ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA QUINZE DE NOVEMBRE DE 2017
Essent les vuit de la tarda (20:00 h) del dia 15 de novembre 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 ordinària 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 Tapias,
Carme Guillamon Villalba,
Josep Maria Campdepadrós i Castaño.

Excusa la seva assistència la regidora 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 la sessions dels dies 6 i 25 d’octubre
de 2017, les quals en trobar-les conforme son aprovades per la unanimitat dels
assistents.

2 - SUPORT AL CORRELLENGUA 2017.
Per l’alcaldia s’assabenta als assistents de la proposta o moció presentada per la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), sobre la 21a edició del
Correllengua, que diu així:
La normalització plena de la nostra llengua és una tasca que requereix l’esforç de
tothom, ja que només d’aquesta manera podrem garantir que el català sigui una
llengua viva i amb futur en un món cada cop més globalitzat. Per aquest motiu, des
de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), volen donar-hi un
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nou impuls per mitjà de la 21a edició del Correllengua. Des de la CAL, considerem
que seria molt important la presentació, a tots els municipis i comarques, de la moció
que redacten a continuació i l’aprovació de la totalitat o d’una part dels acords
proposats.
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori,
convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element
d’integració de les persones nouvingudes.
Atesa la celebració dels 21 anys de la iniciativa cívica del Correllengua gràcies al
suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general.
Atesa la reivindicació de la figura de Lola Anglada que impulsa el Correllengua 2017,
exemple de compromís amb els valors cívics, democràtics, catalanistes i feministes.
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar aquest suport i arribar a tots els municipis
i comarques de parla catalana.
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest
municipi.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Donar suport al Correllengua 2017 com a instrument reivindicatiu de la
societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels
territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.
Segon.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon
desenvolupament de les activitats programades.
Tercer.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin
propis d’aquesta Corporació.
Quart.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius,
especialment entre la població nouvinguda.
Cinquè.- Fer una aportació econòmica, si s’escau, per a l’organització dels actes i
el del Correllengua 2017.
Sisè.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions
per la Llengua catalana (CAL) i als organitzadors locals del Correllengua.

3 -

DONAR COMPTE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL.

Per l’alcaldia es dona compte al Ple dels acords relatius a personal que es varen
adoptar a la Junta de Govern del dia 25 d’octubre de 2017, següents:
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CONTRACTACIÓ INTERINAMENT D’ENGINYER:
Atès que el Ple de la Corporació a la sessió realitzada el dia 10 de maig de 2017
va aprovar de modificar la plantilla de personal al servei d’aquest Ajuntament
creant una plaça d’enginyer municipal, enquadrada a personal laboral indefinit,
amb la classificació EBEP = A1, GRUP = A, NIVELL = 26.
Atès que les funcions d’enginyer actualment les porta a terme el senyor Emili
Pajares Radua, com empresa que realitza els seus serveis per compte d’aquest
ajuntament, havent acreditat suficientment la seva capacitat i professionalitat per
la realització de les tasques que té encomanades.
Atès que el servei de caràcter tècnic que es presta per l’enginyer de 8,00
hores/setmanals es considera suficient per atendre degudament les necessitats i
les tasques que se li assignen. Aquesta jornada de treball equival a una dedicació
del 21,333% en relació a les 37,50 hores/setmanals que amb caràcter general
tenen que prestar el personal al servei de les Corporacions Locals.
Atès que es necessari continuar disposant d’aquest servei i -en conseqüència- no
es pot demorar llur contractació fins resoldre un concurs que encara s’ha de
convocar.
Vist el que es disposa sobre la contractació de personal interí en les disposicions
següents:
✓ article 291.1 i 3 del Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local,
✓ article 10 de l’estatut bàsic de l’empleat públic,
✓ article 4t del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se
desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de
contratos de duración determinada.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Contractar interinament amb efectes del dia 1r de gener de 2018, fins
que es s’ocupin llur plaça mitjançant concurs o concurs-oposició, amb el mateix
règim jurídic i econòmic que la resta de personal que presta els seus serveis en
aquest Ajuntament, a Emili Pajares Radua per ocupar interinament la plaça
d’enginyer municipal, amb una dedicació de 8,00 hores/setmanals, que representa
una dedicació del 21,333%, amb una retribució de 15.211,53€/bruts/anuals (14
pagues) que es correspon a la mateixa retribució que té l’arquitecte municipal amb
la diferència resultant de la diferent dedicació.
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
PRORROGA CONTRACTE AUXILIAR ADMINISTRATIVA:
Atès que, en compliment de l’acord plenari del dia 10 de maig de 2017, la Junta
de Govern a la sessió del dia 21 de juny de 2017 va aprovar la contractació -en el
programa de foment de l’ocupació del Pla Local d’Ocupació- de l’auxiliar
administrativa de la intervenció municipal, Marisa Velasco López, pel termini de
6 mesos pel període comprés entre el dia 1 de juliol i el dia 31 de desembre de
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2017, amb una jornada de treball de 20,00 hores setmanals i una retribució de
602,91€/bruts/mensuals.
Atès que l’actual Pla Local d’Ocupació abasta dos anualitats, 2017 i 2018.
Atès que es considera del tot necessari poder continuar disposant d’aquesta
auxiliar administrativa de suport a la comptabilitat municipal.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Prorrogar fins a 31 de desembre de 2018 la contractació -dins del programa del
Pla Local d’Ocupació- de l’auxiliar administrativa de la intervenció municipal,
Marisa Velasco López, amb les mateixes condicions de jornada de treball de 20,00
hores setmanals i de retribució de 602,91€/bruts/mensuals.
PRORROGA CONTRACTE OPERARI BRIGADA OBRES:
Atès que, en compliment de l’acord plenari del dia 14 de juny de 2017, la Junta
de Govern a la sessió del dia 21 de juny de 2017 va aprovar la contractació -dins
del programa complementari del Pla Local d’Ocupació- de l’operari de la
brigada d’obres municipal, Morad El Jouhrati, pel termini de 6 mesos pel
període comprés entre el dia 1 de juliol i el dia 31 de desembre de 2017, amb
una jornada de treball de 37,50 hores setmanals i una retribució de
1.130,46€/bruts/mensuals.
Atès que l’actual Pla Local d’Ocupació abasta dos anualitats, 2017 i 2018.
Atès que es considera del tot necessari poder continuar disposant d’aquest
operari a la exigua brigada d’obres municipal que en les properes setmanes es
veurà reduïda per baixa laboral perllongada d’un dels seus operaris.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Prorrogar fins a 31 de desembre de 2018 la contractació -dins del programa
complementari del Pla Local d’Ocupació- de l’operari de la brigada d’obres,
Morad El Jouhrati, amb les mateixes condicions de jornada de treball de 37,50
hores setmanals i de retribució de 1.130,46€/bruts/mensuals.
DECLARAR D’ESPECIAL INTERÈS I D’UTILITAT PÚBLICA L’AIGUA DE
L’EMBASSAMENT PER A L’ABASTAMENT EN ÈPOQUES DE SEQUERA.
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Per l’alcaldia es dona compte al Ple de la conveniència d’acordar declarar d’especial
interès i d’utilitat pública l’aigua de l’embassament per a l’abastament en èpoques de
sequera.
Atès que l’embassament, propietat de la Comunitat de Regants de Sant Esteve de
Palautordera, va ser construït a finals dels anys 80, ocupa les parcel·les 12 (de
17.695,00 m2) i 50 (de 4.287,00 m2) ambdues del polígon 7 d’aquest terme municipal,
tenint un volum a la cota 306 m de 208.258 m3 i a la cota 300m de 80.247 m3.
Atès que la Comunitat de Regants de Sant Esteve de Palautordera en l’oferta
realitzada per a l’adjudicació de la concessió del servei d’abastament d’aigua va oferir
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com a millora: que en cas de que les disponibilitats de reserva d’aigua de
l’embassament ho permetin, s’autoritza a l’Ajuntament l’ús d’aquesta aigua per
assegurar l’abastament d’aigua a la població del terme municipal.
Atès que en els darrers tres anys s’ha patit una sequera molt significativa, havent
estat insuficient el cabal del riu La Tordera per abastir a la població, la qual cosa ha
comportat tenir que utilitzar el pou de Can Panxasec per completar la mancança
d’aigua.
Atès que l’Agència Catalana de l’Aigua en diferents ocasions ha expressat que en
compliment de directives europees i per tal de garantir el cabal ecològic de la conca
de La Tordera no es podrà, en un futur immediat, continuar utilitzant l’aigua del pou
de Can Panxasec.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Declarar d’especial interès i d’utilitat pública l’aigua de l’embassament per
a l’abastament en èpoques de sequera.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la Comunitat de Regants de Sant Esteve de
Palautordera i a l’Agència Catalana de l’Aigua.

5 - MODIFICACIÓ TARIFES ORDENANCES FISCALS.
Per l’alcaldia es dona compte al Ple que en data 6 de novembre, per tal de poder
complir els terminis d’informació pública per a la modificació de tarifes dels tributs
municipals, s’ha dictat la següent resolució:
Vist el que es disposa al Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en relació a la facultat de les
Corporacions Locals per l’establiment, ordenació i supressió i llur determinació de les
quotes tributàries (impostos, taxes i preus públics), així com per l’aprovació i modificació
de les corresponents ordenances fiscals que s’hi concreten.
A proposta de la regidora d’hisenda, es considera de que per l’exercici 2018 cal procedir
a
➢ Modificar l’impost sobre béns immobles d’urbana de l’ordenança fiscal número 1:
establint el tipus impositiu en el 0,71%, que significa baixar-lo en relació a l’actual que
és del 0,77%, per raó de continuar mantenint la quota a satisfer, amb un lleuger
increment, però disminuint l’augment derivat de l’increment del 10,00% que tindran
els valors cadastrals amb motiu de la darrera revisió cadastral realitzada
➢ Establir la tarifa del preu públic (ordenança fiscal número 9) pel servei d’instal·lació,
de manteniment i de conservació de columbaris en el cementiri municipal, en
300,00€.
HE RESOLT:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació del tipus impositiu -per l’exercici del 2018
i següents- de l’impost sobre béns immobles d’urbana (ordenança fiscal núm 1): fixantlo en el 0,71%,
Segon.- Aprovar provisionalment la tarifa de l’ordenança fiscal número 9 de Preus
Públics pel servei columbaris en el cementiri municipal, en 300,00€.
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Tercer.- Realitzar informació pública pel període de trenta dies, amb publicació d'edictes
al BOP de Barcelona, tauler d’anuncis i pàgina web municipals, per tal que, dins el
període indicat, puguin formular-se reclamacions o suggeriments. Amb el benentès que
cas de no haver-n'hi els acords d’aprovació provisional esmentats esdevindran definitius.
Quart.- Portar aquesta resolució a la primera sessió que realitzi el Ple de la Corporació
per a la seva ratificació si s’escau.
Cinquè.- Publicar, un cop els acords esdevinguin definitius, el text íntegre de les noves
tarifes i de les modificacions introduïdes a les ordenances fiscals, que entraran en vigor
el dia 1r de gener de l’any 2018 i regiran mentre no s’acordi la seva modificació o
derogació.

La regidora Neus Calam explica que els mesos de setembre i octubre han estat dos
mesos de molta moguda política, amb una gran quantitat d’actes i d’activitats, havent
anat deixant la reunió per parlar de la modificació de les ordenances fiscals per l’any
2018, i -al final- el temps se’ls ha tirat al damunt, havent tingut que aprovar inicialment
aquests modificacions (tipus IBI urbana i preu columbaris) per resolució de l’alcaldia,
confiant en que són mínimes i raonables pel que podien ser assumides per tots els
grups municipals.
També es tenia la tranquil·litat de que l’any passat es va realitzar un treball força
acurat en revisar i establir bonificacions en els tributs municipals, pel que enguany
fent aquests ajustaments consideren n’hi havia suficient.
D’altra banda dir que només han estat un parell de persones que s’han acollit a les
bonificacions establertes a l’any passat, pel que es plantegen de fer-ne més difusió.
La regidora Júlia Galí manifesta que seria convenient no esperar a última hora per
parlar de les modificacions i/o modificacions de les tarifes fiscals, suggerint que sigui
a finals del primer trimestre de cada any quan s’iniciïn les reunions per tractar aquest
assumpte.
Posada a votació la proposta es produeix el següent resultat:
▪ SET vots A FAVOR: els emesos pels regidors: Daniel Fernández Fuster, Marc
Aureli Nieto Madrid, Natàlia Expósito Puig, 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 Tàpies 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:

6 - ADJUDICACIÓ OBRA CASAL GENT GRAN.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència d'adjudicar
l'obra de reforma del Casal de la Gent Gran.
Atès que la licitació de l'obra esmentada va ser convocada per acord del Ple adoptat
a la sessió del dia 6 d’octubre de 2017, amb un tipus de licitació de 296.479,57€ (IVA
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inclòs), mitjançant procediment negociat sense publicitat, havent invitat a participar
a les empreses següents:
Recursos i Projectes Sostenibles,
Reformes Sant Esteve,
Reformes Àngel Mir,
Grup Puig Pocurull,
Construccions Calam,
Construccions Lluís Bros,
Construccions Josep Molins,
Construccions Miquel,
Construccions Miquel Mateu,
Construccions R.Castañé,
Construccions País, i
Construccions Roig Vilarrasa SL
Atès que tanmateix el Ple va aprovar els criteris i les condicions o prescripcions que
regiran en el procés de licitació de l’obra de reforma del Casal de la Gent Gran
Atès que a l’acta d’obertura de sobres portada a terme per la Mesa de Contractació
el dia 10 de novembre de 2017 es varen rebre les següents ofertes:
Grup Puig Pocurull SL
Ramon Castañé SL
Calam Tapias Construccions SL
Construccions Lluís Bros SL
Miquel Pinazo i Construccions Deumal SA
Atès que la Mesa de Contractació ha procedit a valorar les ofertes presentades,
donant el següent resultat:
oferta
expeeconòmica riència
Grup Puig Pocurull SL
52,34
3,00
Ramon Castañé SL
50,15
9,00
Calam Tapias Construccions SL
60.00
15,00
Construccions Lluís Bros SL
52,27
9,00
Miquel Pinazo i Constr.Deumal SA 57.03
15.00

mitjans garantia TOTAL
20,00
5,00
80,34
20,00
1,00
80,15
20,00
5,00 100,00
20,00
0,00
81,27
20,00
5,00
97,03

Atès que aquesta obra té consignació pressupostària a la partida 609.04.232 del
capítol d'inversions del pressupost municipal per l'exercici de 2017.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Declarar vàlida la licitació per a l'adjudicació del contracte de l'obra de
reforma de l’edifici, propietat d’aquest Ajuntament, situat en el números 46 i 48 del
Major (Casal Gent Gran).
Segon.- Adjudicar el contracte de l'esmentada obra a l’empresa Calam Tapias
Construccions SL pel preu de 232.439,98 (IVA inclòs), que s'haurà d'executar amb
subjecció:
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a) al projecte tècnic aprovat pel Ple de la Corporació a la sessió del dia 10 de maig
de 2017,
b) als criteris, condicions i prescripcions que varen establir-se per acord del Ple el
dia 6 d’octubre de 2017, i
c) a la proposta realitzada.
Tercer.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 609.04.232 d'inversions del
pressupost municipal per l'exercici 2017.
Quart.- Requerir a l'adjudicatari perquè en el termini màxim de quinze dies hàbils
següents a la notificació d'aquest acord acrediti que ha constituït la garantia
definitiva, xifrada en 11.622,00€, equivalent al 5% de la rematada (232.439,98€), i
per tal que en el termini màxim de trenta dies -des de que rebi notificació d'aquest
acord- comparegui per:
o la signatura del contracte en document administratiu
o la formalització de l'acta de comprovació del replanteig de l'obra, i
o protocolotzar el projecte de seguretat i salut de l'obra.
Cinquè.- Notificar el resultat de la licitació a les altres empreses que han participat
en el procediment de contractació, comunicant-los que poden retirar la documentació
administrativa del sobre número 1.
Sisè.- Publicar l'acord d'adjudicació en el Butlletí de la Província de Barcelona.
Setè.- Facultar el Sr. Alcalde president, tant àmpliament com en dret sigui menester,
per signar el corresponent contracte administratiu i qualsevol altre document que
sigui necessari en relació amb l'adjudicació i execució d'aquesta obra.
Vuitè.- Encarregar la direcció de l'obra de reforma de l’edifici, propietat d’aquest
Ajuntament, situat en el números 46 i 48 del Major -Casal Gent Gran- a l'arquitecte
municipal lluís Lliboutry Aragay.
Novè.- Encarregar la seguretat i salut de l'obra de reforma de l’edifici, propietat
d’aquest Ajuntament, situat en el números 46 i 48 del Major -Casal Gent Gran- a
l'arquitecte tècnic municipal Joan Miralles Font.
I no havent-hi més assumptes per tractar s’alça la sessió a les 8 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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