntament de Sant Esteve de
Palautordera, següent:
Places
I - PERSONAL FUNCIONARI
 D'HABILITACIÓ NACIONAL
- Secretari . Interventor
 D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Subescala serveis especials:

1

Grup

A2

Nivell

Dedicació

26

17

- Agutzil – vigilant
- Vigilants

1
2

E
E

12
12

 INDEFINITS:
- Administrativa
- Administrativa
- Auxiliar Administrativa
- Auxiliar Administratiu
- Encarregat obres i serveis
- Operaris serveis múltiples
- Operari pavelló
- Operari casal
- Conserge escola
- Assistenta social

1
1
1
1
1
4
1
1
1
1

C1
C1
C2
E
D
E
E
C2
E
C1

22
18
16
14
18
14
14
16
12
18

 TEMPORALS:
- Informadors del Parc
- Paleta (pla d’ocupació)

2
1

E
E

12
14

1
1

A2
A2

26
22

II - PERSONAL LABORAL

75%

III – PERSONAL EVENTUAL
- Arquitecte
- Arquitecte tècnic

32%
45,33%

Segon.- Aprovar inicialment el Pressupost General i les bases d'execució i de gestió
per l'exercici de 2015 de l'Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, el resum del
qual per capítols és el següent:
o INGRESSOS:
capítol I
Impostos directes
1.019.000,00
40,58%
capítol II
Impostos indirectes
45.000,00
1,80%
capítol III
Taxes i altres ingressos
374.000,00
14,93%
capítol IV
Transferències corrents
638.000,00
25,47%
capítol V
Ingressos patrimonials
13.916,00
0,56%
capítol VII
Transferències de capital
415.084,00
16,57%
SUMA ................................... 2.505.000,00
o DESPESES:
capítol I
capítol II
capítol III
capítol IV
capítol VI
capítol IX

Despeses de personal
Bens corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Passius financers
SUMA .................................

731.000,00
813.800,00
15.000,00
153.000,00
622.000,00
170.200,00
2.505.000,00

29,18%
32,49%
0,60%
6,11%
24,83%
6,79%

Tercer.Exposar al públic el Pressupost de 2015, les seves bases d'execució i la
plantilla de personal, per un termini de 20 dies hàbils a comptar des del següent a la
publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província. Durant l'esmentat
termini els interessats podran examinar la documentació a la secretaria de
l'Ajuntament i presentar els suggeriments o les reclamacions que consideren oportú
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d'interposar. Amb el benentès que si transcorregut el període d'exposició pública no es
presenten reclamacions el Pressupost, les seves bases i la plantilla de personal
s'entendran aprovats definitivament.

11.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES
NNSS DEL SECTOR DE CIRC-CRIC.
Donada lectura a la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència de realitzar l’aprovació
provisional de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries per qualificar com
equipament privat d’ús cultural la finca Camp Canal on s’ubica el Circ-Cric.
Atès que el Ple de la Corporació a la sessió realitzada el dia 26 de juny de 2014 va
aprovar inicialment la modificació puntual esmentada, per qualificar com equipament
privat d’ús cultural la finca Camp Canal on s’ubica el Circ-Cric, tal i com es reflecteix
en el projecte que ha redactat l’arquitecte Hug Alemany Mascarenhas.
Atès que a l’any 2009, l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, per acord del Ple
del dia 26 de març, va declarar l’activitat del Circ Cric d’interès general i cultural.
Atès que a l’any 2012 es va demanar informe amb caràcter previ a
- Agència Catalana de l’Aigua,
- Àrea de Parcs Naturals – Diputació de Barcelona,
- Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural –
Generalitat de Catalunya,
- Direcció General de Protecció Civil, i
- Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental.
Atès que el projecte que enguany s’ha presentat per a la modificació de les NNSS
incorpora -en la seva totalitat- les diferents qüestions, condicions i prescripcions
plantejades pels organismes que varen ser consultats.
Atès que s’ha portat a terme informació pública mitjançant la publicació d’anuncis a:
- Butlletí Oficial de la Província del dia 9/07/14,
- Diari Oficial de la Generalitat del dia 7/07/14,
- El9Nou del dia 4/07/14,
- pàgina web de l’ajuntament, i
- tauler d’anuncis de la Corporació,
sense que s’hagi presentat cap reclamació i/o al·legació.
Atès que s’ha rebut informe de les Administracions Públiques en el sentit següent:
 Departament d’Agricultura: manifestant no tenir noves aportacions respecte a les
ja realitzades
 Agència Catalana de l’Aigua: informant favorablement pel que fa a l’abastament,
al sanejament, a la inundabilitat i no detectar afeccions mediambientals.
Atès que la documentació tècnica de la modificació puntual de les Normes
Subsidiàries es considera completa i correcte:
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Vist l’informe favorable emès conjuntament per l’arquitecte i secretari municipals.
Vist el que es disposa al Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
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 d’ABSTENCIÓ: 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.- Aprovar provisionalment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries
per qualificar com equipament privat d’ús cultural la finca Camp Canal on s’ubica el
Circ-Cric.
Segon.- Trametre aquest acord i còpia de l’expedient a la Direcció General
d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, sol·licitant –si s’escau- la seva aprovació
definitiva.

12.- PRECS i PREGUNTES.
1.- El regidor Esteve Rosell pregunta si ja es paguen els tributs estatals a través de
l’Agència Tributària Catalana.
L’alcalde li contesta que encara no, però que es farà a l’any 2015, i si no s’ha fet es
perquè no ho tenia prou clar més que tot per si pogués sorgir algun problema amb els
ingressos que es reben de l’Estat.
El regidor Esteve Rosell manifesta que no entén com no s’ha fet, doncs hi ha un acord
del Ple que va aprovar de fer-ho.

2.- El regidor Esteve Rosell pregunta pels desfibril·ladors, insistint en la conveniència
de posar-ne un al pavelló.
El regidor Daniel Fernández li contesta que ja s’han adquirit dos desfibril·ladors i es
posaran en marxa durant el proper més de gener, en quan a la seva ubicació
s’acabarà de decidir amb el personal de l’empresa subministradora tot i que un d’ells
segurament s’instal·larà en el cotxe del servei de vigilància.

3.- El regidor Esteve Rosell pregunta si s’ha aclarit la diferència de tarifes pel servei
d’abastament d’aigua que figurava entre les ordenances fiscals i el full informatiu de
l’empresa Aigües Vallflorida.
20

L’alcalde i el secretari de la Corporació li expliquen que la diferència es deu a que les
tarifes que figuren a l’ordenança fiscal no son les que es varen aprovar pel Ple amb
posterioritat en la que s’introduïen unes variants sobre els blocs per raó del nombre de
persones que convivien en un habitatge. No obstant es tornarà a verificar aquesta
informació i se li comunicarà el seu resultat.

4.- El regidor Esteve Rosell pregunta per la situació sobre el consum elèctric que es
va plantejar amb l’empesa Som Energia.
L’alcalde li contesta que a la reunió amb la citada empresa es va quedar que l’enginyer
municipal els donaria informació sobre els contractes de subministrament elèctric, a la
vista de la qual aquesta empresa formularia una proposta. Sense tenir una certesa del
100x100 li diria que per part de l’enginyer municipal s’ha fet el lliurament de la
informació.

I no havent-hi més assumptes per tractar s’alça la sessió a les onze de la nit (23,00 h),
de tot el qual com a secretari en dono fe.
Vist-i-plau: L’alcalde

el secretari

Salvador Cañellas i Baró

Josep Maria Campdepadrós i Castaño
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