ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA VINT-I-NOU DE DESEMBRE DE 2017
Essent les set de la tarda (19:00 h) del dia 29 de desembre de 2017, al saló de
sessions de la casa consistorial de Sant Esteve de Palautordera es reuneixen els
membres d’aquest Consistori que s’esmenten a continuació per tal de portar a terme
la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament.
PRESIDENT:
REGIDORS:

SECRETARI:

l'alcalde, Daniel Fernández Fuster
Natàlia Expósito Puig,
Marc Aureli Nieto Madrid,
Elies Ramil Pou,
Neus Calam Pérez.
Esteve Rosell Masó,
Sònia Castell Giró,
Arnau Comas Miñarro,
Júlia Galí tàpies,
Carme Guillamon Villalba,.
Josep Maria Campdepadrós i Castaño.

Excusen la seva assistència els regidors/es: Joanna Pujol Llop.
Oberta la sessió pel President, s’entra a conèixer els punts que figuren al següent:

ordre del dia
1 - APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
Havent estat lliurada als regidors les actes de les sessions dels dies 15 i 22 de
novembre de 2017, les quals en trobar-les conforme son aprovades per la unanimitat
dels assistents.

2 – DONAR COMPTE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL.
Per l’alcaldia es dona el compte al Ple de l’acord adoptat per la Junta de Govern a la
sessió realitzada avui dia 29 de desembre de 2017, referit a la contractació de
personal, que literalment diu el següent:
Atès que la brigada d’obres municipal i els treballs de manteniment i neteja del pavelló
municipal estan patint una situació de precarietat de personal per raó de
❖ baixa laboral d’un operari, Josep Altimira, per intervenció quirúrgica que
previsiblement s’allargui uns 6 mesos.
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❖ baixa laboral d’un altre operari, Josep Baró, per accident laboral de durada

indeterminada però que podria ser d’uns quants mesos.
❖ baixa laboral de l’encarregat del pavelló municipal, Josep Jubany, no poden

determinar la seva durada però previsiblement serà superior a un o dos mesos.
❖ dies de vacances de 2017 d’alguns dels seus operaris, que es portaran a terme

durant els propers 2 mesos.
Atès que pal·liar temporalment la situació exposada per acord de la Junta de Govern del
dia 29 de novembre de 2017 es va aprovar de convocar de forma urgent un concurs
restringit al municipi per a la provisió durant tres mesos, de dues places d’operaris: una
per la brigada d’obres i serveis i l’altre pel pavelló municipal.
Atès que el citat acord es va adoptar a l’emparament dels articles 16, 19, 55 i 94 del
Reglament de Personal al Servei de les Corporacions Locals que la contractació de
personal laboral de temporada, amb caràcter no habitual o per a tasques específiques de
caràcter temporal (no permanent), amb jornada completa o parcial, encara que no estiguin
inclosos a la relació de llocs de treball, requerint-se l’existència de crèdit en el pressupost
per dur a terme aquestes actuacions. La qual cosa podria portar-se a terme imputant la
despesa a la partida 151.00.920 “d’altres despeses de personal (dietes, gratificacions,
augments, etc)”, sigui per l’actual exercici de 2017, o cas de ser durant l’exercici 2018
s’hauria de prendre l’acord o compromís de fer reserva de crèdit pressupostari.
Atès que un cop realitzada la convocatòria per proveir aquestes places s’han presentat i
obtingut la puntuació que s’indica a continuació:
PLAÇA D’OPERARI BRIGADA MUNICIPAL:
Alejandro Martínez Guillen
3,50
Neus Dou Camps
3,13
Miguel de Jesús Sanjuan
3,00
Gerard Pon
2,88
Marc Tur Cortés
2,25
Xavier Pujol Puig
2,13
Artur Agustí Nadal
1,88
Enric Morales
1,75
Manuel Llamas Pérez
1,75
Mustapha Quahabi
0,00
Aroa Puerta Gómez
0,00
Ahmed el Harrati
0,00
PLAÇA D’OPERARI PAVELLÓ:
Xavier Pujol Puig
4,67
Mercè Ramos Barberan
3,83
Enric Morales
3,50
Neus Dou Camps
2,94
Artur Agustí Nadal
2,17

Manuel Llamas Pérez
Mustapha Quabi

1,67
0,00

Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Contractar interinament amb efectes del dia 3 de gener de 2018 i fins al dia 31 de
març de 2018, a:
➢ plaça d’operari brigada municipal:
Alejandro Martínez Guillen
➢ plaça d’operari pavelló municipal:
Xavier Pujol Puig
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tenint el mateix règim jurídic i econòmic que la resta de personal que presta els seus serveis
en aquest Ajuntament, amb una dedicació de 37,50 hores/setmanals i una retribució de
▪ 1.141,76€/bruts/mensuals l’operari brigada municipal, i
▪ 1.248,22€/bruts/mensuals l’operari pavelló municipal que realitzarà l’horari en una
jornada irregular, en la forma següent
 dilluns, dimarts i dimecres de 16:00 a 23:30 hores, i
 15 hores els dissabtes i diumenges sense determinar l’horari que es realitzaran en
funció dels partits.
Segon.- Publicar l’acord anterior al BOP, al DOGC, al tauler d’anuncis i a la pàgina web
municipal.
Tercer.- Donar compte al Ple de la Corporació.

La regidora Sònia Castell explica la situació precària en la que s’ha trobat la brigada
d’obres i el manteniment del pavelló municipal degut a les baixes laborals que s’han
produït en poques setmanes, la qual cosa ha motivat que es convoques concurs
urgent per aquestes dues places. Els criteris per a la selecció han estat l’atur juvenil,
la percepció de prestacions o ajuts socials, la renda mínima i l’experiència
professional. Per fer la selecció s’ha contractat el servei de l’empresa Multigestió
que ha portat a terme les entrevistes amb cadascuna de les persones que s’han
presentat i valorat cadascuna d’elles amb els criteris indicats.

3 – DONAR COMPTE DESVINCULACIÓ REGIDORA DEL GRUP ERCIxSTESTEVE I MODIFICACIÓ ACORDS SOBRE GRUPS MUNICIPALS.
La regidora de Benestar Social i Sanitat, Sònia Castell Giró, explica als assistents
que en escrit de 26 juliol 2017 comunica al Consistori la seva desvinculació amb el
grup municipal d’ERC-IxSt.Esteve, continuant amb les mateixes funcions, dedicació
i remuneració que està desenvolupant dins l’equip de govern.
Atès que en el Ple del dia 3 de juliol de 2015 (punt 7 – acord tercer) es va aprovar de
constituir tres grups municipals, un per a cadascuna de les candidatures amb
representació a l’ajuntament.
Vist el que es disposa a l’article 50-6 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, la regidora Sònia Castell Giró queda com a regidora no adscrita
a cap grup municipal.
La regidora Sònia Castell manifesta que -tal i com es diu a l’escrit presentat- la
seva voluntat política és la deixar el grup municipal d’ERC-IxSt.Esteve, la qual cosa
ho fa sense acritud de cap mena ni qüestions personals, però per desavinences dins
del grup ha pres la decisió de desvincular-se’n. Expressant la seva voluntat de
continuar amb les mateixes funcions, dedicació i remuneració que està
desenvolupant dins de l’Equip de Govern i continuar desenvolupant el programa de
gestió que s’està executant, però com a regidora no adscrita a cap grup municipal.
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El regidor Esteve Rosell llegeix un acord que ha adoptat el grup d’ERC/IxSt.Esteve,
adreçat a la regidora Sònia Castell, que diu:
Davant la situació actual de renúncia a la representació de la llista d’ERC/IxStE
amb la qual et vas presentar en les darreres eleccions municipals, el grup
d’ERC/IxStE reunit en sessió extraordinària pren els següents acords que vol ferte saber:
Respectem la teva lliure decisió de renunciar a formar part del grup d’ERC/IxStE.
Entenem, per conherència i ètica democràtica, que la regidoria que representes
actualment al consistori pertany al grup d’ERC/IxStE, malgrat ser coneixedors que
l’acte de regidora és nominal.
És per aquest motiu que, el grup d’ERC/IxStE ha acordat demanar-te per
unanimitat la renúncia del càrrec que actualment tens assignat en el consistori,
d’acord amb el compromís adquirit en formar part de la llista d’ERC/IxStE, i deixar
pas a la següent persona de la llista per exercir aquest càrrec de servei al poble.
La regidora Sònia Castell li contesta que ella té un compromís amb el poble no pas
amb el partit, i que per ètica ha de continuar portant a terme el treball que està
realitzant, si no ho fes així no es sentiria bé amb mi mateixa.
El regidor Arnau Comas pregunta si aquest fet comportarà algun canvi o si
continuarà tot igual.
L’alcalde manifesta que el grup municipal de PDcat estan contents amb el treball
que està realitzant la regidora Sònia Castell, remarcant que en aquests dos anys i
mig s’ha fet una molt bona feina, i -per ells- pot continuar en la mateixa forma.
Posada a votació la proposta de l’alcaldia de modificar l’acord plenari del dia 3 de
juliol de 2015 sobre cartipàs municipal, es produeix el següent resultat:
▪ SIS vots A FAVOR: els emesos pels regidors: Daniel Fernández Fuster, Natàlia
Expósito Puig, Marc Aureli Nieto Madrid, Elies Ramil Pou, Neus Calam Pérez i
Sònia Castell Giró.
▪ TRES vots d’ABSTENCIÓ: els emesos pels regidors: Arnau Comas Miñarro,
Júlia Galí Tàpias i Carme Guillamon Villalba.
▪ UN vot EN CONTRA: el del regidor Esteve Rosell Masó.
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:
➢ Cartipàs Municipal (Ple 3 juliol 2015), no es modifica, mantenint les atribucions a

la regidora Sònia Castell Giró de benestar social i de sanitat.
➢ Nomenament de regidors a organismes (Ple 3 juliol 2015), no es modifica,

mantenint els nomenament realitzats a la regidora Sònia Castell Giró a:
Fundació Acció Baix Montseny,
Fons Català Desenvolupament, i
Xarxa Local de Consum.
➢ Comissió Especial de Comptes (Ple 3 juliol 2015), es modifica el número de vots

del representant d’ERC, passant de 2 vots a 1 vot.
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4 – APROVACIÓ BASES i CONVOCATÒRIA
PLAÇA DE TÈCNIC/A D’INTERVENCIÓ
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència
d’aprovar les bases i la convocatòria per a la provisió d’una plaça de tècnic/a
d’intervenció.
Atès que per acord adoptat pel Ple de la Corporació a la sessió del dia 6 d’octubre
de 2017 es va crear una plaça de funcionari de la subescala de serveis generals de
tècnic d’intervenció-hisenda-tresoreria, amb la classificació EBEP: A1, grup: A i
nivell: 22 .
Atès que es convenient tenir proveïda l’esmentada plaça per tal com es deia a l’acord
plenari citat, entre d’altres raons, poder disposar d’una persona qualificada i
professional en les funcions d’intervenció d’hisenda i de tresoreria, per -a la seva
vegada- poder desdoblar la feina que acumula el secretari-interventor, desglossant
en dos les funcions jurídica (secretària) i econòmica-financera (intervenció).
Vist el que es disposa a l’article 21.1.g) de la Llei Reguladora de les Bases de Règim
Local.
La regidora Sònia Castell explica que els acords que es proposen són de
procediment sobre l’acord que ja es va prendre de creació d’aquesta plaça de
tècnic/a d’intervenció en el Ple del dia 6 d’octubre, en el qual es reflecteixen les
motivacions i/o raons per disposar d’una persona especialista en l’àrea d’intervenció
i comptabilitat. Pel que fa a les bases que es proposa aprovar manifesta que són les
mateixes que han utilitzats d’altres ajuntaments havent afegit les funcions de la
tresoreria i de recursos humans.
El regidor Arnau Comas diu que es remet al que ja varen dir en aquell Ple de no
prioritzar aquesta qüestió en no tenir clar que motiva la creació d’aquest lloc de
treball, tot i que tampoc s’hi oposa directament.
Posada a votació la proposta es produeix el següent resultat:
▪ SET vots A FAVOR: els emesos pels regidors: Daniel Fernández Fuster,
Natàlia Expósito Puig, Marc Aureli Nieto Madrid, Elies Ramil Pou, Neus Calam
Pérez, Esteve Rosell Masó i Sònia Castell Giró.
▪ TRES vots d’ABSTENCIÓ: els emesos pels regidors: Arnau Comas Miñarro,
Júlia Galí Tàpias i Carme Guillamon Villalba.
en no necessitar aquest assumpte cap majoria qualificada, a la vista del resultat de la
votació s’aprova la proposta de l’alcaldia, acordant-se:
Primer.- Realitzar oferta d’ocupació pública per a l’any 2018 de la plaça vacant de
tècnic/a d’intervenció.
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Segon.- Aprovar les bases reguladores de les proves selectives per a la provisió
d’una plaça de tècnic/a d’intervenció, en els termes que consten a l’expedient.
Tercer.- Convocar les proves selectives per a la cobertura de la plaça vacant
esmentada, comunicant-ho als organismes corresponents que han de formar part de
l’òrgan de selecció de la convocatòria, a l’efecte que designin membres titulars i
suplents del tribunal.
Quart.- Publicar la convocatòria, juntament amb el text íntegre de les bases
reguladores de les proves selectives, en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, a la pàgina web municipal i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament.

5 – APROVACIÓ PLANTILLA DE PERSONAL PER L’EXERCICI 2018.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència
d’aprovar la plantilla de personal per l’exercici 2018.
Atès que la plantilla actual va ser aprovada pel Ple de la Corporació a la sessió del
dia 1 de febrer de 2017, sobre la que es proposa de modificar-la per tal d’incloure les
places que al llarg de l’exercici actual s’han creat de nou per atendre serveis
essencials, següents
✓ auxiliar administrativa de serveis socials,
✓ enginyer,
✓ tècnic/a d’intervenció.
Atès que tanmateix cal modificar la plantilla del personal laboral temporal per
adaptar-se al Pla d’Ocupació 2017 (que seguirà vigent durant uns mesos) i al Pla Local
d’Ocupació 2018 així com incloure les places d’operari que es contractaran pel
termini de tres mesos.
La regidora Carme Guillamon pregunta si s’ha estudiat la funcionarització d’alguns
llocs de treball.
La regidora Sònia Castell li comenta que s’està treballant aquesta qüestió amb
l’assessorament de personal especialista en aquest tema de la Diputació de
Barcelona, tenint clar la conveniència de fer-ho amb el personal tècnic i administratiu,
però és un assumpte delicat en el que cal tenir en compte -a més de l’interès
municipal- també els drets de les persones que estan ocupant les diferents places..
El regidor Marc Aureli Nieto manifesta que en la funcionarització de llocs de treball
també s’ha de tenir en compte les jubilacions que es produiran en els propers dos o
tres anys, com és el cas del treballadors Joan Miralles i Xavier Font, quines vacants,
quan es produeixin, es contractin mitjançant concurs i com a funcionaris.
Posada a votació la proposta es produeix el següent resultat:
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▪

SET vots A FAVOR: els emesos pels regidors: Daniel Fernández Fuster,
Natàlia Expósito Puig, Marc Aureli Nieto Madrid, Elies Ramil Pou, Neus Calam
Pérez, Esteve Rosell Masó i Sònia Castell Giró.
▪ TRES vots d’ABSTENCIÓ: els emesos pels regidors: Arnau Comas Miñarro,
Júlia Galí Tàpias i Carme Guillamon Villalba.
en no necessitar aquest assumpte cap majoria qualificada, a la vista del resultat de la
votació s’aprova la proposta de l’alcaldia, acordant-se:
Primer.- Aprovar la plantilla de personal de l’Ajuntament de Sant Esteve de
Palautordera per a l’exercici 2017, següent:
Places
ocupades vacants
I - PERSONAL FUNCIONARI
➢ D'HABILITACIÓ NACIONAL:
- Secretari . Interventor
- Tècnic/a intervenció
➢ D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL:
Subescala serveis especials:
- Agutzil – vigilant
- Vigilants

GRUP

1
0

0
1

A2
A1

1
2

0
0

AP
AP

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
2
3
1
1
3
1
1
1
2
1

A1
A1
A2
A2
C1
C2
C1
C1
AP
AP
C1
AP
AP
AP

Dedicació

II - PERSONAL LABORAL
➢ INDEFINITS:
- Arquitecte
- Enginyer
- Arquitecte tècnic
- Treballadora social
- Administratives
- Auxiliars Administratius
- Encarregat obres i serveis
- Paleta
- Operaris serveis múltiples
- Operari pavelló
- Operari casal
- Conserge escola
- Informadors del Parc
- Netejadora
➢ TEMPORALS:
o PLA LOCAL D’OCUPACIÓ 2017:
- Operari pavelló

fins 30/06/2018

o PLA LOCAL D’OCUPACIÓ 2018:
- Dinamitzador cultural
- Operari brigada
- Aux. Administrativa

fins 31/12/2018
fins 31/12/2018

o TEMPORALS (3 mesos):
- Operari pavelló
- Operari brigada

fins 31/03/2018
fins 31/03/2018

29,333%
21,333%
45,333%
75,000%

55 dies festius
29,33%

53,30%
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Segon.- Exposar al públic 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 d'interposar. Amb el benentès que si
transcorregut el període d'exposició pública no es presenten la plantilla de personal
s'entendrà aprovada definitivament.

6 – APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2018
I LES SEVES BASES D’EXECUCIÓ.
Assabentats els assistents de la proposta conjunta de l’alcaldia i de la regidoria
d’hisenda sobre la conveniència d’aprovar el Pressupost Municipal per l’exercici de
2018 i les seves bases d’execució.
Atès que el Pressupost General de 2018 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 darrers exercicis així com a les expectatives que es preveu s’obtindran, haventse produït algunes modificacions per raó de
▪ Els ingressos derivats de les llicències urbanístiques (impost construccions i taxa
llicències urbanístiques) s’ha tingut en compte la petita recuperació econòmica
que des de l’any 2014 està experimentant els sectors immobiliari i financer.
▪ No s’ha previst cap quantitat pel concepte de contribucions especials, en no
tenir previst durant l’exercici 2018 l’execució de cap obra que s’hagi de finançar
amb l’aplicació de contribucions especials.
▪ En quant a la Participació en els Tributs de l’Estat s’ha previst que els ingressos
segueixin en la línia que es va preveure per 2016.
▪ En quant als ingressos del Fons de Cooperació Local (tributs) de la Generalitat
de Catalunya, s’ha previst l’import de 71.000,00€
▪ Les subvencions d’altres Ens Públics no vinculades a inversions, que venen
produint-se habitualment pel funcionament dels serveis (jutjat de pau, consultori,
serveis socials, SAD, casal d’estiu, plans d’ocupació, beques menjador, catàleg serveis
Diputació BCN).

▪

S’ha previst l’ingrés de 3.000,00 € pel concepte d’aportacions voluntàries de
particulars i institucions per atencions socials i menjador escolar.
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▪
▪
▪

El rendiment dels comptes bancaris s’ha previst tenint en compte els saldos que
es preveu hi haurà al llarg de l’exercici.
La quantitat de 13.697,74€ pel lloguer de l’immoble número 42 del carrer Major
destinat a escola de música i llar d’infants..
Les transferència de capital vinculades a inversions pugen a un total de
1.005.388,03€ i es correspon a:
✓ Generalitat de Catalunya – camins públics .......................
48.000,00
✓ Diputació BCN – reforma escoles velles ...........................
96.000,00
✓ Diputació BCN - reforma escoles velles (progr.compl) .....
50.000,00
✓ Diputació BCN - coberta escola Vallmanya ......................
21.353,11
✓ Diputació BCN – reurbanització carrer Nou ..................... 230.000,00
✓ Diputació BCN – millora xarxa aigua ................................ 100.000,00
✓ Diputació BCN – canalització sèquia ................................ 170.000,00
✓ Diputació BCN – adquisició vehicles ................................ 130.000,00
✓ Ajuntament Sta.Mª Palautordera, canalització sèquia .....
50.000,00
✓ Aigües Vallflorida, canalització sèquia .............................
50.000,00
✓ Aigües Vallflorida, millora xarxa aigua .............................
60.034,92

Atès que les despeses que s'han previst realitzar durant l’exercici 2018 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 inclou, com a modificació pel que fa al número de places
en relació a la de l’exercici 2016, les de nova creació per serveis essencials
d’enginyer, tècnic/a d’intervenció i auxiliar administrativa de serveis socials.
També es modifica per les places de personal temporal adscrites al Pla
d’Ocupació 2017 (que seguirà vigent durant uns mesos) i al Pla Local d’Ocupació
2018 subvencionats -ambdós- per la Diputació de Barcelona, i de dos places
d’operaris de la brigada d’obres i del pavelló municipal.
• No s’ha aplicat cap increment de cap classe a les retribucions del personal,
llevat del que comporta la meritació de triennis, havent fet una previsió de
l’1,00% d’augment a les diferents partides pel cas que així es determini a la Llei
de Pressupostos General de l’Estat per l’exercici 2018.
• També figura en el Capítol 1r la consignació pressupostària per valor de
74.945,92€ necessària per les retribucions dels càrrecs electes (alcalde i
regidors), així com les assignacions als grups polítics.
• En conjunt el capítol 1r de l’Estat de Despeses s’hi consigna el crèdit de
905.490,000€, el qual es considera suficient per atendre la despesa de tot el
personal i per tots els conceptes: remuneracions càrrecs i grups polítics,
personal (bàsiques i complementàries), pla d’ocupació, dietes, desplaçaments,
formació de personal i seguretat social.
•

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),
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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, 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 2018.

 Les inversions previstes per a l’exercici 2018 són les següents:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

coberta escola Vallmanya
.............................................
reforma escoles velles
...................................................
reurbanització carrer Nou
..............................................
canalització sèquia Viladecans
......................................
millora xarxa aigua
.........................................................
adquisició vehicle brigada municipal
.............................
actuacions en camins públics ..........................................
actuacions en camins públics (Olivar i Can Marc) ..........
arranjament parcs i zones verdes ...................................
actuacions en aparcaments .............................................
actuacions en infraestructures (clavegueram/enllumenat) ..
senyalització vials i camins .............................................
mobiliari urbà ..................................................................
equips i xarxa informàtica ................................................
escultura ball de gitanes .................................................
estudis, projectes i treballs tècnics
................................
material inventariables (càmeres i carregador) .................
material inventariable (gestor horaris) ..............................
altre material inventariable
.............................................
redacció POUM ...............................................................

23.725,68
307.500,00
338.000,00
270.000,00
160.034,92
130.000,00
5.000,00
48.000,00
9.000,00
25.000,00
10.000,00
8.000,00
6.000,00
4.500,00
2.000,00
2.000,00
6.000,00
1.700,00
2.665,08
30.000,00

Atès tal i com s’especifica i s’explica a l’informe econòmic i financer redactat pel
secretari-interventor d’aquest Ajuntament, cal fer esment als següents indicadors
econòmics:
❖ ratio d’endeutament:
L’article 53,2 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals defineix aquesta ratio
com “el resultat de posar en relació el capital viu de tots els préstecs (709.463,49) en
quant als drets liquidats o ingressos ordinaris de l’exercici anterior liquidat
(2.374.590,91)”.
Per l’exercici de 2018 la ratio d’endeutament de l’Ajuntament de Sant Esteve de

Palautordera es situa en el 23,92, molt per sota del màxim establert al citat
article que és del 110,00.
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❖ estalvi net:
Seguint la fórmula de càlcul indicada a l’article 53,2 del Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals, és:
ingressos liquidats l’any 2016 pels capítols 1 a 5 ....................... 2.437.225,01
obligacions reconegudes l’any 2016, cap. 1, 2 i 4 ...................... -1.782.006,18
anualitat teòrica préstecs (interessos + amortitzacions 2017) ....
-143.875,12
estalvi net .....................................................................
511.343,76

En conseqüència en ser el resultat positiu no procedeix portar a terme cap pla
de sanejament financer tal i com s’estableix a l’article 53.1 del Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals.
Amb la finalitat de disposar d’una informació més real sobre l’existència de
l’estalvi net, es considera necessari deduir, malgrat no sigui preceptiu
legalment, les inversions que no disposen de finançament per calcular l’estalvi
net real, que queda en la forma següent:
estalvi net (segons art 53.2 LHL)
inversions no finançades
estalvi net real

511.343,76
-258.737,65
252.606,11

❖ càrrega financera:
La quota anual dels préstec (amortització + interessos), en relació als ingressos
ordinaris previstos en el pressupost per aquest any 2018, serà:
➢ ingressos ordinaris previstos ......................
➢ despeses financeres dels préstecs:
interessos ..........
8.743,48
amortitzacions ....... 135.131,64 ...........
➢ càrrega financera pel 2017 .....................

2.630.530,38

143.875.12
5,47%

Atès que els documents del pressupost i dels seus annexes tots aquells que així es
determinen a la legislació esmentada anteriorment.
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.
La regidora Neus Calam fa un resum de la proposta que es sotmet a la consideració
del Ple.
En quant als ingressos s’ha tingut en compte els resultats obtinguts en els darrers
exercicis (impostos, taxes, lloguers, interessos bancaris, etc), les subvencions tant
per despeses ordinàries com per a les inversions que es preveu de portar a terme
el 2018. Fent menció a l’impost de construccions que enguany s’ha liquidat uns
197.000,00€ quan la previsió era de 55.000,00€, entenent que malgrat hi hagi
indicis de recuperació del mercat immobiliari no es pot extrapolar el resultat obtingut
a l’any 2017 a l’exercici 2018, doncs hi ha hagut una sola llicència urbanística que
11

l’impost de construccions ha pujat uns 80.000,00€, pel que per l’any 2018 s’ha fet
una previsió de 95.000,00€.
Pel que fa a les despeses previstes per l’exercici 2018, s'han calculat d'acord amb
els resultats obtinguts en el darrer exercici, tenint en compte les circumstàncies o
singularitats següents:
 Le despeses de personal s’ha tingut en compte bàsicament les modificacions
de la plantilla i una previsió d’augment de l’1,00% així com els plans d’ocupació
 En els Capítols 2n i 4t s’ha consignat crèdit suficient per atendre 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, 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, 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 2018.


Les inversions (cap 6è) previstes per a l’exercici 2018 són, entre d’altres, les
següents:

coberta escola Vallmanya,
reforma escoles velles,
reurbanització carrer Nou,
canalització sèquia Viladecans,
millora xarxa aigua,
adquisició vehicle brigada municipal,
nova inversió o grans reparacions en camins públics, parcs i zones verdes,
aparcaments, infraestructures, vials i mobiliari urbà,
redacció POUM.
Pel que fa a les dades referides a l’endeutament, vol remarcar la bona situació econòmica
de l’Ajuntament com es constata en les dades següents:
ratio d’endeutament:
23,92
estalvi net :
511.343,76
càrrega financera pel 2018
5,47%

El regidor Arnau Comas manifesta que enguany s’ha trencat la dinàmica de rebre
informació amb suficients dies per endavant, pel que no ha estat possible pactar res,
tot i que reconeix que aquests darrers mesos tots plegats hem estat força ocupats
en la moguda política del país, pel que es podia haver endarrerit la data d’aprovació
del pressupost 2018.
Pel que fa al pressupost 2018 té varies qüestions i/o preguntes:
1. La xifra que es preveu ingressar per llicències d’obres, és fictícia?.
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2. Troben que hi ha un grau força alt de confiar en els ingressos derivats de les
llicències d’obres i amb les subvencions de la Diputació de Barcelona per
realitzar inversions.
3. Hi ha partides d’inversions que ja figuren al pressupost 2017 i es repeteixen al
2018, com la canalització de la sèquia, la compra de vehicles o les obres del
Casal de la Gent Gran, o l’obra de reforma de l’escola vella és el tercer any que
es porta.
4. Consideren que la brigada d’obres i serveis municipal està sobredimensionada.
5. Voldrien saber si l’ingrés previst pel retorn de les escombraries es repercutirà en
la taxa.
6. S’hauria de plantejar la taxa pel servei de teleassistència per tal d’obtenir majors
ingressos, derivats de l’increment del servei o de les tarifes que s’apliquen.
7. Troben a faltar la previsió pel 2018 de la subvenció que es paga a la Creu Roja.
De totes maneres, tal i com ha indicat al començament, no han tingut temps per fer
una anàlisi del pressupost 2018, pel que votaran en contra de llur aprovació.
A continuació es produeix diferents intervencions dels regidors de l’equip de govern
contestant les diferents qüestions que s’han plantejat.
La regidora Neus Calam diu que no hi ha dependència dels ingressos derivats de les
llicències d’obres, però es produeixen i s’han quantificat a l’alça per les noticies de
que es disposa sobre possibles obres que es faran el 2018, tenint en compte tanmateix- el resultat obtingut enguany.
D’altra banda pel que fa a l’ingrés previst
per les subvencions de la Diputació de Barcelona, li diu que són producte del treball
realitzat d’encaixar el que es vol portar a terme (obres, activitats, etc) amb les
diferents línies d’ajuts i subvencions que aquest Ens convoca, d’una banda
mitjançant el programa quadriennal del Pla de Cooperació i per un altre costat tant
pel programa Xarxa municipis de qualitat (xarxa petita) com també pels programes
complementaris.
El regidor Marc Aureli Nieto manifesta que la repetició d’obres en dos o tres anys es
degut a canvi de criteris o de prioritats, així com a no tenir acabats els projectes o els
expedients administratius, com és el cas de la canalització de la sèquia que encara
estem pendents de concretar algunes coses com el conveni de col·laboració amb
l’ajuntament de Santa Maria de Palautordera.
El regidor Elies Ramil diu que la reforma de l’escola vella també ha estat pendent
d’executar-se fins tenir constituïda la Taula de Cultura, per tal de que l’obra a realitzar
encaixi amb les necessitats que la Taula plantegi.
El regidor Marc Aureli Nieto diu que la taxa de recollida d’escombraries no baixarà,
doncs l’equilibri entre el cost del servei i els ingressos derivats de la taxa (inclòs el
retorn) està en entredit degut a que el Consorci de Residus ha plantejat un augment
del cost del servei que es situa al voltant del 25,00%, havent-li expressat la
desavinença amb la proposta d’augment així com la conveniència d’iniciar
converses-negociacions per arribar -si es pot- a un acord. Així mateix manifesta
que no descarta que s’hagi de convocar un concurs públic per a la contractació del
servei cas que no s’arribi a un acord satisfactori.
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La regidora Sònia Castell manifesta que el servei de teleassistència es presta a
determinades persones generalment amb rendes baixes, per la qual cosa la taxa que
es cobra té un percentatge de bonificació que en algun cas arriba al 100%, és a dir
que la taxa té més un caràcter simbòlic que no pas recaptatori per tal que els
usuaris/beneficiaris tinguin consciència que aquest servei té un cost. Indicant-los
que en el pressupost de 2018 s’ha passat la subvenció que s’atorga a la Creu Roja
del Capítol IV al Capítol II pel concepte de treballs realitzats per empreses.
Posada a votació la proposta es produeix el següent resultat:
▪ SET vots A FAVOR: els emesos pels regidors: Daniel Fernández Fuster,
Natàlia Expósito Puig, Marc Aureli Nieto Madrid, Elies Ramil Pou, Neus Calam
Pérez, Esteve Rosell Masó i Sònia Castell Giró.
▪ TRES vots EN CONTRA: els emesos pels regidors: Arnau Comas Miñarro,
Júlia Galí Tàpias i Carme Guillamon Villalba.
en no necessitar aquest assumpte cap majoria qualificada, a la vista del resultat de la
votació s’aprova la proposta de l’alcaldia, acordant-se:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General i les bases d'execució i de
gestió per l'exercici de 2018 de l'Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, el
resum del qual per capítols és el següent:

o INGRESSOS:
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

I
II
III
IV
V
VII
IX

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Transferències de capital
Passius financers

1.160.000,00
95.000,00
451.996,89
839.826,49
15.900,00
1.005.388,03
125.000,00

SUMA ................................... 3.692.211,41
o DESPESES:
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol VI
Capítol VII
Capítol IX

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

905.490,00
1.035.564,09
10.000,00
216.900,00
1.389.125,68
0,00
135.131,64

SUMA .................................

3.692.211,41

Segon.- Exposar al públic el Pressupost de 2018, 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
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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 d'interposar. Amb el benentès que si transcorr egut el període d'exposició
pública no es presenten reclamacions el Pressupost, les seves bases i la plantilla de
personal s'entendran aprovats definitivament.

7 – PRECS i PREGUNTES.
1.- El regidor Arnau Comas pregunta el motiu pel qual no s’ha posat a l’ordre del
dia d’aquest Ple el programa d’habitatge social.
La regidora Sònia Castells li contesta que és un assumpte prou important per
consensuar-lo entre tots els regidors, havent-los tramès la proposta que s’ha
redactat només ha faltat trobar algun dia per parlar-ne tot plegats.

2.- La regidora Carme Guillamon pregunta si s’han plantejat de treballar amb
alguna entitat de les que configuren la banca ètica.
La regidora Neus Calam li contesta que és un assumpte que està damunt la
taula però que encara no s’ha pres cap decisió.

I no havent-hi més assumptes per tractar s’alça la sessió a les vuit del vespre (20:00
h), de tot el qual com a secretari en dono fe.
Vist-i-plau: L’Alcalde,

El Secretari,

Daniel Fernández Fuster.

Josep Maria Campdepadrós i Castaño.
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