ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DEL
DIA VINT-I-DOS DE JUNY DE 2011
Essent dos quarts de deu del vespre (21,30 h) del dia 22 de juny 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:
REGIDORS:

SECRETARI:

l'alcalde, Salvador Cañellas Baró
Daniel Fenández Fuster,
Enric Amargant Presas,
Elies Ramil Pou,
Maria Àngels Garriga Puig,
Joan Puig Gallach,
Víctor Reixach Casacuberta,
Arnau Comas Miñarro,
Carles López Cao,
Josep Sabé Vila,
Esteve Rosell Masó.
Josep Maria Campdepadrós i Castaño

Oberta la sessió pel President, s’entra a conèixer els punts que figuren al següent:

ordre del dia
1 - APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Havent estat lliurada als regidors l’acta de la sessió de 11 de juny de 2011, la qual en
trobar-la conforme és aprovada per la unanimitat dels assistents.
2 –
DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA SOBRE
NOMENAMENT TINENTS D’ALCALDE, COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE
GOVERN I CARTIPÀS MUNICIPAL.
D’ordre del Sr. Alcalde pel secretari de la corporació es dona compte als assistents
de les resolucions de l’Alcaldia següents:
Composició Junta de Govern:
Nomenar membres de la Junta de Govern d’aquest Ajuntament als regidors:
Salvador Cañellas i Baró (president)
Daniel Fernández Fuster,
Enric Amargant i Presas, i
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Maria Àngels Garriga i Puig.
Nomenament tinents d’alcalde:
Nomenar tinents d’alcalde als membres de la Comissió de Govern, que són els
següents regidors:
primer tinent d’alcalde
Daniel Fernández Fuster,
segon tinent d’alcalde
Enric Amargant i Presas, i
tercer tinent d’alcalde
Maria Àngels Garriga i Puig.
Cartipàs Municipal:
Primer.- Delegar les atribucions genèriques per a la direcció, coordinació i gestió
ordinària de les àrees que s’indiquen, sense facultats de resolució, en els
següents regidors:
o Daniel Fernández Fuster:
- urbanisme i habitatge,
- camins rurals,
- esports.
o Enric Amargant Presas:
- obra pública,
- vials i espais públics urbans,
- serveis i instal·lacions públics,
- governació i seguretat ciutadana,
- mobilitat.
o Elies Ramil Pou:
- cultura,
- festes,
- joventut,
- comerç,
- turisme.
o Maria Àngels Garriga Puig:
- sanitat,
- benestar social,
- hisenda.
o Joan Puig Gallach:
- medi ambient i entorn,
- ensenyament,
- noves tecnologies.
Segon.- Reservar a l’alcaldia les àrees de Relacions Institucionals, Participació
Ciutadana, Personal al servei de l’ajuntament.
Tercer.- Establir la codirecció de l’Àrea de Governació, Seguretat ciudatana i
Mobilitat entre l’alcaldia i el regidor Enric Amargant Presas.
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3 – NOMENAMENT DELS MEMBRES DE L’AJUNTAMENT A ORGANISMES.
Assabentats els assistents de la proposta de l’Alcaldia sobre el nomenament de
representants a òrgans col·legiats d’altres ens, entitats, organismes, mancomunitats,
consorcis i/o agrupacions en els que hi participa o hi forma part aquest ajuntament.
Havent vist el que es disposa als articles 38-c), 44-4 i 46-1 del Reglament
d’organització i funcionament sobre nomenament de representats de la Corporació a
òrgans col·legiats
El regidor Víctor Reixach formula les següents preguntes:
o Si la Mancomunitat d’Aigua Potable és l’Ens que s’ha acordat recentment la
seva dissolució?
o Quins objectius té el Pacte per l’Ocupació?
o Quines actuacions realitza l’Agrupació de municipis de la Conca La Tordera?
o Si es mantindrà la Comissió Torderades?.
Per l’Alcalde i la regidora Maria Àngels Garriga li contesten:
La Mancomunitat d’Aigua Potable efectivament és l’Ens creat pels dos
Ajuntaments de Santa Maria i Sant Esteve de Palautordera que pretenia
gestionar l’abastament d’aigua, que no ha funcionat mai, i que ambdós
Ajuntaments han acordat d’iniciar els tràmits per llur dissolució.
El Pacte per l’Ocupació aglutina municipis del Baix Montseny i té com objectiu la
contractació de treballadors en atur en els plans d’ocupació que puguin
convocar-se.
L’Agrupació de municipis de la Conca La Tordera, té la seu al municipi de
Tordera, es va crear per la problemàtica de l’escassetat de recursos i de
possibles contaminacions en bàsicament la conca baixa de La Tordera, haventse fet molt poques reunions.
La Comissió Torderades no s’ha dissolt tot i que el darrer any pràcticament no
va portar a terme cap activitat, degut al dèficit econòmic que comportava, motiu
pel qual els dos ajuntaments varen creure necessari de plantejar-se la seva
continuïtat, estant per decidir que passarà els propers anys.
Posada a votació la proposta es produeix el següent resultat:
SET vots A FAVOR: els emesos pels regidors: Salvador Cañellas, Daniel
Fernández Fuster, Enric Amargant Presas, Elies Ramil Pou, Maria Àngels
Garriga Puig, Joan Puig Gallach i Esteve Rosell Masó.
QUATRE vots d’ABSTENCIÓ: els emesos pels regidors: Víctor Reixach
Casacuberta, Arnau Comas Miñarro, Carles López Cao i Josep Sabé Vila.
en no necessitar aquest assumpte cap majoria qualificada, a la vista del resultat de la
votació s’aprova la proposta de l’alcaldia, acordant-se:
Primer.Realitzar els nomenaments dels regidors que s’indiquen als òrgans
col·legiats que tanmateix es citen:
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Consell Escolar escola Vallmanya
Consell Escolar SES Can Record
Agrupació de Defensa Forestal
Entitat de Conservació Les Margarides
Mancomunitat Aigua Potable
Fundació Acció Baix Montseny
Consorci Residus
Pacte per l’Ocupació Baix Montseny
Comissió Torderades

Joan Puig Gallach
Joan Puig Gallach
Daniel Fernández Fuster
Daniel Fernández Fuster
Enric Amargant Presas
Maria Àngels Garriga Puig
Enric Amargant Presas
Maria Àngels Garriga Puig
Elies Ramil Pou

Agrupació municipis conca La Tordera

Joan Puig Gallach

Segon.- Traslladar l’acord anterior a cadascuna de les entitats.
4 – COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.
Assabentats els assistents de la proposta de l’Alcaldia sobre la composició de la
comissió especial de comptes.
Vist el que es disposa a l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, articles 56 i 98 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de
règim local de Catalunya, i article 127 del Reglament d’Organització i Funcionament
de les Corporacions Locals sobre composició de la comissió especial de comptes.
Atès que, a excepció del seu president, els membres d’aquesta comissió tenen vot
ponderant atenent la representació obtinguda a les passades eleccions locals, tal i
com així es disposa a l’apartat 3r de l’article 56 de la Llei 8/1987 citada.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Que la comissió especial de comptes quedi composada de la forma següent:
President
Salvador Cañellas i Baró
1 vot
Convergència i Unió
Maria Àngels Garriga i Puig
5 vots
Candidatura d’Unitat Popular
Víctor Reixach Casacuberta
4 vots
Independents per Sant Esteve
Esteve Rosell Masó
1 vots

5 – FIXACIÓ DEL RÉGIM DE LES SESSIONS DEL PLE I DE LA JUNTA DE
GOVERN.
Assabentats els assistents de la proposta de l’Alcaldia sobre el règim de sessions
dels òrgans col·legiats d’aquesta Corporació tal i com així s’estableix als articles del
ROF següents: 38-a) sobre periodicitat de les sessions de les sessions del Ple, i 112
sobre periodicitat sessions Junta de Govern.
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El regidor Esteve Rosell proposa que els plens ordinaris siguin els dimecres, per raó
de que és el dia que es té costum de venir a l’ajuntament (visites, reunions, etc).
El regidor Arnau Comas manifesta que –en la línia del que ha vingut dient la
Plataforma de Sant Esteve- en ser el Ple l’òrgan de màxima representació i als
efectes de facilitar que la gent pugui assistir-hi, considera que s’hauria de buscar
altres alternatives com seria el dissabte o el divendres a la tarda, sobre les 7,00 h.
L’alcalde els contesta dient que no té cap inconvenient en canviar de dijous a
dimecres, però no veu possible de que es puguin fer a les 7,00 de la tarda ja que
alguns dels regidors treballen fora del municipi i tindrien dificultats per assistir-hi,
d’altra banda considera que quan hi ha assumptes rellevants sempre hi ha persones
que assisteixen al Ple tant si es fa en un dia o un altre, i que a 2/4 de 10 del vespre
és una hora que permet a la gent venir.
Posada a votació la proposta del grup municipal de la C. U. P. de realitzar les
sessions ordinàries del Plens divendres o dissabte sobre les 7,00 de la tarda,
produint-se el següent resultat:
QUATRE vots A FAVOR:
els emesos pels regidors: Víctor Reixach
Casacuberta, Arnau Comas Miñarro, Carles López Cao i Josep Sabé Vila.
SIS vots EN CONTRA: 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 els emesos pel regidor: Esteve Rosell Masó.
pel que no s’aprova la proposta formulada pel grup municipal de la C. U. P.
A continuació es posa a votació la proposta del grup municipal Independents per Sant
Esteve de realitzar les sessions ordinàries els dimecres, produint-se el següent
resultat:
SET vots A FAVOR: els emesos pels regidors: Salvador Cañellas, Daniel
Fernández Fuster, Enric Amargant Presas, Elies Ramil Pou, Maria Àngels
Garriga Puig, Joan Puig Gallach i Esteve Rosell Masó.
QUATRE vots d’ABSTENCIÓ: els emesos pels regidors: Víctor Reixach
Casacuberta, Arnau Comas Miñarro, Carles López Cao i Josep Sabé Vila.
en no necessitar aquest assumpte cap majoria qualificada, a la vista del resultat de la
votació s’aprova la proposta de l’alcaldia, acordant-se:
Primer.- Fixar la realització de les sessions ordinàries del Ple a dos quarts de 10
del vespre del darrer dimecres de cada trimestre,
Segon.- Establir les sessions ordinàries del Ple per a l’any 2011 els dies:
- 28 de setembre, i
- 14 de desembre, en lloc del dia 28/12 per raó de caure aquest dia en festes
nadalenques.
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Tercer.- Fixar la realització de les sessions ordinàries de la Junta de Govern, amb
una periodicitat quinzenal, a dos quarts de 9 del vespre del dimecres que pertoqui a
partir del proper 29 de juny de 2011.
6 – ASSIGNACIÓ DE RETRIBUCIONS ALS CÀRRECS ELECTES.
Assabentats els assistents de la proposta de l’Alcaldia sobre la conveniència de
procedir a regular el règim de retribucions dels membres electes de la Corporació.
El regidor Esteve Rosell manifesta que no està d’acord en establir una dedicació de
20 hores setmanals, doncs això significaria que cada regidor té una dedicació de 5
hores diàries i no creu que sigui així. D’altra banda demana que el preu per
quilometratge sigui igual per a tots els regidors, tota vegada que a la proposta es
parla dels regidors de l’equip de govern la qual cosa representa un a discriminació
pels regidors de l’oposició.
El regidor Carles López demana quantes hores dediquen els regidors –no l’alcaldede l’equip de govern a la gestió municipal, alhora que pregunta si s’ha tingut en
compte les recomanacions de l’Associació Catalana de Municipis de que per aquest
tipus de municipi l’assignació dels regidors hauria de ser de 24.000,00 €/anuals.
Els regidors Víctor Reixach i Arnau Comas realitzen sengles intervencions
expressant la conveniència de realitzar un debat sobre la dedicació dels regidors per
tal de no caure en demagògies i de ser molt curós en aquest assumpte.
La regidora Maria Àngels Garriga diu que és força difícil determinar amb exactitud el
nombre d’hores que fa cada regidor de l’equip de govern, tota vegada que no són
només les hores que es va a l’ajuntament per atenció al ciutadà, visites, reunions,
etc, sinó també les hores de preparació dels assumptes a casa, així com també s’ha
de tenir en compte altres qüestions com són: el fet de no realitzar pràcticament
vacances, o de que les hores de dedicació es fan en caps de setmana i en dies
festius. Per tot plegat i fen una mitjana considera que la dedicació dels regidors és
d’unes 20 hores a la setmana.
L’alcalde manifesta que considera justa l’assignació que es cobra en relació a la
dedicació i responsabilitat, i –tal com ha indicat la regidora Maria Àngels Garriga- és
força difícil cronometrar i precisar les hores de feina de cada regidor. D’altra banda
diu que la proposta que es porta al Ple no implica una augment de la despesa, ans al
contrari, ja que comporta una disminució d’un 10% de la retribució de l’alcalde i una
disminució del 5% per a tots els regidors, la qual cosa està en línia amb l’esforç que
s’està fent per reduir la despesa en conjunt de l’ajuntament, sense disminuir els
serveis que es presten.
Atès que la dedicació dels regidors de l’equip de govern actualment és d’unes 20
hores setmanals, comptabilitzant: atenció als ciutadans, assistència a òrgans de
govern, assistència a reunions amb entitats i associacions municipals, assistència a
reunions fora del municipi, treballs de gestió i preparació d’activitats municipals, etc.
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Atès que es considera correcte la forma de distribució d’assignacions a regidors i
grups polítics, tot i que es considera convenient de portar a terme una reducció de la
despesa total als efectes de contribuir en la disminució de la despesa ordinària de
l’ajuntament, pel que es considera adient de realitzar les següents modificacions:
o reducció dels imports del conjunt de les assignacions dels regidors en un 5%,
o assignació igual per a tots els regidors de la quantitat resultant,
o disminució de l’assignació individual de l’alcalde en un 10%.
Vist el que es disposa a l’article 75 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del
règim local modificat per l’article 42 de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de
mesures fiscals en relació al règim legal de retribucions dels càrrecs electes.
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.
CINC vots EN CONTRA:
els emesos pels regidors: Víctor Reixach
Casacuberta, Arnau Comas Miñarro, Carles López Cao, Josep Sabé Vila i
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:
Primer.- Fixar les quantitats mensuals brutes, per 14 pagues, a percebre pels
membres de la Corporació en concepte de retribució per dedicació parcial, amb una
dedicació de 20 hores setmanals, amb efectes del dia 16 de juny de 2011, atenent la
seva dedicació, en la forma següent:
1.065,00 € / mensuals: l’alcalde, i
648,00 € / mensuals: la resta de regidors de l’equip de govern.
Segon.- Constituir tres grups municipals, un per cadascuna de les candidatures amb
representació a l’ajuntament (CiU, CUP i Independents), fixant una assignació
econòmica als grups municipals, que inclou assistències a reunions, en la forma
següent:
cada grup polític municipal ............................... 101,40 € / trimestrals
increment per cada regidor ...............................
25,35 € / trimestrals
Tercer.- Establir la quantitat de 0,30 €/Km en concepte d’indemnització, a l’alcalde i
als regidors per desplaçaments efectuats fora del terme municipal quan ho facin per
raó de representació municipal.
Quart.- Publicar els acords anteriors al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’anuncis de la Corporació.
7 - FIXACIÓ DE FESTES LOCALS PER L’ANY 2012.
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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 2009.
Atès que s’han finalitzat els treballs de gestió d’errors i de comprovació dels fitxers
lliurats per INE.
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 pel
període comprés entre els dies 1/01/2008 a 1/01/2009, els quals es consideren
correctes.
Per la unanimitat dels assistents s’aprova:
Aprovar la xifra resultant de la gestió anual del Padró municipal d’habitants, que
segons resulta de les dades existents en aquesta secretaria municipal i pel període
comprès entre el 1/01/2008 i el 1/01/2009 són 2.458 habitants

8 - ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU I DEL SUBSTITUT.
Assabentats els assistents de la proposta de l’Alcaldia sobre la conveniència de
procedir a l’elecció de Jutge i substitut del Jutjat de Pau de Sant Esteve de
Palautordera.
El regidor Esteve Rosell pregunta si el Jutge de Pau cobra.
L’alcalde li contesta que cobra una quantitat poc important que paga el Departament
de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Atès que s’ha portat a terme informació pública de la convocatòria per proveir les
places de Jutge de Pau i del seu substitut mitjançant la publicació d’edictes a:
Butlletí Oficial de la Província,
tauler d’anuncis del Jutjat Degà de Granollers, i al
tauler d’anuncis de la Corporació.
Atès que els dos únics candidats presentats són:
candidat a Jutge de Pau:
Albert Net i Tapias
candidat a Substitut del Jutge de Pau:
Jordi Pujol i Cortes
Atès que els dos candidats poden assumir els respectius càrrecs a que aspiren tant
pel que fa a la seva capacitació com per la compatibilitat amb llur ocupació.
Atès que els dos candidats tenen acreditada experiència en aquests càrrecs.
Vist els articles 99 a 103 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i el Reglament 3/1995
dels Jutges de Pau, sobre el nomenament dels jutges de pau i dels seus substituts,
així com l’Ordre del Departament de Justícia de 28 de maig de 1991 sobre el
nomenament de secretaris de jutjats de pau.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
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Primer.- Escollir com a Jutge i substitut del Jutjat de Pau de Sant Esteve de
Palautordera a les següents persones:
Jutge de Pau:
Albert Net i Tapias.
Substitut del Jutge de Pau:
Jordi Pujol i Cortes.
Segon.- Notificar l’acord adoptat als interessats i –un cop fet- trametre còpia de
l’expedient, acompanyat de les dades personals dels candidats proposats, al Jutjat
de Primera Instància i Instrucció de Granollers, per tal que efectuï els nomenaments
corresponents.
9 - DELEGACIÓ DE FUNCIONS DE RECAPTACIÓ DEL PREU PÚBLIC PELS
SERVEIS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA.
Assabentats els assistents de la proposta de l’Alcaldia sobre la conveniència de
procedir a aprovar la delegació de funcions de recaptació del preu públic pels serveis
d’atenció domiciliària a favor de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la
Diputació de Barcelona.
El regidor Arnau Comas pregunta quan usuaris paguen per aquests serveis i quan
cobra l’Organisme de Gestió Tributària. Alhora que manifesta que -en la línia
expressada per la Plataforma de Sant Esteve- d’oposar-se a l’aprovació de
l’ordenança que establia el copagament d’aquests serveis, també votaran en contra
d’aquesta proposta.
La regidora Maria Àngels Garriga li contesta que pel servei de teleassitència hi ha 3 o
4 persones que hauran de pagar la part que els pertoqui, mentre que pel servei
d’atenció domiciliària no hi ha ningú que hagi de pagar. D’altra banda li diu que s’ha
valorat que l’Organisme de Gestió Tributària està realitzant la gestió i el cobrament
dels impostos i taxes municipals, a canvi d’un percentatge per rebut cobrat,
considerant que està fent la feina amb molt bons resultats i disposant de la
infraestructura necessària per aquesta tasca.
Atès que el Ple del dia 3 de novembre de 2010 va aprovar l’ordenança pel servei
d’atenció domiciliària (SAD), regulant la prestació i el copagament per tasques
bàsiques, de neteja i de teleassistència.
Atès que aquest Ajuntament té delegada les funcions de recaptació dels diferents
impostos, taxes i preus públics municipals a l’Organisme de Gestió Tributària
(ORGT) de la Diputació de Barcelona.
Posada a votació la proposta es produeix el següent resultat:
SET vots A FAVOR: els emesos pels regidors: Salvador Cañellas, Daniel
Fernández Fuster, Enric Amargant Presas, Elies Ramil Pou, Maria Àngels
Garriga Puig, Joan Puig Gallach i Esteve Rosell Masó.
QUATRE vots EN CONTRA: els emesos pels regidors: Víctor Reixach
Casacuberta, Arnau Comas Miñarro, Carles López Cao i Josep Sabé Vila.
:
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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:
Delegar la gestió i cobrament de les liquidacions que s’originin per les prestacions
previstes en la citada ordenança a l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la
Diputació de Barcelona
I no havent-hi més assumptes per tractar s’alça la sessió a un quart d’onze del
vespre (22,15 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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