ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DEL
DIA QUINZE DE DESEMBRE DE 2011
A dos quarts de deu del vespre (21,30 h) del dia 15 de desembre de 2011, 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:

Daniel Fenández Fuster,
Enric Amargant Presas,
Elies Ramil Pou,
Joan Puig Gallach,
Esteve Rosell Masó.

SECRETÀRIA ACCIDENTAL

Ester Monclús Pagès

Excusa la seva assistència la regidora M. Àngels Garriga Puig
Oberta la sessió pel President, s’entra a conèixer els punts que figuren al
següent:

ordre del dia
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Es lliuren als regidors l’acta de la sessió del dia 10 de novembre de 2011, la
qual troben conforme i s’aprova per la unanimitat dels assistents.

2 - PRECS I PREGUNTES.

1.- Intervé l’alcalde, Salvador Cañellas Baró i explica a la concurrència que s’ha
decidit incoar un expedient de disciplina urbanística al Sr. Vicenç Roig per la
construcció d’una caseta de fusta que incompleix la normativa urbanística.
2.- Intervé el regidor Esteve Rosell i pregunta perquè no hi ha senyals de trànsit
que regulin l’accés des del carrer d’Antón de Fluvià fins a la carretera del
Montseny.

El regidor Enric Amargant li contesta que això està fet expressament per no
perjudicar als veïns del carrer d’Anton de Fluvià que no en són gaires i que, en
general, són els únics que hi accedeixen.
L’Esteve Rosell diu que d’acord, però que caldria senyalitzar-ho d’alguna
manera pel perill que això comporta.
L’alcalde li contesta que un dels punts del seu programa electoral, precisament
és la urbanització del carrer d’ Antón de Fluvià, la qual està prevista que
s’inclogui en el proper PUOSC, però que si de cas, mentrestant s’estudiarà el
tema i es demanarà als serveis tècnics municipals que redactin un informe.
3.- El regidor Esteve Rosell fa esment del senyal de direcció prohibida per
accedir de la carretera del Montseny al c. d’Àngel Guimerà i diu que molts
vehicles, sobretot de càrrega i descàrrega, se salten el senyal i accedeixen pel
tram del carrer al passatge dels Pallers.
L’alcalde li contesta que en són plenament conscients i que s’està plantejant la
possibilitat de deixar accedir als veïns del passatge dels Pallers i als vehicles
de càrrega i descàrrega per tal que no hagin d’anar a fer tota la volta, ja que a
més, alguns camions de gran volum queden encallats a l’alçada del número 10
del carrer Major.
El regidor Daniel Fernández intervé i diu que s’ha de tenir en compte, també, la
proximitat del parc de la plaça de l’Església i la terrassa del Cafè del Teatre, ja
que l’accés de vehicles comporta una perillositat pels vianants i sobretot per la
mainada.
L’Esteve Rosell diu que no hi veu cap inconvenient en que els veïns del
passatge dels Pallers puguin accedir-hi des de la carretera.
L’alcalde contesta i diu que miraran de trobar la millor sol·lució conjuntament
amb els serveis tècnics municipals.
4.- El regidor Esteve Rosell es mostra interessant pel cas d’alguns veïns del
carrer Vallmanya que circulen en contra direcció i pregunta que si se’ls ha
sancionat.
L’alcalde li fa saber que sempre que el servei de vigilància detecten la infracció
s’imposen sancions, però els recursos són els que hi ha i la voluntat de
l’ajuntament no és la de perseguir.
5.- L’Esteve Rosell també s’interessa per l’enllumenat de la carretera del
Montseny que en els últims dies ha fallat.

El regidor Elies Ramil li fa saber que ja n’estan al cas i que és a causa de la
instal·lació de l’enllumenat nadalenc.
6.- L’Esteve Rosell pregunta per una saca de runa dipositada al passatge
Tamarit des de fa molts mesos.
L’alcalde li contesta que aquesta saca és de GAS NATURAL i que des de
l’ajuntament i en reiterades vegades, ja se’ls ha demanat que la treguin. També
li comunica que si no la treuen en breu ho farà l’ajuntament, però abans farà
publicar la notícia en la premsa comarcal per posar en evidència a l’empresa.
L’Esteve Rosell diu que d’acord i que es procuri de fer-ho el més aviat possible
perquè denota deixadesa.
7.- L’Esteve Rosell continua amb les seves intervencions i s’interessa per l’estat
d’una rasa i unes tanques que hi ha en el tram superior del carrer de les
Agudes.
L’Enric Amargant li contesta que li sembla que en data d’avui ja han estat
retirades, però que donarà ordres a la brigada per què ho vagin a mirar i en cas
de que no s’hagin tret es demanarà als propietaris que ho facin.
8.- De nou, l’Esteve Rosell es dirigeix al ple i pregunta si l’ajuntament gasta
més diners dels que ingressa, perquè és la sensació que ell té i que li sembla
que no es busquen sol·lucions.
L’alcalde li diu que ja es procura de reduir les despeses. Per exemple s’ha
sol·licitat un crèdit a l’lCO per poder fer front a algunes factures d’autònoms i
industrials, però que s’ha de tenir en compte l’actual conjuntura i que amb els
ingressos que ens dóna l’IBI (pràcticament l’única font actualment) no n’hi ha
prou per fer front a totes les despeses.
L’Esteve Rosell insisteix i torna a preguntar si els ingressos són superiors a la
despesa.
I l’alcalde li contesta que no, que els ingressos no són superiors a la despesa,
que el que ara s’ha de procurar és d’anivellar els pressupostos. Que també se
sol·licitarà una subvenció a la Generalitat per reduir la despesa energètica i que
tot això es tindrà en compte de cara als pressupostos de l’any vinent.
I al no haver-hi més assumptes per tractar s’alça la sessió a dos quarts d’onze
del vespre (22,30h), de tot el qual com a secretària accidental en dono fe.
Vist-i-plau
l’alcalde

la secretària accidental

Salvador Cañellas Baró

Ester Monclus Pagès

