ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DEL DIA
VINT-I-NOU DE MARÇ DE 2012.
A dos quarts de deu del vespre (21,30 h) del dia 29 de març de 2012, 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:

Daniel Fenández Fuster,
Enric Amargant Presas,
Maria Àngels Garriga Puig,
Elies Ramil Pou,
Joan Puig Gallach,
Víctor Reixach Casacuberta,
Arnau Comas Miñarro,
Carles López Cao,
Esteve Rosell Masó.

SECRETARI

Josep Maria Campdepadrós Castaño

Excusa la seva assistència el regidor: Josep Sabé Vila.
Oberta la sessió pel President, s’entra a conèixer els punts que figuren al següent:

ordre del dia
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Havent estat lliurada als regidors l’acta de la sessió del dia 15 de desembre de 2011,
la qual troben conforme i s’aprova per la unanimitat dels assistents.

2.-

ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER A LA INDEPENDÈNCIA
DE CATALUNYA.
Assabentats els assistents de la proposta dels grups municipals de CiU i de IxSt.E.
per l’adhesió de sant Esteve de Palautordera a l’Associació de Municipis per la
Independència.
El 13 de setembre del 2009 s’iniciava a Arenys de Munt un moviment popular que
reclamava exercir el dret d’autodeterminació a partir de la realització d'una consulta
impulsada per la ciutadania en què es preguntava a la població sobre l’acceptació
d’una Nació Catalana independent dins de la Unió Europea.
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Aquella iniciativa va ser seguida per 554 municipis d’arreu de Catalunya i va donar la
possibilitat de votar per la independència de la nostra nació a més de 900.000
catalans i catalanes, culminant tot el procés el 10 d’abril de 2011 amb la realització
de la consulta a la ciutat de Barcelona.
Atès que el 13 de desembre del 2009, es celebrà una consulta a Sant Esteve a on
els santestevencs i santestevenques van ser consultats sobre la independència.
Atès que la consulta, oberta a totes els ciutadans residents a Sant Esteve de
Palautordera majors de 16 anys, va comptar amb una participació de 837 persones
(més d’un 46% del cens) amb un resultat de més d’un 96% de vots favorables a la
independència, un dels resultats més alts de la comarca.
Atès que, a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional retallant les
llibertats establertes en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, votat en referèndum pels
seus ciutadans, va sorgir un moviment entre els municipis del Principat de Catalunya
que va comportar la declaració de municipis moralment “exclosos” de la Constitució
Espanyola, recollint d’aquesta manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10
de juliol de 2010.
Atès que la tardor de 2011 part d’aquests municipis moralment exclosos de la
Constitució Espanyola, van aprovar mocions per impulsar la constitució de
l’Associació de Municipis per la Independència, amb l’objectiu de defensar
l’assoliment de la Independència de Catalunya des de l’àmbit municipal.
Atès que aquesta associació es va constituir el 14 de desembre del 2011 i que els
seus objectius, entre d’altres, són esdevenir un ampli espai de debat on compartir
idees, iniciatives (legals o cíviques), experiències, informació, eines de gestió i tot
allò que pugui ésser útil per a dur al poble de Catalunya cap a la independència i
conscienciar a la ciutadania de la necessitat que Catalunya pugui exercir el seu dret
a l’autodeterminació.
Atès que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets humans,
qüestió aquesta que està recollida en la carta de les Nacions Unides, com també en
el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de
Juliol de 1977, el qual en el seu Article 1 proclama:
“Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen
lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament,
econòmic, social i cultural.
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs
riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions
que sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de
benefici recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser
privat dels seus mitjans de subsistència.
Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que
tenen responsabilitat
d’administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici
del dret a l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions
de la Carta de les Nacions Unides.”
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Atès que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució d’organitzacions
associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els
seus interessos comuns i genèrics.
Atès que el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a
136, que els ens locals tenen dret d’associar-se en concordança amb el que disposa
l’esmentat Decret 110/1996.
El regidor Esteve Rossell diu que fa anys que veiem des de l’estat central se’ns
retalla cada vegada més les nostres legítimes aspiracions com a poble. Varem
creure en un primer moment que amb l’estat de les autonomies podríem assolir un
status de nació semblant als Lands alemanys, amb la complicitat de l’estat espanyol,
i ens hem passat trenta anys fent pedagogia per tota Espanya, sense cap resultat
evident. No ens han entès ni els espanyols ni els diferents governs afincats a Madrid.
Després varem intentar, per sortir del pou, crear un nou estatut que va ser referendat
per la ciutadania de Catalunya i els parlaments català i espanyol. Però el tribunal
constitucional, a instàncies del partit popular, ens el va retallar novament. I ara,
precisament en el dia d’avui, ens assabentem que els pressupostos de l’estat no
només no incorporen els deutes amb la Generalitat de Catalunya sinó que a més
destina menys inversions percentuals que a la resta de l’estat.
És per això que d’una vegada per totes creiem que ja n’hi ha prou d’aquesta
submissió a l’estat espanyol, i a partir d’ara treballarem per assolir un estat propi i
independent, no sotmès a cap centralisme de cap mena i en el que els ciutadans
puguin decidir el seu futur.
El regidor Arnau Comas manifesta que aquesta proposta no arranca del referèndum
d’Arenys de Munt del 2009, que va costar molt de portar a terme, sinó que ve
d’abans, els fets que donen peu a la proposta ja arranquen amb la falsedat que es va
donar en la transició espanyola, constatant que si cal marxar d’Espanya per ser
lliures potser ja s’hauria de fer d’una vegada.
Per la unanimitat dels assistents es prenen els següents acords:
PRIMER.- Acordar l’adhesió de l’Ajuntament de Santa Esteve de Palautordera a
l’Associació de Municipis per la Independència, que implica la plena acceptació dels
estatuts d’aquesta entitat, constituïda a Vic el 14 de desembre de 2011.
SEGON.- Designar com a representant d’aquest Ajuntament a l’Associació de
Municipis per la Independència a l'alcalde, qui en cas de no poder assistir, podrà
delegar, mitjançant resolució expressa, en un regidor, tal i com apareix explicitat en
l'article 10.1 dels estatuts de l'Associació de Municipis per la Independència.
TERCER.- Facultar l’alcalde per signar els documents necessaris per l’execució del
present acord.
QUART.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis
per la Independència domiciliada a c/ Ciutat, 1, 08500, Vic.

3

3.APROVACIÓ BASES SUBVENCIONS ACTIVITATS I PROGRAMES
D’INTERÈS GENERAL.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia per a l’aprovació de les bases
reguladores de la con cessió de subvencions per a activitats i programes d’interès
públic local de les entitats, que han estat redactades per la regidoria de Cultura
d’aquest Ajuntament.
Atès que les citades bases s’han redactat amb la finalitat de completar l’ordenança
de subvencions recentment aprovada per aquesta Corporació, per les activitats i
programes d’interès públic local que siguin realitzades:
- per centres educatius i associacions de pares i mares d’alumnes,
- per a la conservació i millora del medi ambient,
- de caràcter cultural,
- per entitats de gent gran,
- de caràcter esportiu.
Atès que a més de circumscriure l’objecte de les subvencions a les activitats i
programes citats, tanmateix s’estableix una condició subjectiu al limitar la
concurrència a la convocatòria de subvencions a les entitats que desenvolupin
aquest tipus d’activitats i estiguin legalment constituïdes i inscrites en el registre
d’entitats de Sant Esteve de Palautordera.
Atès que la regulació que es realitza a les bases que s’han redactat es considera
correcte, força concreta i concisa.
El regidor Elies Ramil fa una breu explicació del contingut i de la finalitat de les bases
que s’ha redactat, així com serà el procediment per l’atorgament de les subvencions
a les entitats del municipi.
El regidor Víctor Reixach manifesta que s’alegren que finalment es regularitzi el
procés d’atorgament de subvencions a les entitats del poble.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió de subvencions
per a activitats i programes d’interès públic local de les entitats, redactades per la
regidoria de Cultura d’aquest Ajuntament.
Segon.- Portar a terme informació pública de les citades bases, pel termini d’un
mes, mitjançant la publicació d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província, al diari El
9Nou i al tauler d’anuncis de la Corporació, als efectes –a més del de publicitat- de
possibilitar la presentació suggeriments i/o al·legacions, la qual cosa s’haurà de
realitzar mitjançant la presentació d’escrit al registre de documents de l’Ajuntament
en el citat termini.
Tercer.- Donar per aprovades definitivament aquestes bases, en el supòsit que
durant el termini d’informació pública no es presenten al·legacions ni suggeriments.
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4.-

AL·LEGACIONS
I
APROVACIÓ
DEFINITIVA
REURBANITZACIÓ DE LA CARRETERA DEL MONTSENY.

PROJECTE

DE

Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia per prendre els acords que
correspongui per resoldre l’al·legació presentada contra el projecte de reurbanització
de la Carretera del Montseny i –en el seu cas- procedir a l’aprovació definitiva
d’aquest projecte.
Atès que el Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 10 de novembre de 2011
va aprovar novament i amb caràcter inicial el projecte d’obres de reurbanització de la
Carretera del Montseny BV-5301.
Atès que s’ha realitzat informació pública de l’aprovació inicial del projecte mitjançant
la notificació individual a tots els propietaris de finques que afronten amb el tram de
la Carretera del Montseny previst en el projecte, i havent publicat anuncis a:
Butlletí Oficial de la Província del dia 23/11/2011,
Diari Oficial Generalitat Catalunya del dia 21/11/2011,
Diari El 9Nou del dia 18/11/2011, i
Tauler d’anuncis de la Corporació
Atès que l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, apetició
d’aquest Ajuntament, ha emès informe reiterant-se en que aquestes obres ja varen
ser autoritzades en data 13 de juliol de 2006 per acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona.
Atès que durant el període d’informació pública s’ha presenta una al·legació per part
dels senyors Josep Maria Riu Rovira de Villar, Ricard Net Cañellas i Narcís Tosca
Rovira, en la que exposen que l’aprovació es realitza en frau de llei per entendre que
donant-li l’aparença que s’efectua en compliment de sentència el que es fa és
perpetuar un cúmul d’infraccions que la Sentència no examina, demanant l’anul·lació
del projecte per aquesta raó i per entendre:
1. Que el projecte resulta perillós per les persones al tenir un traçat irregular i no
satisfà l’interès públic ni el dels veïns que hi afronten.
2. Que el projecte ha estat redactat per una empresa sense indicar-se si les
persones redactores tenen la titulació adequada.
3. Que si es podia adjudicar el projecte sense convocar el preceptiu concurs.
4. Que s’infringeix el contingut de les Normes Urbanístiques de la població.
Atès que l’advocat d’aquest Ajuntament, Joaquin Hortal Jodar, expressa que
s’hauria de desestimar la citada al·legació, tal i com es recull a l’informe que ha emès
sobre aquest assumpte i que literalment diu el següent:
En data 30 de desembre de 2011, els senyors Josep Maria Riu Rovira de Villar, Ricard Net
Cañellas i Narcís Tosca Rovira han presentat al·legacions envers l’aprovació inicial del
projecte d’obres de reurbanització de la Carretera del Montseny BV-5301. Les al·legacions
es fonamenten en la existència de frau de llei per incorrecta compliment de la Sentència
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anul·lava l’acord del Ple Municipal de data 9 de febrer de 2006, que aprovava
definitivament el projecte de reurbanització de la Carretera del Montseny.
Obvien els recurrents el que deia d’interlocutòria de data 18-05-2011 del Jutjat Contenciós
Administratiu número 13 de Barcelona resolent una petició d’aclariment de la Sentència
(demanada pels actor), i que literalment deia:
“Lo cierto es que el projecto de obras cuestionado fue declarado nulo por sentencia firme
de nuestra Sala contecioso administrativa y ello debe comportar una nueva aprobación de
un proyecto que de sustento jurídico procedimental a las discutidas contribuciones
especiales”.
Per tant, resulta innegable que no existeix frau de llei i que aquesta administració te
l’obligació d’aprovar un nou projecte d’obres que substitueixi al declarat nul. Si entenen
els recurrents que existeix incorrecció en la forma en que s’està donant compliment a la
sentència, haurien d’identificar la infracció al fi i efecte de poder corregir-la.
Així, sense cap fonamentació tècnica i obviant que estem tractant una obra executada i
finalitzada, manifesten que el projecte resulta perillós per les persones al tenir un traçat
irregular i no satisfer ni el interès públic ni el dels veïns que hi afronten.
Al respecte, hem de manifestar que el projecte d’obres versa sobre treballs de
reurbanització de una carretera existent que, per transcorre per mig de la població, te el
seu traçat condicionat per les construccions existent a ambdós costats de la via. Pel que fa
a que no satisfà ni el interès públic ni el dels veïns, res podem dir ja que no s’exposen el
motius o causes concretes.
Sobre que el projecte ha estat redactat per una empresa, sense indicar-ne si les persones
redactores i directament responsable tenen titulació adequada per la redacció d’un projecte
d’obres que va més enllà d’una reurbanització, doncs, entre d’altres extrems ordena el
tràfic i aquest sol fet fa que el tècnic redactor hagi de tenir coneixements específics sobre
aquest extrem, hem de dir que això ja ha estat resolt per sentencia dictada en Recurs
Contenciós Administratiu nº 511/2006-A del Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de
Barcelona. Sobre que el projecte ordena el tràfic i que el redactor del projecte no te
titulació adequada, només hem de dir que és enginyer i que desconeixem que existeixi una
titulació concreta per redactar projectes o establir mesures de regulació del trànsit (fins la
data, la titulació dels tècnics de trànsit ha estat la de enginyer).
Sobre que el projecte no ha estat licitat, ens remeten novament a la sentència dictada en
Recurs Contenciós Administratiu nº 511/2006-A del Jutjat Contenciós Administratiu
número 5 de Barcelona, que va entendre l’existència de desviació processal en les
al·legacions sobre aquest tema, rebutjant la demanda. Així mateix, hem de posar de
manifest que en l’acord de Ple Municipal de data 16 de febrer de 2004, ja es va fer constar
que la contractació de la redacció del projecte es podia fer en base al que disposava
l’article 210 de la LCAP, que autoritza la contractació per procediment negociat sense
publicitat en els contractes de consultoria i assistència inferiors –en aquell moment- a
30.050,61.- €
Sobre la quarta al·legació, poc podem dir, ja que no concreta quines normes urbanístiques
entén infringides (si aquest ajuntament tingués coneixement de l’existència d’errors o
infraccions de normes, les corregiria una vegada comprovada la seva realitat).
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Atès que pel secretari de l’ajuntament s’ha emès l’informe que literalment diu el
següent::
Primer.- M’adhereixo integrament a l’informe emès en data 30 de desembre de 2011 pel
lletrat de la corporació, en Joaquin Hortal Jodar.
Segon.- Que la tramitació novament del projecte de reurbanització de la Carretera del
Montseny es realitza, tal i com va acorda la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, a la
sessió del dia 21 de juliol de 2010, per acatar la Sentència d’11 de juny de 2010 de la
Secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya.
No observant cap frau de llei en aquest acte, ni l’encobriment d’infraccions que la
Sentència citada no examini com diuen els recurrents, ja que –en tot cas- s’estaria posant
en dubte la pròpia sentència, la qual cosa no pertoca realitzar per no ser el lloc, ni el
moment de fer-ho.
Tercer.- Que l’obra de reurbanització de la Carretera del Montseny, està totalment feta,
acabada, recepcionada en data 1r. d’octubre de 2007 i oberta al trànsit de vehicles i
persones des d’aquella data és a dir fa 3 anys i 5 mesos, pel que no pot afirmar-se –com
fan els recurrents- que resulti perillós per les persones, i més no havent tingut cap accident
en tot el temps que porta acabada l’obra i obert el vial..
Essent una expressió, sense contingut, ja que no es concreta ni tampoc s’argumenta
manifestar que no satisfà l’interès públic ni el dels veïns que hi afronten. Pel que d’aquesta frase- no se’n pot realitzar cap valoració, només indicar per exemple:
que en aquest vial abans d’executar-se l’obra no hi havia clavegueram i ara si,
que les voreres eren estretes i ara han doblat la seva amplada,
que no hi havia cap arbre i ara si,
que el carrer estava farcit de cablejat aeri de telèfon i electricitat i ara tot es soterrat.
Quart.- Que l’empresa que va redactar el projecte estava integrada per diferents tècnics,
entre els quals l’enginyer Gabriel Jodar Serrat, que és qui signa el projecte, constant-li al
sotasignant que aquest té la qualificació necessària per fer aquest projecte, i –a mésdisposa d’experiència contrastada en projectes similars i de mobilitat, citant només a tall
d’exemple el que va redactar i dirigir llur execució al municipi veí de Cardedeu.
Cinquè.- Que el procediment d’adjudicació dels treballs de redacció del projecte varen
ajustar-se a la normativa d’aplicació en aquell moment, llei de contractes, tal i com també
així mateix es reconeix al Tribunal Contenciós.
Sisè.- Que a criteri del sotasignant el projecte de reurbanitizació de la Carretera del
Montseny no infringeix cap precepte contingut a les Normes Subsidiàries i de Planejament
Urbanístic vigents en aquest municipi.
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.
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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.- DESESTIMAR l’al·legació presentada pels senyors Josep Maria Riu Rovira
de Villar, Ricard Net Cañellas i Narcís Tosca Rovira, per les raons recollides als
informes emesos per l’advocat d’aquest Ajuntament, Joaquin Hortal Jodar, i pel
secretari de la Corporació, que s’han reproduït en els atesos anteriors
Segon.- APROVAR definitivament el projecte de reurbanització de la Carretera del
Montseny.
Tercer.- COMUNICAR-HO al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

5.- TIPUS IMPOSITIU I.B.I. URBANA PER A L’EXERCICI 2012.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència
d’aprovar la modificació del tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns Immobles de
naturalesa urbana (I.B.I.).
Atès que l’Ajuntament de sant Esteve de Palautordera va prendre la decisió de
modificar el tipus de l’IBI d’urbana (Ple del dia 10 de novembre de 2011), fitxant-lo en
el 1,10% que és el tipus màxim legal previst al Text Refòs de la Llei d’Hisendes
Locals, fet que representa un increment del 4,76% sobre el de l’any anterior que era
del 1,05.
Atès que amb el citat augment dels tipus impositiu es preveia obtenir un increment
dels ingressos per aquest concepte de l’ordre de 27.000,00 € que es consideren
suficients per completar el finançament de les despeses ordinàries d’aquest
ajuntament.
Atès que el Real Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en
matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic,
estableix –entre altres coses- la modificació obligatòria del tipus de gravamen
d’aquest impost per a tots els municipis de l’Estat, corresponent a aquest municipi el
tipus de 1,160, per tant per sobre del màxim legal, representant en definitiva un
augment força superior al que s’havia decidit de realitzar.
El regidor Arnau Comas diu que no els sembla bé la proposta tota vegada que podria
fer-se com ha acordat en altres ajuntaments de reduir els tipus impositiu mitjançant
l’aplicació d’una bonificació del 5,00% als qui tinguin el rebut domiciliat.
L’alcalde manifesta que pot fer-se o no, però en tot cas s’ha d’analitzar per veure
quines conseqüències pot tenir la seva aplicació.
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El secretari-interventor informa que d’entrada l’aplicació d’aquesta bonificació
perjudica a qui té problemes de caràcter personal per poder pagar i demana fer-ho
fraccionadament, aquests no tindrien en cap cas aquesta bonificació. Afegeix que en
el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals hi ha d’altres tipus de bonificacions.
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 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.- Acatar per imperatiu legal l’augment del tipus de gravamen l’Impost sobre
Béns Immobles de naturalesa urbana (I.B.I.) per a l’exercici de 2012, que en
aplicació del Real Decret Llei 20/2011 passarà a ser de l’1,160, representant un
increment addicional del 6% més sobre el 4% que s’havia aprovat de portar a terme.
Segon.- Donar trasllat a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.

6.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA C.U.P. SOBRE EL
PAGAMENT DE L'IRPF I L'IVA.
Assabentats els assistents de la proposta presentada pel grup municipal de la C.U.P.
sobre el pagament de l’IRPF i l’IVA.
Per l’alcalde i la regidora Maria Àngels Garriga es demana que es tregui de la
proposta la referència que es fa a la situació econòmica d’aquest Ajuntament, doncs
pot desvincular-se una cosa de l’altre.
Els regidors del grup municipal de la C.U.P. accepten la proposta.
Atès que és una certesa històrica que l'Estat espanyol ha sotmès el nostre país, com
a mínim des de la darrera centúria, a un espoli fiscal permanent que n'ha penalitzat
el desenvolupament econòmic i social; i que amb aquest fenomen els diners de les
classes populars catalanes s'han utilitzat com a arma política utilitzada per a
perpetuar aquesta situació de dominació;
Atès que bona prova d'aquest fet la trobem en les actuals retallades pressupostàries
de tots aquests serveis, fonamentades en una visió ideològica determinada de les
causes de la crisi però, també en part cimentades en aquest constant espoli fiscal;
Atès que és també un fet conegut l'existència al Principat de Catalunya de dos ens
públics, l'Agència Tributària de Catalunya i l'Agència Tributària Espanyola, dedicats a
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la recaptació d'impostos, entre ells l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
(IRPF) i l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA);
Atès que fins a la data, i com en la immensa majoria de casos, aquest Ajuntament ha
estat tributant pels impostos anteriorment esmentats a l'Agència Tributària
Espanyola; i que és una mancança greu el fet que l'Agència Tributària de Catalunya
no disposi a dia d'avui d'un protocol estandarditzat que faciliti els pagaments dels
impostos anteriorment esmentats a la pròpia Agència;
Atès, especialment en l'actual conjuntura econòmica, que és preferible que els
recursos provinents dels impostos dels veïns i veïnes de Sant Esteve de
Palautordera es trobin a mans de la Generalitat de Catalunya, màxim òrgan de
govern propi del Principat o del seu propi Ajuntament;
Atesa, la mancança estructural d’un finançament local just per a les administracions
locals catalanes, inclòs el nostre Ajuntament;
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Instar la Generalitat de Catalunya i l'Agència Tributària de Catalunya a
establir un protocol d'actuació que permeti realitzar els pagaments d'aquests
impostos a l’Agència, efectuant a tal efecte, si s'escau, els canvis normatius que
puguin ser necessaris;
Segon.- Estudiar les possibles vies per a que una part dels pagaments siguin
retinguts pel mateix Ajuntament i no retornats a l’Estat;
Tercer.- Ingressar, així que sigui possible, els pagaments efectuats per l'Ajuntament
de Sant Esteve de Palautordera corresponents a l'Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques (IRPF), i també en cas d'haver-n'hi, els corresponents a l'Impost
sobre el Valor Afegit (IVA), a l'Agència Tributària de Catalunya, en comptes
d'efectuar-los a l'Agència Tributària Espanyola com s'han realitzat fins ara i retenir-ne
una part en el mateix Ajuntament;
Quart.- Habilitar els mecanismes necessaris per tal d’assessorar i donar cobertura a
aquells ciutadans o empreses de Sant Esteve de Palautordera que vulguin acollir-se
a aquesta pràctica a nivell particular;
Cinquè.- Notificar el present acord a la Conselleria d'Economia de la Generalitat de
Catalunya.

7.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST I LES SEVES BASES D’EXECUCIÓ I LA
PLANTILLA DE PERSONALDE L’ EXERCICI 2012.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència
d’aprovar el Pressupost municipal per l'exercici de 2012, així com les seves bases
d’execució i la plantilla de personal atenent les consideracions que es recullen als
següents atesos.
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Atès que el Pressupost General de 2012 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 i Text Refós de la Llei 39/1988 reguladora de les
Hisendes Locals).
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, havent-se
produït algunes modificacions per raó de
- Disminució dels ingressos per l’impost i per la taxa per llicències urbanístiques
per raó de la rescissió econòmica que hi ha en els sectors immobiliari i financer.
- El rendiment que han tingut durant l'exercici anterior els diferents impostos,
taxes i preus públics, així com les variacions possibles per l’actual exercici.
- L’augment per l’increment d’algunes tarifes de les ordenances fiscals.
- L’increment en la previsió d’ingressos de l’IBI d’urbana per raó del resultat del
passat exercici, incrementat per l’augment dels valors cadastrals més la variació
del tipus impositiu derivada tant per l’augment de tipus aprovada amb motiu de
l’aprovació de les ordenances fiscals com per l’aplicació de la Llei 20/2011 de
mesures urgents en matèria pressupostària per a la correcció del dèficit públic.
- Es preveu l’ingrés de 58.262,93 € corresponent a la liquidació de quotes
d’urbanització als propietaris dels sector Ponent per l’obra de construcció de
col·lector-interceptor.
- Els ingressos que es preveu obtenir per la Participació en els Tributs de l’Estat i
de la Generalitat de Catalunya, havent tingut com a referència el resultat de
l'any anterior, així com l’ expectativa a l’alça en la recaptació de tributs estatals
per la liquidació positiva de l’exercici 2010.
- 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).
- Les aportacions, per import de 16.343,00 euros, euros, dels ajuntaments del
Baix Montseny, per coparticipar en les despeses del personal de serveis
socials.
- La quantitat de 30.000,00 € per la venda d’un terreny al Passeig Til·lers que té
la qualificació de “sobrant de via pública”
- Les transferències de capital procedent d’altres Ens Públics per subvencions
vinculades a inversions.
Atès que les despeses que s'han previst realitzar durant el present exercici i que
figuren en el pressupost, s'han calculat d'acord amb els resultats obtinguts en el
darrer exercici, havent introduït les modificacions derivades de
- En quant a les retribucions del personal al servei d’aquesta Corporació no hi ha
cap augment en relació a 2011, llevat de les variacions per meritació de triennis
i les modificacions de la plantilla (pla ocupació i baixa maternitat).
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Ajustament en algunes partides del Capítol 2n en funció del resultat de l’any
anterior més les previsions actuals,
La renegociació a la baixa d’alguns contractes per la prestació de serveis
(ascensors, telèfons, assegurances, escombreries, assessorament jurídic, etc).
Hi ha consignat suficient crèdit a cadascuna de les partides que el composen
per tal d'atendre degudament tant les obligacions exigibles com les despeses de
funcionament dels serveis.
S’ha previst 25.000,00 € pel realitzar el tercer pagament a la Parròquia de Sant
Esteve de Palautordera per la compra del solar de l’aparcament de Can Molins.
S’ha consignat la quantitat de 18.762,00 per realitzar la devolució als propietaris
del sector Ponent de l’estalvi produït en l’execució de l’obra d’urbanització dels
carrers d’accés a l’escola Vallmanya (adjudicat contractista i cobrat als veïns
578.723,42 – cost real 559.961,43).
També s’ha pressupostat l’import de 32.532,03 € per la devolució de la llicència
urbanística (expt 113/2006) satisfeta per Montbeu SL de rehabilitació de la
masia de Can Montclús, que –de moment- no s’executa i que per acord Junta
Govern 7/04/2010 es va aprovar de que se li deduiria del nou projecte que
presentarà en el seu dia.
- Les inversions que figuren al Capítol 6è. són les següents:
25.000,00 per eficiència energètica,
18.000,00 per intervencions arqueològiques Castell Montclús,
29.000,00 per actuacions a vials, camins, places i infraestructures,
37.000,00 per la redacció projecte masia Can Record,
3.000,00 per la redacció projecte Pla Local Joventut, i
1.435,20 per l’adquisició estris brigada obra.

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 2010, relació valorada de tots els llocs de
treball, pla financer de les inversions que es preveu realitzar, informe econòmicfinancer de l’interventor.
Atès que les retribucions del personal al servei d’aquesta Corporació no hi ha cap
augment en relació a 2011, llevat de les variacions per meritació de triennis.
Atès que a la plantilla de personal es preveuen els següents canvis:
1. una plaça nova d’operari vinculada a la subvenció d’un pla d’ocupació, i
2. una plaça nova de vigilant per cobrir la baixa per maternitat de la titular.
Quedant la plantilla de personal per l’actual exercici de 2012 en la forma següent:
Places
Grup Nivell Dedicació
I - PERSONAL FUNCIONARI
 D'HABILITACIÓ NACIONAL
- Secretari . Interventor
1
A2
26
 D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Subescala serveis especials:
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- Agutzil – vigilant
- Vigilants
II - PERSONAL LABORAL
 INDEFINITS:
- Administrativa
- Administrativa
- Auxiliar Administrativa
- Auxiliar Administratiu
- Encarregat obres i serveis
- Operari serveis múltiples
- Operaris serveis múltiples
- Operari pavelló
- Operari casal
- Conserge escola
- Assistenta social
 TEMPORALS:
- Informadors del Parc
- Operari (pla ocupació)
- Vigilant (substitució)
III – PERSONAL EVENTUAL
- Arquitecte
- Arquitecte tècnic

1
2

E
E

1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1

C1
C1
D2
E
D
D
E
E
C2
E
C1

2
1
1

E
E
E

1
1

A2
A2

12
12

22
18
16
14
18
16
14
14
16
12
18
12
12
12
26
22

75%

6 mesos
6 mesos
32%
45,33%

Atès que a l’expedient hi figuren les bases d'execució del pressupost i tanmateix
s’inclouen a l’expedient del pressupost el Pla Financer de les Inversions i l’Informe
Econòmic i Financer emesos pel secretari-interventor d’aquest Ajuntament.
Intervé la regidora Maria Àngels Garriga manifestant que, tal i com en bona part ja es
diu a la proposta de l’alcaldia, sobre el pressupost que s’ha confeccionat per aquest
any vol expressar el següent:
En la confecció de l'Estat d'Ingressos del Pressupost de 2012, s'han tingut en
compte:
 El rendiment que han tingut durant l'exercici anterior els diferents impostos,
taxes i preus públics, així com les variacions possibles per l’actual exercici per
raó de les modificacions en les tarifes de les ordenances fiscals.
 La disminució dels ingressos que hi haurà amb els derivats de les llicències
urbanístiques (impost construccions i taxa llicències urbanístiques) per raó de la
rescissió econòmica que segueix experimentant el sector immobiliari i financer.
 S’incrementa la previsió d’ingressos per l’IBI d’urbana per raó del resultat del
passat exercici, incrementat per l’augment dels valors cadastrals més la variació
del tipus impositiu derivada tant per l’augment de tipus aprovada amb motiu de
l’aprovació de les ordenances fiscals com per l’aplicació de la Llei 20/2011 de
mesures urgents en matèria pressupostària per a la correcció del dèficit públic.
 S’augmenta la previsió de la taxa pel servei de recollida d’escombreries d’acord
amb l’augment del 5% de variació de les tarifes aprovada amb motiu de
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l’aprovació de les ordenances fiscals, als efectes d’equiparar els ingressos amb
el cost del servei.
Es preveu l’ingrés de 58.262,93 € corresponent a la liquidació de quotes
d’urbanització als propietaris dels sector Ponent per l’obra de construcció de
col·lector-interceptor.
Els ingressos que es preveu obtenir per la Participació en els Tributs de l’Estat i
de la Generalitat de Catalunya, havent tingut com a referència el resultat de
l'any anterior, així com l’ expectativa a l’alça en la recaptació de tributs estatals
per la liquidació positiva de l’exercici 2010.
Les subvencions d’altres Ens Públics, no vinculades a inversions, de la
Generalitat (jutjat de pau, manteniment consultori mèdic, pla d’ocupació), de la
Diputació de Barcelona (informadors parc, centre informació, castell Montclús,
serveis socials, animals companyia, coneguem parcs, etc), del Consell comarcal,







(serveis socials i beques menjador escolar).
Les aportacions, per import de 16.343,00 euros, dels ajuntaments del Baix
Montseny, per coparticipar en les despeses del personal de serveis socials.
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 13.311,26 € pel lloguer de l’immoble número 42 del carrer Major
(Can Clavell).
La quantitat de 30.000,00 € per la venda d’un terreny al Passeig Til·lers que té
la qualificació de “sobrant de via pública”
Les transferències de capital procedent d’altres Ens Públics per subvencions
vinculades a inversions , següents:
 Generalitat – PUOSC, projecte Can Record ..........................
25.935,28
 Generalitat, pla local de joventut ...........................................
2.500,00

En el pressupost de 2012 no es preveu cap ingrés derivat de la contractació
d’operacions de crèdit ni amb Entitat pública ni privada.
La càrrega financera en relació als ingressos ordinaris previstos i en valor percentual
de l'Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera per aquest any és del 15,29%, tal i
com es desprèn de les dades següents:
 ingressos ordinaris previstos ................................................
1.837.879,50
 càrrega financera anual (interessos + amortitzacions)
.............
281.141,37
La plantilla de personal per l’exercici de 2012 no experimenta cap modificació pel que
fa al número de places en relació a la de l’exercici 2011, llevat de
o haver disminuït la dedicació de l’arquitecte tècnic,
o una plaça nova d’operari vinculada a la subvenció d’un pla d’ocupació, i
o una plaça nova de vigilant per cobrir la baixa per maternitat de la titular.
En quant a les retribucions del personal al servei d’aquesta Corporació no hi ha cap
augment en relació a 2011, llevat de les variacions per meritació de triennis.
En el capítol 1r de l’Estat de Despeses s’hi consigna el crèdit de 617.519,85 €, el
qual es considera suficient per atendre la despesa de tot el personal i per tots els
conceptes: remuneracions (bàsiques i complementàries), seguretat social,
desplaçaments i cursets. També s’ha dotat el Capítol 1r de la consignació
pressupostària per valor de 63.730,15 € necessària per les retribucions dels càrrecs
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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 2011.
En l'Estat de Despeses hi ha consignat suficient crèdit a cadascuna de les partides
que el composen per tal d'atendre degudament tant les obligacions exigibles (personal,
seguretat social, lloguers, rèntings, assegurances, interessos i amortitzacions de préstecs,
serveis socials, SAD, centre d’informació, transport urbà), així com les despeses de
funcionament dels serveis (escombreries, neteja edificis, casal estiu, enginyer, recaptació,
recollida animals, enllumenat, energia edificis, telèfon, aigua, material oficines i
comunicacions, manteniment d’infraestructures, d’edificis i de vehicles, etc.).

Enguany també s’ha previst i consignat:
 25.000,00 € pel realitzar el tercer pagament a la Parròquia de Sant Esteve de
Palautordera per la compra del solar de l’aparcament de Can Molins.
 18.762,00 per realitzar la devolució als propietaris del sector Ponent de l’estalvi
produït en l’execució de l’obra d’urbanització dels carrers d’accés a l’escola
Vallmanya (adjudicat contractista i cobrat als veïns 578.723,42 – cost real
559.961,43).
 32.532,03 € per la devolució de la llicència urbanística (expt 113/2006) satisfeta
per Montbeu SL de rehabilitació de la masia de Can Montclús, que –de
moment- no s’executa i que per acord Junta Govern 7/04/2010 es va aprovar de
que se li deduiria del nou projecte que presentarà en el seu dia.
En el Capítol d’inversions del pressupost confeccionat per l'exercici de 2012 hi
figuren les inversions que són les següents:
 eficiència energètica ......................................................
25.000,00
 intervencions arqueològiques Castell Montclús .............
18.000,00
 actuacions a vials, camins, places, infraestructures .......
29.000,00
 redacció projecte masia Can Record ...........................
37.000,00
 redacció projecte Pla Local Joventut .............................
3.000,00
 adquisició estris brigada obra ........................................
1.435,20
El pressupost municipal confeccionat per l'exercici de 2012 està igualat (en despeses i
en ingressos), pujant la quantitat de 1.983.977,43 €, experimentant –en conjunt- una
disminució de 284.049,87 € en relació al pressupost de l’exercici de 2011, que
representa una reducció del 12,52%.
El Pressupost Municipal confeccionat per l'exercici de 2012 s'ajusta en el fons i en la
forma a les normes establertes pel Text Refós de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en el Decret 500/1990, de 20 d'abril, a
l'ordre de 20 de setembre de 1989 sobre estructura dels pressupostos de les Entitat
Locals i a les demés disposicions d'aplicació, raó per la qual s'estima que no hi ha
cap infracció legal que s'hagi de subsanar.
El regidor Víctor Reixach diu que el seu grup municipal votarà en contra del
Pressupost de 2012 per una raó genèrica que és el fet de que en no tenir els
comptes liquidats de l’exercici anterior, malgrat reconèixer l’esforç fet pels
funcionaris, pel que consideren que el pressupost de 2012 és fictici o dit d’una altra
manera no és real.
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D’altra banda no observen que es tingui una visió a llarg termini i que s’està davant
un pressupost de mínims sense inversió, llevat del projecte de la masia de Can
Record no hi ha res més.
Afegeix que creuen insuficient l’increment previst per a la despesa social i no es
reflecteix la problemàtica que té l’ajuntament en relació a la tresoreria.
Tanmateix vol fer alguns apunts a títol d’exemple:
- l’acceptació de la proposta d’augment de lloguer feta pel propietari de l’edifici de
Can Clavell sense realitzar cap negociació,
- innecessarietat de continuar pagant gestories pels treballs de fer i pagar la
nòmina, la seguretat social i l’IRPF,
- estalviar diners encomanant gestions al personal de que es disposa, com és el
cas de l’advocat que porta els contenciosos.
- conveniència de fer més accessible el casal d’estiu, que entronca amb el que ja
s’ha dit en altres ocasions de mancomunar serveis amb els municipis veïns com
seria el cas del servei de recollida d’escombraries que podria tenir-se un servei
de més qualitat (fent-ho porta a porta) i més econòmic.
L’alcalde diu que li contestarà alguna de les coses que ha dit:
o La recollida d’escombraries no és un servei gens barat, pot realitzar-se de forma
més eficient, però la perfecció no existeix, pot estudiar-se que fer amb aquells
(no tots) els contenidors que estan plens. Pel que fa al servei fet porta a porta
podria ser millor que amb els contenidors, tot dependrà de la forma que es faci.
o En quan al Casal d’Estiu, d’entrada dir-li que mai cap nen s’ha quedat fora,
d’altra banda enguany és més econòmic pel fet que algunes actuacions no hi
seran, però no per això es perd qualitat.
o Li sorprèn el que ha dit sobre l’augment del lloguer de l’edifici de Can Clavell, li
assegura que s’ha intentat la negociació amb el propietari, però aquest es va
tancar en banda amb la puja que va reclamar i expressant la voluntat de que si
no l’acceptaven havíem d’anar al carrer. De totes maneres per altres
negociacions que s’hagin de portar a terme ja li farà saber per tal que la
puguem –si es pot- fer-la junts.
o El vol informar que alguns serveis ja s’està treballant per mancomunar-los
(l’escola de música), d’altres si no es fa directament es fa indirectament
(transport urbà, serveis socials).
o L’advocat que porta els contenciosos pràcticament ha acabat el seu treball, si
es va contractar va ser degut a un excés de litigis en un moment puntual (Can
Record, Passeig Til·lers, Can Martí, carrer Reguissol, Carretera del Montseny).
El secretari-interventor de l’ajuntament manifesta, en relació a l’afirmació que el
pressupost és fictici o no real, que no necessita la liquidació dels comptes de
l’exercici anterior per treballar i confeccionar el pressupost doncs es disposa
d’elements suficients (padrons fiscals, subvencions atorgades per altres Ens, nòmines del
personal, interessos i amortitzacions de préstecs que s’ha de pagar, contractes de serveis,
rebuts de llum, d’aigua, de calefacció, de telèfon, etc, etc) per intentar fer una previsió

força real, gens fictícia, i fins i tot plenament realitzable.
Posada a votació la proposta es produeix el següent resultat:
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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.
 TRES vots EN CONTRA:
els emesos pels regidors: Víctor Reixach
Casacuberta, Arnau Comas Miñarro i Carles López Cao.
 UN vot d’ABSTENCIÓ: l’emès pel 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:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General, la plantilla de personal i les
seves bases d'execució per l'exercici de 2012 de l'Ajuntament de Sant Esteve de
Palautordera, el resum del qual per capítols és el següent:
o INGRESSOS:
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VI
Capítol VII
Capítol IX
o DESPESES:
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol VI
Capítol IX

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació inversions reals
Transferències de capital
Passius Financers
SUMA ...................................

920.000,00
20.000,00
417.162,93
552.068,24
16.311,26
30.000,00
28.435,00
0,00
1.983.977,43

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

681.250,00
750.903,32
63.000,00
128.500,00
141.435,20
218.889,19
1.983.977,43

SEGON.- Exposar al públic el Pressupost de 2012, 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
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.

8.- PLA DE VIABILITAT ECONÒMICA DE LA TRESORERIA MUNICIPAL FINS
A JULIOL DE 2012.
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Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència
d’aprovar el Pla de viabilitat econòmica de la tresoreria municipal fins a juliol de 2012,
redactat pel secretari-interventor municipal.
Atès que d’acord amb el que es disposa al Real Decret Llei 4/2012 en el que
s’estableixen els mecanismes pel pagament a proveïdors, s’ha confeccionat i tramès
al Ministerio de Hacienda la relació de factures pendents de pagament d’aquest
ajuntament i que reuneixen els requisits de l’article 2 del citat text legal, que puja a un
total de 460.419,60 €.
Atès que el citat Pla s’ha redactat a l’objecte d’analitzar la situació actual de la
tresoreria municipal i comprovar o constatar les possibilitat a curt termini per afrontar
les obligacions (nòmines, assegurances, préstecs, lloguers, serveis, etc) que té
aquest Ajuntament, així com les possibilitat de fer front al pagament del pendent de
pagament a contractistes i proveïdors corresponent a l’exercici de 2011.
Atès que el Pla de viabilitat tanmateix té en compte el que es preveu al Real Decret
Llei 4/2012 en el que s’estableixen els mecanismes pel pagament a proveïdors i el
Real Decret Llei 7/2012 pel que es crea el Fons per al finançament de pagament a
proveïdors.
Atès que del Pla es dedueix la viabilitat de la tresoreria municipal, durant el període
que s’ha analitzat, possibilitant el pagament de totes les obligacions –sense tenir que
realitzar cap operació de crèdit- utilitzant els ingressos ordinaris municipals i fent una
bestreta amb l’Estat–per import de 397.705,95 €- pel pagament a dos contractistes
per certificacions d’obra de treballs fets a l’any 2011 d’acord amb el previst en els
citats Reials Decrets 4 i 7/2012.
Atès que en el citat Pla és porta a terme les següents operacions:
A) Descripció dels saldos bancaris existents i disponibles a les entitats amb les que
aquest ajuntament treballa, referits al dia 14 de març de 2012, que és de
263.484,64 €.
També s’informa del saldo bancari de 35.830,00 € en el qual hi ha les diferents
fiances i dipòsits.
B) Descripció dels cobraments (885.724,34 €) i dels pagaments (1.202.289,60 €),
que s’ha previst s’hagin de portar a terme fins a 31 de juliol de 2012.
C) Assumptes pendents (dels pagaments i cobraments citats) que per diferents
raons no s’ha pogut realitzar cap previsió sobre quan es pot produir el seu
ingrés a les arques municipals, o bé no es pot determinar quan es podrà
realitzar el seu pagament, o –en tot cas- s’ha previst una altra forma de
pagament (bestreta Estat), que es correspon als següents conceptes:
COBRAMENTS:
- 27.370,19 €, corresponents al segon pagament (50%) de la liquidació de
2010 per la Participació de Tributs de l’Estat, el primer pagament (50%)
està previst cobrar-lo el mes de maig.
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-

41.300,00 €, corresponents al pendent de cobrament existents a 31 de
desembre de 2011 a l’Organisme de Gestió Tributària per diferents tributs
no cobrats en voluntària i de difícil o dubtós cobrament.
PAGAMENTS:
- 397.705,95 €, es correspon a deutes amb dos contractistes per
certificacions d’obra de treballs fets a l’any 2011, es pagaran d’acord amb
el previst en els citats Reials Decrets 4 i 7/2012 fent una bestreta amb
l’Estat, mitjançant l’expedició de certificats individuals de reconeixement de
deute.
- 65.936,93 €, es correspon a les factures pendents de pagament que han
estat aprovades durant l’actual exercici de 2012, es preveu atendre el seu
pagament entre els mesos de setembre i/o octubre.
D) Previsió de pagaments i cobraments que mensualment es realitzaran i que a
nivell de resum és
EXISTÈNCIA a caixa ...............................
263.484,64 €
MARÇ:
- cobraments .........................................
47.013,63 €
- despesa fixa mensual .........................
85.845,36 €
- altra despesa .......................................
5.899,94 €
ABRIL:
- cobraments .........................................
219.380,75 €
- despesa fixa mensual .........................
88.738,06 €
- altra despesa ......................................
84.979,76 €
MAIG:
- cobraments .........................................
154.961,50 €
- despesa fixa mensual .........................
80.196,15 €
- altra despesa .......................................
0,00 €
JUNY:
- cobraments .........................................
215.292,98 €
- despesa fixa mensual .........................
130.065,80 €
- altra despesa .......................................
209.511,63 €
JULIOL:
- cobraments .........................................
207.774,44 €
- despesa fixa mensual .........................
88.738,06 €
- altra despesa .......................................
59.926,49 €
EXISTÈNCIA a caixa a 31/07/2012 ...........
274.006,69 €
El regidor Carles López diu que el seu grup vol fer algunes valoracions sobre aquest
assumpte:
o Consideren que l’Estat espanyol amb aquest Decret fa un intervenció carregantse l’autonomia municipal,
o Veuen malament la bestreta que s’acabarà fent amb l’Estat, doncs sembla que
es pagarà un interès del 5,00% que és mol alt o car.
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o Creuen que l’existència d’un deute de més de 400.000,00 € corresponent a
l’any 2011 és degut a una mala gestió econòmica, fins i tot el fet de que la
Generalitat encara degui 180.000,00 € per obres fetes i acabades.
o Tanmateix no creuen es compleixi amb el que es disposa a l’article 7 del Decret
4/2012 quan parla del Pla d’Ajustament que s’haurà de realitzar.
o No veuen correcte que la previsió només es faci fins a juliol de 2012,
preguntant-se perquè no es fa per tot l’any i que passarà l’any 2013.
La regidora Maria Àngels Garriga li contesta que el Pla de Viabilitat de la Tresoreria
es seguirà fent fins a final d’any, però afegint aquella informació que hores d’ara
encara no està confirmada, com és el cas de la propera convocatòria del PUOSC de
la Generalitat i de la Xarxa Municipis de la Diputació de Barcelona. En quant a la
bestreta, segurament serà cara, però en aquest moment era o bestreta o crèdit, cap
de les dues opcions és que diguem massa bona.
El secretari-interventor informa que no s’està davant un Pla d’Ajustament perquè no
es fa cap crèdit, pel que no és d’aplicació l’article 7 del Decret 4/2012, aclarint que
s’ha fet aquest Pla de Viabilitat de la Tresoreria Municipal per poder contestar
preguntes i dubtes sobre les possibilitats de pagar el deute de l’any 2011 en el
termini que ha establert l’Estat, i veure si es podran atendre les despeses fixes i
d’altres obligacions i serveis en un curt i mig termini.
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 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.- Donar-se per assabentat de la relació de factures pendents de pagament
d’aquest ajuntament i que reuneixen els requisits de l’article 2 del citat text legal, que
puja a un total de 460.419,60 €.
Segon.- Aprovar el Pla de viabilitat econòmica de la tresoreria municipal fins a juliol
de 2012, redactat pel secretari-interventor municipal.

9.- PRECS I PREGUNTES.
1.- El regidor Esteve Rossell pregunta, en relació a la partida de 25.000,00 € de
despeses per l’estalvi energètic que hi ha al Pressupost de 2012, si es farà
enseguida alguna actuació o s’esperarà a finals d’any, doncs quan més aviat es faci
més ràpid es començarà a estalviar diners i energia.
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El regidor Enric Amargant i l’Alcalde li contestant que s’està estudiant amb l’enginyer
municipal quines actuacions són prioritàries, alhora que s’està treballant per
aconseguir finançament per poder fer tot el que es contempla a l’Estudi o Projecte
que puja a un total de 200.000,00 €

2.- El regidor Esteve Rossell pregunta si es senyalitzarà l’entrada als carrers Àngel
Guimerà i Pallers pels cotxes que venen del carrer Sant Jordi, doncs s’ha fet
correctament, pel que felicita a l’equip de govern, per la resta de vehicles però no per
aquests.
L’alcalde li contesta que té raó i s’haurà de mirar si cal posar una placa més, en tot
cas els veïns i propietaris dels edificis d’aquests trams de carrers estan informats.

3.-

El regidor Esteve Rossell diu que s’hauria de fer treure la runa de restes de
poda que s’ha dipositat en el camp que hi ha a la cantonada dels carrers Sant Elies i
Barcelona.
L’alcalde li contesta que s’esbrinarà qui és el propietari o qui l’ha tirat i es farà treure.

4.- El regidor Carles López pregunta sobre la despesa financera que s’ha aprovat a
la Junta de Govern, del dia 1r de febrer de 2012, a favor del Consorci de Residus.
L’alcalde li explica que correspon a la tarifa que tenen aprovada i que apliquen a tots
els ajuntaments que tenen deutes amb el Consorci.

I no havent-hi més assumptes per tractar s’alça la sessió a un quart de dotze de la nit
(23,15 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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