ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DEL DIA
VINT-I-VUIT DE SETEMBRE DE 2011
Essent dos quarts de deu del vespre (21,30 h) del dia 28 de setembre 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 ordinària del Ple de l’Ajuntament.
PRESIDENT:

l'alcalde, Salvador Cañellas Baró

REGIDORS:

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.

SECRETARI:

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 22 de juny de 2011, la qual en
trobar-la conforme és aprovada per la unanimitat dels assistents.

2 – DONAR COMPTE DESAFECTACIÓ DE L’EDIFICI DE L’ESCOLA VELLA.
Per l’alcaldia es dona compte als assistents que pel Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya s’ha dictat Resolució del dia 12 de setembre de 2011,
estimant la sol·licitud efectuada per aquest Ajuntament de desafectació de l’antic
edifici del centre escolar Vallmanya (escola de la república) d’aquest municipi.

3 – MODIFICACIÓ ACORD PLE SOBRE LA CESSIÓ TEMPORAL AIGUA.
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Assabentats els assistents de la proposta de l’Alcaldia sobre la conveniència de
modificar l’acord plenari adoptat a la sessió del dia 31 de març de 2011 per la
formalització d’un contracte amb la Comunitat de Regants de Sant Esteve de
Palautordera per a la cessió temporal d’aprofitament superficial d’aigua de la conca
de La Tordera.
Atès que l’objecte del contracte és la cessió per part de la Comunitat de Regants de
Sant Esteve de Palautordera envers l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera,
d’un major cabal d’aigua per l’abastament a la població en detriment del cabal
destinat a regar sense modificar el total de l’aprofitament d’aigües superficials de la
conca de La Tordera, aprovat per resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua, quedant
aquest en la forma següent:
o 21,5 litres/segon (10,00 l/s de caràcter permanent incrementat en 11,5 l/s de caràcter
temporal) d’aprofitament per abastament a la població, a favor de l’Ajuntament de
Sant Esteve de Palautordera, i la resta
o 87,00 litres/segon (98,5 l/s de caràcter permanent reduït en 11,5 l/s de caràcter
temporal) d’aprofitament per regar, a favor de la Comunitat de Regants de Sant
Esteve de Palautordera.
Atès que a les clàusules del contracte s’estableix una vigència de la cessió temporal
fins que es posi en marxa la connexió amb el sistema Ter Llobregat.
Atès que per l’Agència Catalana de l’Aigua s’ha manifestat que la cessió temporal ha
d’estar acotada per un determinat període de temps i no pas per l’execució d’una
obra.
Atès que l’Assemblea General de la Comunitat de Regants de Sant Esteve de
Palautordera, portada a terme el dia 26 de juny de 2011, va aprovar la modificació del
contracte de cessió temporal d’aigua en el sentit de fixar el termini màxim en 10 anys.
El regidor Víctor Reixach manifesta en aquest punt s’abstindran en la votació per les
mateixes raons que varen exposar en el Ple del dia 31 de març 2011.
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:
Modificar l’acord plenari adoptat a la sessió del dia 31 de març de 2011 per la
formalització d’un contracte amb la Comunitat de Regants de Sant Esteve de
Palautordera per a la cessió temporal d’aprofitament superficial d’aigua de la conca
de La Tordera, en el sentit de fixar el termini màxim de vigència en 10 anys.
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4 – AMPLIACIÓ DELEGACIÓ DE FUNCIONS DE RECAPTACIÓ.
Assabentats els assistents de la proposta de l’Alcaldia sobre d’aprovar la de delegar
en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió
Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències de
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que no han estat fins avui
delegats, com ho són el preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliària,
l’Impost sobre construccions, la taxa per les llicències urbanístiques i d’activitats, les
multes coercitives i l’execució subsidiària.
Atès que el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals
podran delegar en altres Entitats locals, en el territori de les quals estiguin
integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de
dret públic que els corresponguin.
Atès que aquest Ajuntament considera oportú delegar en la Diputació de Barcelona
les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
que en la part resolutiva d’aquest dictamen, s’enumeren.
Atès que d’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat
altres facultats de gestió dels ingressos locals mitjançant l’adopció dels
corresponents acords plenaris.
Atès que l’efectivitat de les relacions diàries entre la Diputació i l’Ajuntament, així
com entre aquestes Entitats i els ciutadans interessats, han palesat en ocasions, la
conveniència de disposar d'un acord plenari global, comprensiu de totes les funcions
delegades, en ordre a acreditar amb suficient claredat la competència dels òrgans
actuants.
Atenent aquesta constatació i la importància que per al procediment tributari té la
seguretat que l’òrgan actuant és el competent, aconsellen la major clarificació
possible pel que fa referència a l’abast de les funcions concretes que s’exerceixen
per l’Ens delegat. També els pronunciaments jurisprudencials recentment coneguts
fan convenient precisar amb el màxim rigor les facultats que una Entitat local hagi
delegat en l’Ens Supramunicipal.
Atès que davant les consideracions precedents, es creu procedent delegar les
competències de recaptació de determinats ingressos de dret públic. No debades, la
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions
públiques de Catalunya, a banda de disposar -en el seu article 116.1- que les
administracions públiques catalanes, els organismes i les entitats públiques poden
delegar les competències de llur titularitat a altres administracions o entitats en els
termes que estableix la normativa sectorial aplicable, estableix en el seu article 8.4
que la delegació d'una competència pot reservar, a favor de l'òrgan delegant, les
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facultats de control i seguiment de l'exercici de la competència delegada, i es pot
subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a termini.
El regidor Arnau Comas manifesta que aquesta delegació suposarà un cost
addicional pel que creu s’hauria de justificar el perquè es realitza, preguntant quan
cobra l’Organisme de Gestió Tributària per fer la recaptació dels rebuts. Així mateix
considera que hi ha serveis que presta la Diputació de Barcelona gratuïtament que
potser seria bo que els fessin, com per exemple la confecció de les nòmines en
aquest cas s’estalviaria la factura mensual de l’Agència Cañellas.
La regidora Maria Àngels Garriga li contesta ue l’ampliació de la delegació de
funcions de recaptació s’havia d’aprovar per la gestió de les liquidacions que
s’originin per la prestació dels serveis de teleassistència i d’atenció domiciliària,
havent afegit l’impost i taxa per les llicències urbanístiques i mediambientals, així
com les multes coercitives i l’execució subsidiària, que fins ara s’intenten cobrar
directament. Proposant aquesta ampliació de delegació de funcions atenent la bona
gestió i bons resultats pel que fa a la resta de tributs que recapta l’Organisme de
Gestió Tributària.
L’alcalde diu que no disposa, en aquest moment, de la informació sol·licitada
comprometent-se a fer-li arribar les dades sobre el que cobra l’Organisme de Gestió
Tributària. En quan al servei de nòmines li manifesta que no s’ha plantejat en
canviar-lo però s’informarà i li dirà alguna cosa.
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.- Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme
de Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències
de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s'especifiquen:
 Preu Públic per la prestació del servei d'atenció domiciliària:
· Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
· Dictar la provisió de constrenyiment
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
· Liquidació d'interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
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 Impost sobre construccions i taxa per les llicències urbanístiques i d’activitats:
· Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
· Dictar la provisió de constrenyiment
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
· Liquidació d'interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
 Multes coercitives i execució subsidiària:
· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
· Recaptació dels deutes en període executiu
· Liquidació d'interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
SEGON .- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial,
de les liquidacions, respecte dels ingressos de dret públic la gestió dels quals ha
estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.
TERCER.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents,
respecte a d'altres conceptes diferents dels assenyalats al punt 1, amb subjecció als
criteris emanats per la Junta de Govern de l'ORGT.
QUART.- La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en
l’apartat primer es regeix per les següents regles:
Primera.- La delegació atorgada en l’acord primer i les delegacions especificades en
l’acord segon tenen caràcter general i una duració de dos anys a comptar des de la data
d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament per períodes
consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió de donar-la per
finida amb una antelació mínima de sis mesos.
Segona.- L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, els tràmits i les
mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen tant la Llei d’hisendes
locals com la Llei general tributària i les seves normes de desplegament, així com a allò
que s’estableix en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de
dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i en
període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa concordant.
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Tercera.- Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la Diputació de Barcelona
i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que disposen els Estatuts de
l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament orgànic i l’Ordenança general de
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals
ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general i
recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió.
Quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació econòmica per
les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la prestació del servei
objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de serveis i la realització
d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals, regulada en l’ordenança fiscal que
estigui vigent en cada exercici.
Cinquena.- L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte de la recaptació
dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques, si aquest tributs figuren
entre els tributs delegats. L’atorgament d’aquestes bestretes, llur quantia i condicions es
regeix pels criteris que estableixi la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària.
En circumstàncies singulars, el president de l’ORGT podrà aprovar bestretes
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que representi
per a l’ORGT la disponibilitat de fons aliens.
Sisena.- L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats recaptades per
l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents:
1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada concepte
d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a l’Ajuntament de
forma quinzenal.
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades pels
diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions d’ingressos
indeguts aprovades dins el període quinzenal anterior, amb les especificacions
necessàries per poder registrar les operacions resultants en la forma imposada per la
Instrucció de comptabilitat de les corporacions locals.
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de
l'Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des de la conclusió del
període de pagament voluntari fins al moment en què tingui lloc el pagament del
deute, al tipus d'interès establert a la normativa vigent.
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà abonada
conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte de recaptació.
5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es transferirà a
l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota tributària municipal, i la
part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà directament al compte de la
Diputació.
Setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les obligacions que
corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al titular de la recaptació, i les
exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de Gestió Tributària.
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L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió
recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament general de
recaptació i llurs disposicions concordants.
Vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als òrgans
recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació voluntària de la
delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents:
a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més efectiva la
gestió de la recaptació executiva.
b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir
coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.
c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei 11/2007, de 22 de
juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el compte
anual, justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i exercicis, i tota
l'altra documentació que resulta exigible per la normativa vigent en cada moment.
Novena. La Diputació de Barcelona, a través seu l'Organisme de Gestió Tributària, durant
el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets següents:
a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de
constrenyiment, degudament justificades.
c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu,
degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per l’Ajuntament.
d. Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió del servei.
e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament General de
Recaptació i en les disposicions concordants.
f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències
delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi d’un
local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la contraprestació que
l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la utilització
de les dependències municipals.
Desena.- L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries per donar
compliment a la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, a la normativa
sobre arxius i registres, a la normativa especifica en matèria fiscal i tributària i, també, a
les especificacions contingudes en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació
dels ingressos de dret públic municipals la gestió dels quals ha estat delegada a la
Diputació de Barcelona.
Onzena.- Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les següents:
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita, d'acord
amb allò que estableix la regla primera.
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord quart.
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.
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CINQUÉ.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als
efectes que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida i
de les delegacions especificades en l’acord segon. Un cop acceptades les
delegacions la Diputació de Barcelona publicarà les delegacions, juntament amb la
referència a llur acceptació, tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica
de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

5 – CESSIÓ TERRENY AL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT.
Assabentats els assistents de la proposta de l’Alcaldia sobre la conveniència de cedir
al Servi Català de la salut el terreny, propietat d’aquest Ajuntament, situat al número
19 del carrer Verge del Remei, als efectes de la construcció d’un nou Centre
d’Atenció Sanitària (CAP).
Atès que les dependències de l’actual CAP són insuficients, en quant a superfície,
per prestar un servei adequat a la població de Sant Esteve de Palautordera, pel que
és del tot necessari trobar un espai amb major superfície en la que puguin encabirs’hi prestacions que ara no poden donar-se com pediatria, geriatria, etc.
Atès que aquest espai figura dins el sector Ponent, en una de les zones
d’equipaments públics, però és de tots conegut que aquest sector no es sap quan
serà urbanitzat degut a la conjuntura econòmica que es viu, per la qual cosa no es
pot preveure en qui moment podrà realitzar-se la cessió dels terrenys reservats, en
aquest sector, a aquest efecte.
Atès que l’Ajuntament és propietari dels terrenys situats situat als números 17, 19 i
21 del carrer Verge del Remei, en la que hi ha una edificació de planta baixa i planta
pis, de la qual només s’utilitza una part precisament l’actual CAP.
Atès que la finalitat de la cessió, en benefici de la població, és que es construeixi un
Centre d'Atenció Primària, pel que es considera adient de condicionar la citada
cessió al fet d’acotar temporalment llur construcció i garantir-ne temporalment la seva
destinació, establint o regulant –a aquest efecte- que en cas d'incompliment dels
terminis i condicionaments, sigui d'aplicació l'article 50 del Reglament del patrimoni
dels ens locals, operant en aquest supòsit la reversió a favor de l’Ajuntament de Sant
Esteve de Palautordera, referida només al terreny cedit i serà d'aplicació l'article 7 de
la Llei 25/2001, de 31 de desembre, de la cessió i l’ocupació.
El regidor Víctor Reixach manifesta que el seu grup s’abstindran per tres raons:
1. Aquesta cessió evidència la manca de planificació en general i en especial pel
que fa als equipaments, per exemple en un butlletí informatiu del mes de
desembre de l’any 2003 es parla d’ubicar el dispensari mèdic en el local dels
baixos de l’edifici de l’Ajuntament, posteriorment es situa en una zona
d’equipaments del Pla Parcial del sector Ponent, i ara es proposa que es
construeixi a l’edifici de la casa dels mestres.
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2. Creuen necessari un debat públic sobre els equipaments adscrits a serveis
públics, possibilitant d’altres opinions i fruït d’aquest es redacti un Pla Estratègic
definint quins serveis públics són prioritaris.
3. Consideren que s’hauria de vetllar i cuidar el patrimoni local, les cases dels
mestres construïdes sobre el solar que ara es vol cedir a Sanitat, que s’hauran
d’enderrocar cas de construir-se el nou dispensari, segurament no tenen cap
valor arquitectònic però formen part del conjunt escolar que va edificar-se
durant la república i –com ell- hi ha molt veïns/es que varem anar a aquesta
escola, pel que té un valor sentimental que s’hauria de tenir en compte.
L’alcalde li contesta que no està d’acord en cap dels punts que ha exposat:
1. Tergiversa les coses, doncs en el butlletí informatiu de desembre de 2003, es
diu que provisionalment o temporalment el dispensari mèdic es col·locarà als
baixos de l’ajuntament mentre durin les obres de construcció d’un nou
dispensari precisament on ara es proposa és a dir a les cases dels mestres.
2. Posteriorment, en no construir-se el nou dispensari, s’ha previst, o si vol dir-ho
d’una altra manera s’ha planificat, que en el sector Ponent el sòl de cessió
gratuïta per equipaments es destini a:
a) Una part -ja executada gràcies a l’entesa i col·laboració amb els
propietaris- a l’ampliació de l’escola tant pel que fa a l’edificació com a la
urbanització del vial d’accés,
b) Un altre solar per a la construcció del nou Centre d’Atenció Primària (CAP),
però -en estar parada l’obra d’urbanització- el solar no disposa de serveis
(aigua, llum, telèfon, gas) ni de carrers per accedir-hi, condicions exigibles
per Sanitat, pel que si es vol tenir un nou dispensari (amb major superfície i
on es puguin millorar i ampliar les prestacions que s’hi donen), calia trobar
una altra alternativa i el solar de les cases dels mestres reuneix els
requisits exigits, a més de tenir suficient superfície i d’estar situat en una
zona cèntrica i amb aparcament ben a prop.
c) Hi ha altres solars en aquest sector destinats a equipaments públic, un
d’ells s’està utilitzant com aparcament públic gratuït a l’entrada del poble.
d) Si es fa la cessió del solar de les cases dels mestres quedarà sense
destinació el solar que per aquesta finalitat estava reservat al sector
Ponent, permeten a l’ajuntament destinar-lo a un altre finalitat.
3. En el programa electoral de Convergència i Unió hi figura la cessió d’aquest
solar per a construir un nou dispensari mèdic, doncs es va parlar i debatre les
necessitats en quan equipaments que té el poble, tenint molt clar que volem un
centre mèdic on es pugui donar un millor i més ampli servei sanitari als vilatans,
així com també considerem prioritari treballar per aconseguir la construcció d’un
institut de batxillerat
4. Finalment no considera correcte que parli o doni a entendre que s’enderroca
l’edifici escolar de la república, ni que esgrimeixi valor sentimental per aquests
edificis, doncs –sap molt bé- que són dues construccions diferents, i –en tot
cas- ell i bona part dels regidors de l’equip de govern també varem assistir com
alumnes a l’edifici escolar construït durant la república, el qual no forma part
d’aquesta cessió ni s’enderrocarà.
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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.- Cedir gratuïtament en propietat al Servei Català de la Salut, el terreny de
447,51 m2. de superfície, que es descriu registralment com segueix:
"URBANA: situada en els números 17, 19 i 21 del carrer Verge del Remei del terme
municipal de Sant Esteve de Palautordera, de 447,51 m2. de superfície, en la que hi
construït un edifici de planta baixa i planta pis, amb patis que es situen lateralment
per la banda sud i posterior en relació a la façana principal que dona al carrer Verge
del Remei”.
Aquesta finca es propietat de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, tenint les
següents condicions i/o qualificacions:
o Es correspon a la finca que consta inscrita en el Registre de la Propietat de
Sant Celoni, al tom 306, llibre 7 de Sant Esteve de Palautordera, foli 143, finca
número 602.
o Es correspon a les finques cadastrals quines referències són les següents:
 número 21: referència 3171102DG5137S0001TT,
 número 19: referència 3171103DG5137S0001FT, i
 número 17: referència 3171104DG5137S0001MT. ".
o Aquest terreny està qualificat com a bé patrimonial en l'inventari de l'ens local.
o La finca té la condició de solar d'acord amb la normativa urbanística vigent.
o La parcel·la que es cedeix té la qualificació urbanística adequada per a l'ús o
finalitat prevista.
Segon.- La finalitat de la cessió, en benefici de la població és que es construeixi un
Centre d'Atenció Primària en el termini de 5 anys i es mantingui la seva destinació en
els 30 anys següents. Amb el benentes que en cas d'incompliment dels terminis i
condicionaments, serà d'aplicació l'article 50 del Reglament del patrimoni dels ens
locals. Operant en aquest supòsit la reversió a favor de l’Ajuntament de Sant Esteve
de Palautordera, referida només al terreny cedit i serà d'aplicació l'article 7 de la Llei
25/2001, de 31 de desembre, de l’accessió i l’ocupació.
Tercer.- Sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies el corresponent
expedient d'acord amb l'article 49 del Reglament de patrimoni dels ens locals.
Transcorregut aquest termini sense reclamacions, s'entendrà aprovat l’expedient de
cessió en forma definitiva sense necessitat de nou acord.
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Quart.- Donar compte al Departament de Governació de la Generalitat de l'acord de
cessió.
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde-President perquè assistit del Secretari de la
Corporació, formalitzi la cessió esmentada, i subscrigui els documents que siguin
necessaris per a la plena efectivitat d'aquest acord.

6 – FORMALITZACIÓ CRÈDIT I.C.O.
Assabentats els assistents de la proposta de l’Alcaldia sobre la conveniència de
procedir a la formalització d’un crèdit I.C.O. previstes en el Reial Decret Llei 8/2011.
Atès que a la citada normativa s’estableixen diverses mesures de caràcter econòmic,
entre les quals hi figura la de que les entitats Locals puguin concertar operacions de
crèdit a llarg termini amb la finalitat de poder cancel·lar obligacions pendents de
pagament amb empreses i autònoms, les quals s’hauran de formalitzar a través
d’una línia financera amb l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), amb les següents
característiques:
o Import màxim: 25% de l’anualitat dels lliuraments a compte per la participació de
tributs de l’estat.
o Destinació: obligacions reconegudes, pendents de pagament.
o Termini de cancel·lació: no superior als 3 anys, sense període de carència.
Atès que mensualment es rep del Ministeri d’Economia i Hisenda la quantitat de
29.299,40 €, en concepte de lliurament a compte de la Participació de Tributs de
l’Estat, pel que l’anualitat serà de 350.752,80 €, essent el 25% d’aquesta xifra la
quantitat de 87.688,20 €.
Atès que aquest Ajuntament té dificultats de tresoreria i de present per poder afrontar
a curt termini el pendent de pagament a empreses i autonems per treballs i
subministraments, que supera l’import màxim permès per aquesta línia de crèdit .
El regidor Victor Reixach manifesta que aquesta proposta es fruit de problemes de
tresoreria que a la seva vegada és conseqüència de una falta de planificació en
matèria econòmica, com és el cas de no poder tenir, avui, liquidat els comptes de
l’exercici de 2010; no podent en aquest assumpte al·legar ignorància doncs la Llei
d’Hisendes Locals imposa l’obligació d’aprovar-los el mes de març de l’any següent i
la Llei de Sostenibilitat en el seu article 36 amenaça que es retindrà la Participació en
els Tributs de l’Estat als ajuntaments que no els hagin aprovat i enviat en el mes de
setembre, hi havia temps suficient per tenir els comptes enllestits i –hores d’ara- no
sabem quan es tindran a punt. L’únic que sabem és l’acord de la Junta de Govern
del dia 14 de setembre de 2011 sol·licitant una pròrroga del termini per enviar-los
al·legant:
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1) Un retard històric, irònic que es digui això quan porten més de 12 anys
governant.
2) Manca de personal qualificat sense haver fet durant tots aquests anys res per
pal·liar-ho ja sigui planificant les tasques que s’han de realitzar, contractant més
personal administratiu, reduint despeses evitables (assessor jurídic, pirotècnica,
Equinord, etc).
La intervenció del regidor Víctor Reixach ha estat interrompuda quan –aquests’adreça a la regidora Maria Àngels Garriga dient-li que no considera correcte la seva
actitud de riure-se’n del que està dient.
La regidora li contesta que no estava rient-se’n del que diu nomès li demanava al
regidor Daniel Fernández –que té al seu costat- que apartes el cap per poder
escoltar millor la intervenció que ell estava fent. En tot cas si està insinuat que és
una mala educada, creu que si algú és mal educat és ell que mentre l’alcalde feia la
seva intervenció –en el punt anterior- no ha parat de riure-se’n i de parlar amb el seu
company de grup, fet que no és nou doncs sempre ha tingut una actitud irònica i
burlesca quan hem parlat els representants de l’equip de govern, però ara resulta
que s’enfada quan a ell li sembla que no se l’escolta, per tot plegat creu que ja han
aguantat prou tant pel seu to com per la seves maneres.
El regidor Víctor Reixach diu que el regidor del seu grup del seu costat és diu Carles i
que davant la situació no li queda més remei que escollir entre seguir la seva
intervenció o aixecar-se i marxar del Ple.
La regidora Maria Àngels Garriga li contesta que ell mateix pot continuar o si vol pot
anar-se’n.
El regidor Víctor Reixach, decideix continuar la seva intervenció, dient que s’intueix
l’existència d’un desgavell a la tresoreria municipal amb una acumulació de factures
per pagar i una manca d’ordre de preferència per efectuar el seu pagament, que
aboca a l’equip de govern a tenir que sol·licitar un crèdit I.C.O., però dubte que es
pugui aconseguir, doncs hi ha requisits que no s’acompliran com l’obligació de tenir
aprovats i enviats els comptes de l’exercici de 2010, o el fet que la petició s’hagi
d’aprovar pel Ple, o la manca d’una relació de factures pendents amb indicadors de
prelació, o no saber com es resoldrà el fet que les factures siguin imputables a
l’exercici de 2010 i l’ingrès (cas d’aprovar-se el crèdit) sigui de l’exercici 2011.
En tot cas, aquest crèdit, tindrà com a conseqüència immediata l’augment de la
despesa financera, que ja es prou elevada. D’altra banda les condicions del crèdit
no son massa bones: amb un tipus d’interès del 6,50%, un termini de devolució de 3
anys, i al fet que es pagarà directament mitjançant la disminució de la quantitat que
es rep de la Participació de Tributs de l’Estat.
Per aquestes raons el seu grup votarà en contra de la proposta.
L’alcalde contesta a la intervenció feta pel regidor Víctor Reixach dient que aprovar
aquest crèdit no es fa ni per gust ni per ganes, però la situació de la tresoreria és la
que és i alguna cosa s’ha de fer, pel que s’ha cregut oportú i necessari d’acollir-se a
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aquest tipus de crèdit que l’Estat ha possibilitat. Havent de fer-li uns comentaris
sobre un parell de qüestions que ha dit en la seva exposició:
1. En quant a la preferència de pagaments dir-li que ja es decidirà quan pertoqui,
es valorarà tots els factors que sigui possible (antiguitat del deute, imports
acumulats si n’hi ha, etc).
2. El retard històric en l’aprovació dels comptes és un fet indiscutible, que no pot
negar i que coneix perfectament, pel que no pot qüestionar que s’hagi fet servir
per sol·licitar una pròrroga del termini per enviar la liquidació dels comptes de
l’exercici 2010.
3. Pel que fa als comptes de l’exercici de 2010, no hi ha excusa que no estiguin
fets, però que no es preocupi doncs ben aviat estaran enllestits, i que tingui la
certesa que el mes de març de 2012, seguint la planificació de treballs que s’ha
fet, es podran aprovar els comptes de l’exercici 2011 aconseguint posar-nos al
dia i complir amb el termini que s’estableix per llei.
4. S’està treballant i fent tot el que es pot per reduir despeses, algunes ja s’ha
portat a terme com la disminució dels costos en festes, cultura i esports, però és
té la voluntat de incidir més en reduir despeses.
5. Potser es podria haver contractat més personal administratiu, com ha
manifestat, però sempre s’ha considerat que la plantilla de personal és suficient
i que convé mantenir el nivell actual en quant a despesa de personal.
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.
 QUATRE vots EN CONTRA: els emesos pels regidors: Víctor Reixach
Casacuberta, Arnau Comas Miñarro, Carles López Cao i Josep Sabé Vila.
 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.- Sol·licitar l’acceptació per part de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) d’una
operació de crèdit a favor de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, per
import de 87.688,20 €, amb la finalitat de poder cancel·lar una part de les
obligacions pendents de pagament amb empreses i autonems i amb les requisits i
condicions establertes previstes en el Reial Decret Llei 8/2011.
Segon.- Facultar a la Junta de Govern per determinar l’entitat o entitats bancàries
amb qui es formalitzaria el crèdit aprovat, sigui amb una sola entitat per l’import total
o amb més d’una repartint –com més convingui- l’import.

7 - MOCIÓ DE SUPORT A L’ESCOLA CATALANA.
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Assabentats els assistents de la proposta de l’Alcaldia sobre la conveniència de
procedir a d’aprovar una moció de suport al model d’escola catalana en llengua i
continguts i de rebuig a les sentències que posen en perill el sistema d’immersió
lingüística als centres d’educatius de Catalunya,
Atès que el Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el
català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet que ha estat
ratificat per una interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que
imposa un ultimàtum per al seu compliment. Aquest fet atempta clarament contra el
model d’escola catalana, un model educatiu que ha funcionat amb èxit els darrers 30
anys, basat en la no separació dels infants i joves per raó de llengua i gràcies al qual
la nostra societat gaudeix d’un nivell de cohesió social acceptable.
Atès que la immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular a
les aules han donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de
reconeixement per part de diverses institucions europees i internacionals i ha estat
avalat per evidències empíriques en l’informe PISA 2009 de l’OCDE, en el qual es
constata que el nivell de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya és
elevat i, en cas del castellà, fins i tot superior a la mitjana de l’Estat Espanyol.
Atès que aquest model educatiu ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu
desequilibri que viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte del castellà, en
diferents àmbits socials i culturals, alhora que s’ha demostrat eficaç en l’acollida i la
inclusió social dels infants i joves dels darrers moviments immigratoris, tot contribuint
a mantenir la cohesió social de les nostres ciutats i pobles.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Manifestar el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem espanyol i a la
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que posen en perill el
sistema d’immersió lingüística als centres educatius de Catalunya.
Segon.- Manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, així
com a tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia,
sense atendre aquestes sentències ni altres similars que les puguin seguir.
Tercer.- Instar el Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb
aquestes sentències i instar el Govern català a no fer cap pas enrere i a complir el
que diu la Llei d’Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i
d’aprenentatge en l’ensenyament.
Quart.- Fer saber aquests acords al Tribunal Suprem espanyol, al Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, al govern català, al govern espanyol i als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, així com a la plataforma somescola.cat,
impulsora d’aquesta iniciativa.

8 - MOCIÓ EN CONTRA LES RETALLADES A L’HOSPITAL DE SANT CELONI.
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Assabentats els assistents de la proposta presentada pel grup municipal de la
Candidatura d’Unitat Popular (CUP) contra les retallades a l’Hospital de Sant Celoni i
en defensa de la sanitat pública, que diu el següent:
El sistema sanitari català, que des de sempre ha perseguit l’excel·lència en l’atenció
a tota la població, ha estat reconegut com un dels millors del món, fins arribar a un
grau de satisfacció molt alt entre els seus usuaris.
Tot i així, el cost de la nostra sanitat pública en termes econòmics de percentatges
en relació a PIB, ens demostra que encara estem a la cua dels països que formen la
UE (Catalunya es gastà el 2010 per habitant 1.298€, mentre que la mitjana europea
és de 2.103€) . Per aquest any 2011, amb l’aplicació de les retallades, està prevista
una despesa per càpita de 1.179€.
Tenint en compte aquestes xifres i en contra del que interessadament alguns
exposen, no és veritat que el sistema sanitari públic català sigui ineficient i
malbaratador; al contrari. Amb els escassos recursos que s’aporten al sistema, s’han
aconseguit elevats nivells d’eficàcia, eficiència i qualitat assistencial.
Podem concloure que el nostre sistema sanitari es troba en una difícil situació que fa
que qualsevol tipus de retallada en els pressupostos signifiqui un important
deteriorament en la qualitat de l’assistència sanitària en el sector públic, amb greus
conseqüències per a la població usuària i finançadora del sistema. Volem, a més,
que quedi patent que els serveis de salut no es poden mesurar únicament en termes
econòmics perquè afecten la vida i el benestar de les persones.
Ens hem fet un tip d’escoltar que els serveis sanitaris del nostre país no es veurien
afectats per la retallada de 846 milions d'euros en el pressupost destinat a sanitat i
que l'estalvi seria fruit d'una millor organització, d'un ús més racional dels
medicaments i de l'aprimament de les estructures de direcció. En canvi cada dia
rebem notícies de tancament d’unitats hospitalàries, de quiròfans i de centres
sanitaris, de reducció de serveis i d'acomiadaments de personal. A més, els
hospitals, i centres sanitaris reben directrius de disminuir l’activitat sanitària.
La nostra comarca ja pateix un dèficit històric en nombre de llits hospitalaris i en
especialistes. Fa anys que la població del Baix Montseny reclama millores en el
servei d’urgències de l’Hospital de Sant Celoni i que s’hi incloguin els serveis
d’atenció d’urgències de ginecologia, pediatria i oftalmologia. En el moment de crisi
que estem vivint està fora de tota lògica suprimir serveis de proximitat necessaris.
A aquest dèficit històric, caldrà afegir-hi els efectes que tindrà sobre la població
usuària de la sanitat pública les mesures resultants dels plans de reducció de
despeses, a que obliga la retallada de recursos procedents del Servei Català de la
Salut.
A la comarca han estat anys de promeses polítiques. Fa dues legislatures varem
veure diverses fotografies de la Consellera de Sanitat amb l’Alcalde de Sant Celoni,
firmant convenis on s’afirmava la construcció imminent d’un nou hospital del Baix
Montseny. En la passada legislatura l’equip de govern de Sant Celoni va intentar
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vincular la construcció del nou Hospital al futur de l’ARE. Després de tot, ara ens
volen fer creure que l’Hospital de Sant Celoni està sobredimensionat i presta massa
serveis.
El pla de xoc a l’Hospital de Sant Celoni inclou entre d’altres actuacions que passem
de 3 quiròfans a disposició de la sanitat pública matí i tarda a que les intervencions a
pacients de la seguretat social es puguin realitzar només al matí. També contempla
la reducció a la meitat de l’atenció domiciliària, el tancament d’unitats hospitalàries i
la disminució de les primeres visites per a intervencions i altres serveis. Totes
aquestes actuacions suposaran un augment de les llistes d’espera.
Mentrestant el Gerent de l’Hospital de Sant Celoni, amenaça al comitè d’empresa
amb la possibilitat d’eliminar 80 llocs de treball més, sinó accepten un seguit de
mesures que atempten clarament contra la línia de flotació dels seus drets com a
treballadors, exigint un augment d’hores a treballar i una baixada del salari. Un ERO
de 80 llocs de treball situaria l’Hospital de Sant Celoni molt per sota dels serveis
mínims necessaris, posant en risc fins i tot el seu futur. Aquesta amenaça suposa
doncs una manca de responsabilitat de la direcció de l’Hospital.
A l’Hospital de Granollers el pla de xoc, entre d’altres, programa el tancament del
servei d’Urgències Centre a la nit. També preveu el tancament a la tarda de tres dels
sis quiròfans al públic provinent de l’assistència sanitària pública. També vol reduir
els equips d’atenció domiciliària, retallar la despesa en farmàcia i tancar les
Consultes Externes en horari de tarda.
A totes aquestes retallades hem d’afegir-hi la que volen aplicar als serveis de
transport sanitari públic, amb una reducció de 40 hores al sector de Granollers i Sant
Celoni; aquesta reducció d’hores i de llocs de treball significarà que hi hagi només
dues ambulàncies de servei a la nit, suposarà, també que s’allargui el temps de
resposta de la cobertura de serveis d’urgència, i també afectarà, i de forma greu, a
tots aquells malalts crònics que necessiten desplaçar-se diàriament per acudir als
hospitals de dia o a centres de rehabilitació. No cal dir que a tot això si ha d’afegir
l’aprovació de la llei Òmnibus amb una clara voluntat privatitzadora dels serveis
sanitaris públics catalans, que erosiona encara més l’estat del benestar i suposa, de
retruc, un empitjorament dels drets de treballadors i treballadores.
Ningú pot creure que aquestes actuacions no afectaran l'assistència. Totes aquestes
mesures proposades per la Generalitat són una maniobra encoberta per
desmantellar el sistema sanitari públic en favor del privat. L’ús dels equipaments
públics per part d’empreses mèdiques i mútues privades n’és un exemple flagrant.
Des del Govern estan promovent que la gent contracti mútues, fent palesa la voluntat
de reforçar el sector sanitari com a negoci privat i lucratiu.
Hem hagut de lluitar molt per aconseguir i conservar aquests centres. No volem que
es saturin encara més els serveis d'urgències. No volem un model en el que només
rebi una assistència de qualitat qui tingui diners.
Amb el sistema sanitari no s’hi pot jugar. La sanitat és un dels pilars bàsics de l’estat
del benestar. S’ha de lluitar contra la progressiva privatització del sistema sanitari
16

públic, oposant-nos al sistema publico-privat com a solució màgica als problemes de
finances del sistema, i oposant-nos també al copagament com a instrument que
provocarà problemes d’equitat i barreres per l’accés a l’atenció sanitària a les classes
menys afavorides
El moment present és determinant pel que fa al futur de la sanitat i la salut a
Catalunya per aquests motius i fent-nos ressò de la preocupació i malestar de milers
d’usuaris i dels professionals.
El regidor Arnau Comas realitza una exposició sobre els motius que, es recullen a la
moció, que es resumeixen en l’intent de retallades de sous i de condicions de treball i
acomiadaments del personal de l’Hospital de Sant Celoni, tal i com tanmateix es
dona a la resta de centres hospitalaris de Catalunya, i -en conseqüència- disminució
de prestacions i qualitat de la sanitat a nivell global.
L’alcalde li contesta que en relació al personal de l’Hospital de Sant Celoni té notícies
que avui s’han reunit ambdues parts per –si es posen d’acord- consensuar una
solució. D’altra banda li diu que de la moció hi ha coses en la que s’està d’acord
però n’hi ha d’altres que no, com el fet que es facin retallades tant a Sanitat com
també a Ensenyament, però pertoca fer ajustaments per tal que els sistemes
educatiu i sanitari funcionin encara que no tant bé com voldríem, desitjant que aquest
període que ens toca viure passi el més aviat possible.
El regidor Arnau Comas diu que aquest és el discurs que es fa servir “no hi ha una
altra sortida”, justificant –així- que es vagin privatitzant aquests serveis i no
s’inverteixi en sanitat.
Posada a votació la proposta del grup municipal de la C. U. P. es produeix el següent
resultat:
 QUATRE vots A FAVOR:
els emesos pels regidors: Víctor Reixach
Casacuberta, Arnau Comas Miñarro, Carles López Cao i Josep Sabé Vila.
 SETS vots d’ ABSTENCIÓ: 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.
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:
1. Manifestar el compromís amb el manteniment i la millora del Sistema Nacional
de Salut preservant el seu caràcter públic, universal, de qualitat, integral,
solidari i d’equitat garantida.
2. Manifestar el compromís amb la defensa dels recursos de la sanitat pública
local i comarcal.
3. Exigir al President del Patronat de l’Hospital de Sant Celoni i a la resta de
membres del Patronat que vetllin tant pel manteniment de tots els serveis com
pels drets dels treballadors i treballadores de l’Hospital, així com un compromís
clar en la preservació de tots els llocs de treball.
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4. Donar suport a les reivindicacions i mobilitzacions dels veïns i veïnes i dels
treballadors i treballadores dels centres sanitaris del Baix Montseny i del Vallès
Oriental en contra del tancament de centres i serveis i en defensa d'una sanitat
pública i de qualitat, així com a totes les accions que es convoquin en defensa
de la sanitat pública.
5. Reclamar al Govern de la Generalitat marxa enrere en el retall pressupostari
dirigit a la sanitat pública catalana, doncs la salut i el benestar de tota la
ciutadania han de ser objectiu prioritari de qualsevol país.
6. Instar al Govern de la Generalitat a organitzar una consulta popular sobre les
modificacions legislatives que està impulsant, pels greus efectes que tindran
sobre el model social existent les retallades que està implantant als serveis
públics.
7. Fer arribar aquests acords a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, a la Conselleria de salut de la Generalitat, als consells
rectors dels hospitals de Sant Celoni i de Granollers, a tots els membres del
Patronat de l’Hospital de Sant Celoni i a totes les organitzacions sindicals amb
presència a la sanitat pública local i comarcal i a la resta d’ajuntaments del Baix
Montseny i Vallès Oriental.

9 - PRECS I PREGUNTES.
1.- El regidor Carles López en relació a l’incident succeït en un enterrament del mes
d’agost, pregunta si tot el personal del servei de vigilància estava de vacances com
es diu a l’acord adoptat per la Junta de Govern del dia 14 de setembre de 2011.
L’alcalde li contesta que no tot el personal del servei de vigilància estava de
vacances, però si que no es disposa dels tres vigilants durant tots els dies ni a tots
les hores, ja que hi ha festes setmanals i vacances que impossibilita un servei les 24
hores.

2.- El regidor Carles López en relació a la caseta construïda il·legalment pel senyor
Vicenç Roig, que durant l’anterior mandat el grup municipal de Plataforma de Sant
Esteve va formular preguntes de com estava en els plens dels dies 27/12/2007,
25/06/2008. 24/09/2009, 17/06/2010, 30/09/2010, 31/03/2011, i ara el grup municipal
de C.U.P. pren el relleu en aquest assumpte pregunta com està.
L’alcalde li contesta que pendent de fer una ordre d’execució, però –en tot cas- li
podrà contestar amb més detall en el proper Ple.

3.- El regidor Arnau Comas diu que a la Junta de Govern del dia 29 de juny de 2011
va acordar-se de presentar al·legació a l’acord de la Direcció General de Transport
de la Generalitat de Catalunya de concedir una llicència de taxi però per temporada,
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però en aquest acord es fan servir els mateixos arguments que els utilitzats quan es
va sol·licitar, preguntant perquè no s’han utilitzats nous arguments.
L’alcalde li contesta dient que s’ha presentat al·legació per defensar la necessitat
d’una nova llicència de taxi i demanant que es necessita per tot l’any no només per
una temporada.
El secretari de la Corporació li manifesta que a l’acord citat hi ha dos parts, en una
s’incideix en el mateix que es va dir amb motiu de fer-ne la sol·licitud, remarcant-se
així en l’expressió “tal i com es recollia a la petició efectuada” que es recull al dit
acord, i en una altra part s’indiquen els motius per que no sigui de temporada,
demanant-li al regidor Arnau Comas que llegeixi l’acord de la Junta que ha mostrat, a
la part final, cosa que –aquest- realitza, llegint el següent:
 El municipi de Sant Esteve de Palautordera, malgrat la seva ubicació territorial,
a peus del massís del Montseny, no pot considerar-se com un municipi turístic,
tot i que té un població flotant i de visitants força alta.
 Difícilment podria adjudicar-se el concurs públic que s’hauria de portar a terme,
per manca de licitadors, degut a que poques persones podrien defensar un
salari i una inversió (compra de vehicle) si només pot treballar una part de l’any.

4.- El regidor Esteve Rossell pregunta pels fets, bretolades i baralles que varen
succeir a la passada Festa Major.
L’alcalde li contesta que es prendran mesures per evitar en altres edicions de la
Festa Major que no es repeteixin aquests tipus d’incidents d’altra banda
imprevisibles, ja sigui canviant la ubicació de la festa jove o no fent-la. També vol
dir-li que es va demanar la col·laboració dels mossos d’esquadra i es varen prendre
mesures de vigilància però var ser insuficient per evitar-ho.

5.- El regidor Esteve Rossell en relació a l’actuació musical que va realitzar, sense
autorització, un establiment –restaurant- del carrer Major a la mateixa hora que hi
havia un concert a la Plaça i que figurava als actes de la Festa Major, preguntant
com es va deixar fer.
L’alcalde li contesta que no es tenia coneixement de l’actuació que s’estava portant a
terme al carrer Major, es va parlar amb els propietaris del restaurant indicant-los que
paressin mentre tingues lloc el concert de la Plaça, però entenen el context de festa
en que estàvem se’ls va permetre que acabessin la seva actuació quan finalitzes el
concert. Posteriorment s’ha tornat a parlar amb els propietaris per tal que no
organitzin altres actuacions sense prèvia autorització.

6.- El regidor Esteve Rossell pregunta si es requerirà a la companyia de gas perquè
arreglin els panots que falta posar al carrer Vallmanya, que varen ser trets quan es
va obrir una rasa.
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El regidor Enric Amargant li contesta que aquests panots els va treure la brigada
d’obres municipal per arreglar un fanal de l’enllumenat públic, tornant-se a col·locar
ben aviat.

7.- El regidor Esteve Rossell pregunta si es requerirà al propietari de l’immoble que
té la vorera sense acabar en el carrer Vallmanya.
L’alcalde li contesta que aquesta vorera s’acabarà quan el propietari acabi les obres
que està portant a terme.

8.- El regidor Esteve Rossell pregunta sobre la situació de la xarxa de gas del sector
de Can Record, doncs sembla que la companyia Gas Natural ha realitzat una
campanya per aconseguir clients, però les instal·lacions existents són de l’empresa
Primagaz.
L’alcalde li contesta que davant la notícia de la campanya feta per Gas Natural s’han
fet reunions amb les dues empreses per aclarir-ho, i s’està pendent d’una reunió que
han de fer aquestes, en tot cas és una qüestió comercial en un sector del poble que
quan es va urbanitzar l’empresa Primagaz va invertir-hi pel que fa la construcció de
la xarxa de distribució i instal·lació del dipòsit d’emmagatzematge, signant un
contracte amb l’ajuntament que preveia un període de temps per amortitzar aquesta
inversió.

9.- El regidor Esteve Rossell pregunta si es farà alguna actuació de cares a
aconseguir un estalvi energètic.
L’alcalde li contesta que s’ha fet un estudi de la inversió que s’hauria de portar a
terme amb un cost d’uns 250.000,00 € per tenir un estalvi de la factura de la llum
d’un 50% que equival a uns 25.000,00 €/any, però que s’està pendent de que –en
breu- es convoquin subvencions per poder executar aquest pla.

I no havent-hi més assumptes per tractar s’alça la sessió a les onze del vespre
(23,00 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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