ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DEL DIA
VINT DE DESEMBRE DE 2012.

A les set de la tarda (19,00 h) del dia 20 de desembre 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,
Arnau Comas Miñarro,
Carles López Cao,
Josep Sabé Vila,
Esteve Rosell Masó.
Josep Maria Campdepadrós Castaño

SECRETARI

Excusen la seva assistència els regidors:
Sabé Vila.

Víctor Reixach Casacuberta i Josep

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 les sessions del Ple corresponents a
les sessions dels dies 25 d’octubre de 2012 i 5 de desembre de 2012, les quals en
trobar-les conforme son aprovades per la unanimitat dels assistents.

2.– RATIFICACIÓ ACORD DE CESSIÓ TERRENY PROPIETAT JOSEP MARIA
PRESES PUIG.
Assabentats els assistents de la proposta de l’Alcaldia sobre la conveniència de
ratificar l’acord entre aquest Ajuntament i el senyor Josep Maria Preses, de cessió
de terreny per a la construcció d’una vorera, per les raons que es recullen en els
següents atesos:
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Atès que l’empresa Gas Natural SDG té llicència urbanística, atorgada per la Junta
de Govern de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera a la sessió del dia 6 de
juny de 2012, per portar a terme els treballs de canalització de gas al sector de Can
Record.
Atès que l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera ha imposat com a condició
de l’obra esmentada que la connexió del sector de Can Record es realitzi des del
carrer Major fins a Can Record per la banda est afrontant amb la finca propietat del
senyor Josep Maria Preses, actualment sense vorera.
Atès que la finca del senyor Josep Maria Preses no està edificada i es condició
necessària, a més de tenir la qualificació urbanística, que es disposi de tots els
serveis (aigua, electricitat, claveguera). vorera i accés a un vial públic.
Atès que les parts creuen oportú aprofitar les obres de construcció de la canonada
de gas per construir la vorera que afronta amb la finca propietat del senyor Josep
Maria Preses.
Per la unanimitat dels assistents ‘acorda:
Ratificar l’acord entre aquest Ajuntament i el senyor Josep Maria Preses, de cessió
de terreny per a la construcció d’una vorera, que en la seva part dispositiva diu el
següent:
Primer.- Que el Sr Josep Maria Preses Puig cedeix gratuïtament a l’Ajuntament de Sant
Esteve de Palautordera la superfície de 59,80 m2 de terreny, equivalent a 1,00 metre
d’amplada i 59,80 metres d’allargada de la finca de la seva propietat situada a l’inici del
carrer Tramuntana (banda est) a continuació del final del carrer Major, que es correspon al
tram pintat en color groc del croquis que s’adjunta.
Segon.- Que la cessió de terreny descrita en el punt anterior s’entén que es realitza, per
part del senyor Josep Maria Preses Puig, de forma anticipada a la que correspondria
efectuar amb motiu de l’edificació de la finca propietat del Sr Josep Maria Preses Puig que
s’ha descrit anteriorment, amb l’únic efecte de que puguin portar-se a terme els treballs per
a la canalització de gas natural al sector de Can Record i que passarà per aquesta futura
vorera possibilitant la connexió amb la xarxa de gas existent en el casc urbà de Sant
Esteve de Palautordera.
Tercer.- Que La cessió de terreny esmentada comporta així mateix:
 Que el senyor Josep Maria Preses Puig continuï figurant com propietari de la finca
citada, situada a l’inici del carrer Tramuntana (banda est) a continuació del final del
carrer Major,
 Que la cessió anticipada es realitza gratuïtament, sense cap cost per part del senyor
Josep Maria Preses Puig,
 Que en cas de ser necessari la inscripció en el Registre de la Propietat, la segregació i
demès documents que s’hagin de realitzar els tramitarà l’Ajuntament de Sant Esteve de
Palautordera, el qual es farà càrrec de les despeses que s’originin,
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Quart.- Que l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera s’obliga a realitzar pel seu
compte els treballs de retirar un metre la tanca existent, deixant-la en les mateixes
condicions en que es troba actualment.

3.– NOMENAMENT REPRESENTANT ALS CONSELLS ESCOLARS DE
L’INSTITUT CAN RECORD I DE L’ESCOLA VALLMANYA.
Assabentats els assistents de la proposta de l’Alcaldia sobre la conveniència de
nomenar el representant d’aquest Consistori al Consells Escolars de l’Institut Can
Record i de l’escola Vallmanya.
El regidor Carles López pregunta, un altre cop, si i quan es convocarà el Consell
Municipal d’Educació?, expressant –alhora- que no entén com aquest Ens està en
desús.
El regidor Joan Puig li contesta que si no s’ha convocat és perquè no hi ha hagut
causes per fer-ho, però que és te la intenció de reunir-se ben aviat, però que les
qüestions plantejades pels Centres Educatius s’han anat tractant per separat, no
havent-se plantejat fins ara accions unitàries que realitzar.
L’alcalde manifesta que properament es tindrà una entrevista amb el Delegat
Territorial d’Educació per plantejar –de nou- la construcció de l’Institut de
Batxillerat, un cop feta l’entrevista segurament s’haurà de convocar el Consell
Municipal d’Educació, si més no per explicar-ho.
El regidor Arnau Comas diu que per activar aquest Consell potser s’hauria d’invitar
a altres actors a participar-hi.
Vist el que es disposa als articles 38-c), 44-4 i 46-1 del Reglament d’organització i
funcionament sobre nomenament de representats de la Corporació a òrgans
col·legiats.
Per la unanimitat dels assistents ‘acorda de nomenar al regidor Joan Puig Gallach
com a representant d’aquest Consistori als Consell Escolars dels centres educatius
d’aquest municipi: Institut Can Record i Escola Vallmanya.

4.– MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL C.U.P. PER DECLARAR SANT ESTEVE
DE PALAUTORDERA POBLE LLIURE DE CIRCS AMB ANIMALS SALVATGES.
ATESOS els nombrosos estudis científics que demostren que els animals són
éssers dotats de sensibilitat, no només física sinó també psíquica.
ATÈS que tots els animals, siguin de l’espècie que siguin, tenen dret a ser
respectats, no han de ser víctimes de maltractament, esforços desmesurats o
espectacles violents ni han de ser subjectes a actes cruels que els impliquin
patiment físic o psicològic o causar-los estats d’ansietat o de por.
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ATÈS que els animals han de rebre el tracte que, atenent a les seves necessitats
psico etològiques i cognitives, procuri el seu benestar, i que en els circs aquests
solen viure en condicions de captivitat allotjats i transportats a llargues distàncies
en remolcs de camions on no poden gaudir d'un enriquiment espaial, estructural,
alimentari ni social de qualitat.
ATÈS que entre els animals que s’exhibeixen als circs hi figuren animals salvatges
que, encara que hagin nascut en captivitat mantenen els seus instints naturals i el
procés d’aprenentatge de comportaments antinaturals per a la seva espècie es fa a
través de la violència.
ATÈS que el manteniment d’animals salvatges en circs no contribueix ni aporta un
benefici per a la conservació de les espècies.
ATÈS que les administracions locals també han de afavorir i potenciar les
conductes cíviques i de respecte de la ciutadania cap al nostre entorn natural.
ATÈS que el respecte al medi ambient i a la natura també comporta el respecte a
aquells éssers amb els que compartim el planeta Terra.
ATÈS que els circs amb animals salvatges no ofereixen una educació mediambiental apropiada i promouen una visió tergiversada i falsa dels animals,
resultant fins i tot antieducatiu per als infants, que és el públic majoritari d’aquests
espectacles.
ATÈS que diversos ajuntaments de tot l’Estat i un creixent nombre de països de tot
el món han prohibit l’actuació d’espectacles amb animals salvatges als seus
territoris.
ATÈS que la presència d’animals salvatges a la via pública pot suposar un risc per
a la salut pública per la possible transmissió de malalties ATÈS que alguns animals
salvatges poden ser molt perillosos i existeixen casos d’animals que han escapat
de les instal·lacions d’un circ i han causat greus danys materials i personals, a més
de perillar la vida del propi animal.
Per la unanimitat dels assistents ‘acorda:
PRIMER.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Sant Esteve de
Palautordera amb els principis ètics, socials i medi-ambientals i amb el respecte a
no causar patiment als animals, ja siguin domèstics, de companyia o salvatges.
SEGON.- Declarar que aquest Ajuntament és contrari a l’exhibició d’animals
salvatges en circs que es trobin de manera permanent o temporal al nostre
municipi, amb independència del lloc de residència de les persones propietàries o
posseïdores d’aquests animals.
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TERCER.- No permetre la instal·lació a Sant Esteve de Palautordera de circs amb
animals salvatges, encara que aquests no participin en l’espectacle, com a forma
de garantir la seguretat ciutadana de possibles escapades.
QUART.- Notificar aquest acord a la Asociación Animalista LIBERA!, a la Fondation
Franz Weber, a la Federació i a l’Associació catalanes de Municipis i al Govern de
la Generalitat.

5.– MOCIÓ CONTRA L’ESBORRANY DE LA LLEI ORGÀNICA DE MILLORA
DE LA QUALITAT EDUCATIVA.
Assabentats els assistents de la proposta de l’Alcaldia sobre la conveniència
d’aprovar el rebuig a l’esborrany de Llei Orgànica de Millora de la qualitat
Educativa.
Atès que l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) ha enviat a tots
els municipis catalans associats una moció on defensa el model d'escola catalana
davant l'esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa.
Atès que l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa
(LOMCE), elaborat pel Ministeri d’Educació i presentat el 4 de desembre als
consellers autonòmics per part del ministre d’Educació, José Ignacio Wert, atempta
greument
contra
el
model
d’immersió
lingüística
a
Catalunya.
Atès que, fins ara, la Llei Orgànica d’Educació (LOE) donava el mateix rang a
l’assignatura de llengua i literatura castellanes i a les de les llengües cooficials, i
que la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 declarava que ambdues
llengües havien de ser objecte d’ensenyament, sent el català el centre de gravetat
del sistema educatiu a Catalunya.
Atès que la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del País
en matèria d’educació i àmpliament recolzada pel Parlament de Catalunya,
garanteix un model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els
alumnes els nivells adequats de coneixement d’ambdues llengües al finalitzar
l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els resultats de les proves d’avaluació
efectuades.
Atès que durant més de 30 anys el model d’immersió lingüística ha contribuït de
manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent
la igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada.
Per la unanimitat dels assistents ‘acorda:
Primer.- Manifestar el rebuig rotund a l’esborrany de Llei Orgànica de Millora de la
Qualitat Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri d’Educació.
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Segon.- Donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament
d’Ensenyament en la defensa de les competències educatives de Catalunya, i en
totes aquelles actuacions que porti a terme per a defensar el català i el model
lingüístic de la nostra escola.
Tercer.- Instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de Catalunya
(LEC), que està en plena consonància amb els principis educatius recollits a
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i que és l’eina que garanteix que no se separen
els infants per raó de llengua, assolint tots ells el perfecte coneixement del català i
del castellà.
Quart.- Adherir-se a la declaració del Consell Escolar de Catalunya en defensa del
model català d’immersió lingüística aprovada el 12-12-2012, i demanar la retirada
de l’avantprojecte de llei i l’obertura d’un veritable diàleg amb la comunitat
educativa i amb totes les forces socials i polítiques que permeti establir les bases
d’un model educatiu consensuat i perdurable en el temps.
Cinquè.- Declarar l’actual ministre d’educació José Ignació Wert, persona non
grata i exigir-li la seva dimissió.
Sisè.- Comunicar els acords anteriors al Parlament de Catalunya, al Parlament de
les Illes Balears, al Parlament Valencià, al Ministre del Regne d’España i al
secretari de l’UNESCO.

6.–

MOCIÓ SOBRE
DESNONAMENT.

PROCESSOS

D’EXECUCIÓ

HIPOTECÀRIA

I

Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència de
prendre diferents acords referits als processos d’execució hipotecària i
desnonaments.
Atès que la crisi hipotecària està tenint uns efectes draconians sobre els sectors
més vulnerables de la societat, com és el cas de l’endeutament hipotecari que en
l’actual context de crisi econòmica fa que avui moltes persones ja hagin perdut
l’habitatge o es trobin en risc de perdre’l. Fet que es veu reflectit en les dades del
Consell General del Poder Judicial que posen de manifest que, entre l’any 2007 i el
primer trimestre d 2012 s’hagin produït a Espanya 185.149 processos de
desallotjament i 374.230 procediments d’execució hipotecària iniciats, un 19% dels
quals a Catalunya.
Atès que per tal d’ajudar a les persones desnonades o amb risc de desnonament,
des de moltes institucions, com és el cas d’aquest ajuntament (Ple del dia 25
d’octubre de 2012), s’ha donat suport a la iniciativa legislativa popular per la dació en
pagament amb efectes retroactius, la paralització dels desnonaments i el lloguer
social, havent-se demanat al Govern de l’Estat que legisli per alliberar de les
plusvàlues a les persones o famílies desnonades. En aquest àmbit s’ha posat en
marxa el servei comarcal d’Ofideute per intermediar entre particulars i entitats
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financeres, també s’ha incrementat els recursos de serveis socials per pal·liar els
efectes d’aquesta crisi a pràcticament totes les Administracions Públiques, en
especial a Ajuntaments, Consells Comarcals i Diputacions.
Atès que es veu amb impotència com la problemàtica de l’habitatge segueix tenint
uns efectes dramàtics sobre la societat que depassen per complert la capacitat
pública del món local per fer-hi front.
Atès que les mesures aprovades pel Govern de l’Estat arriben tard i amb un abast
molt limitat. Essent unes mesures que no avancen en la dació en pagament ni en el
lloguer social i que ni tan sols posen ordre als interessos abusius que imposen les
entitats bancàries a les persones que no poden atendre les quotes hipotecàries,
limitant-se a ser una simple moratòria que no combat l’arrel del problema
hipotecari. L’abast d’aquestes mesures de fet és tan limitat que amb els criteris
aprovats només s’haurien pogut beneficiar d’aquesta moratòria un 17% dels casos
atesos pel servei comarcal d’Ofideute.
Atès que des dels ajuntaments i Consell Comarcal es constata amb preocupació
l’actitud de les entitats bancàries, quan fan recaure sobre la part més vulnerable
totes les competències d’uns contractes hipotecaris dels quals moltes vegades no
van proporcionar informació prou clara.
El regidor Arnau Comas manifesta a títol informatiu que no totes les entitats
financeres actuant igual, poques són però n’hi ha que s’han autoexclòs d’aquests
processos de desnonaments com és el cas de la Caja rural del País Valencià.
Per la unanimitat dels assistents ‘acorda:
Primer.- Expressar el suport als col·lectius que reivindiquen una regulació
socialment més justa en relació amb el deute hipotecari i els desnonaments.
Segon.- Reiterar la necessitat que el Govern de l’Estat reguli la dació en pagament
amb efectes retroactius, la paralització dels denonaments i l’accés al lloguer social
per a les persones desnonades o amb risc de desnonament.
Tercer.- Expressar el desacord amb l’obligació dels ajuntaments, i particularment
dels serveis de policia o vigilants locals, d’haver de col·laborar en els processos de
desnonamets, instant al Govern de l’Estat perquè reguli l’objecció de consciència
en aquests casos.
Quart.- Instar les entitats bancàries
o perquè suspenguin tots els processos de desnonament,
o perquè desisteixin de qualsevol pràctica abusiva en relació als interessos del
deute en les situacions en què no és possible atendre els pagaments,
o perquè proporcionin la relació d’habitatges de llur titularitat a l’Ajuntament o al
Consell Comarcal amb l’objectiu de poder-los destinar a lloguer social, i
o perquè en general, promoguin i facilitin la mediació de l’administració pública
amb l’objectiu que les persones afectades puguin romandre a l’habitatge
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hipotecat en règim de lloguer social o d’usdefruit duran un període determinat
fins a l’obtenció d’un nou habitatge.
Cinquè.- Prioritzar la contractació de serveis bancaris amb aquelles entitats que
hagin suspès els desnonamets i demostrat una actitud socialment responsable i de
col·laboració en la línia establerta en el punt anterior.

7.– SOL·LICITUD SUBVENCIONS PUOSC 2013-2016
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia de sol·licitar subvencions per
diferents inversions, obres i serveis del programa Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya (PUOSC), pel període 2013-2016, que ha estat convocat pel Decret
155/2012 del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
Atès que s’ha realitzat una programació de diferents inversions, obres i serveis que
són necessàries i convenients de portar a terme en els propers anys, i que
s’ajusten a les bases de la convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya, havent planificat llur finançament tenint en compte la convocatòria que
va fer-se recentment de la Xarxa de Governs Locals de la Diputació de Barcelona,
que es concreta en les següents:
COST

PUOSC

XARXA

AJUNT

VEINS

amortització préstec

2012

230.000,00

0,00

230.000,00

0,00

0,00

estalvi energètic

2013

250.000,00

100.000,00

125.000,00

25.000,00

0,00

arranjament voreres

2013

60.000,00

55.000,00

0,00

5.000,00

0,00

2ª fase pavelló

2013

323.500,00

100.000,00

200.000,00

23.500,00

0,00

Urbanitz. c/ Anton Fluvià

2014

200.000,00

60.000,00

100.000,00

20.000,00 20.000,00

arranjament escola vella

2014

130.028,12

100.000,00

30.028,12

0,00

0,00

L’alcalde explica que a més de les actuacions incloses a la programació realitzada
també està previst de sol·licitar una subvenció de caràcter supramunicipal, a través
del Consell Comarcal, per portar a terme l’obra de canalització de la sèquia, en
afectar als dos municipis i dues comunitats de regants de Santa Maria i Sant
Esteve de Palautordera.
El regidor Arnau Comas manifesta que no li queda prou clar que les actuacions
programades siguin prioritàries o bàsiques pel municipi, troba correcte la d’estalvi
energètic però no així la 2ª fase del pavelló, com tampoc veu que s’hagi inclòs la
construcció d’un pou que s’ha explicat és del tot necessari de cares ha evitar
problemes de subministrament a l’estiu; d’altra banda considera que l’actuació de
l’escola vella podria limitar-se a una despesa de manteniment i de reparació no
essent necessari gastar-se més de 130.000,00 € com s’ha previst.
L’alcalde li contesta que està totalment d’acord amb el que ha manifestat sobre
l’aigua, però per un costat –com ja ha dit- ja es preveu demanar subvencions al
PUOSC a traves del Consell Comarcal, i -per altra banda- la construcció d’un pou
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és un assumpte que requereix més informació i estar-ne ben segurs, tot i que ja es
disposa de l’autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua per realitzar les
prospeccions pel que ja s’hi està treballant, però caldrà plantejar-se el seu
finançament que té un cost de més de 300.000,00 € tenint que analitzar si s’haurà
d’incloure a les inversions que té que assumir la concessionària del servei.
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: Arnau Comas Miñarro,
Carles López Cao i Josep Sabé Vila.
en no necesitar aquest assumpte cap majoria qualificada, a la vista del resultat de la
votació s’aprova la proposta de l’alcaldia, acordant-se:
Primer.- .Acceptar la normativa i bases reguladores i d’execució del Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), pel període 2013-2016.
Segon.- Formular sol·licitud de subvencions a la convocatòria del Pla Únic d’Obres
i Serveis de Catalunya (PUOSC), pel període 2013-2016, per les següents
inversions, obres i serveis:
COST

subvenció PUOSC

estalvi energètic

2013

250.000,00

100.000,00

arranjament voreres

2013

60.000,00

55.000,00

2ª fase pavelló

2013

323.500,00

100.000,00

urbanització Anton de Fluvià

2014

200.000,00

60.000,00

arranjament escola vella

2014

130.028,12

100.000,00

8.– MODIFICACIÓ TARIFA PREU PÚBLIC SERVEI ABASTAMENT AIGUA.
Assabentats els assistents de la proposta de l’Alcaldia sobre la conveniència
d’aprovar la modificació de les tarifes del preu públic pel servei d’abastament
d’aigua potable.
Atès que en el Ple del dia 25 d’octubre de 2012 varen modificar-se quasi la totalitat
de les tarifes de les ordenances fiscals per tal que s’apliquin en l’exercici de 2013,
no havent-ho fet amb les referents al servei d’abastament d’aigua, als efectes de
concretar les inversions a realitzar previ estudi del seu finançament.
Atès que s’ha pogut definir quines inversions cal prioritzar pel servei de
subministrament d’aigua, com ho són:
o la canalització del rec que va des de la captació fins a la partió, però no pot
realitzar-se immediatament fins que s’hagi concretat el seu finançament, el
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qual ha de tenir present la titularitat del rec que es reparteix entre els dos
municipis de Santa Maria i Sant Esteve de Palautordera, però amb quatre
titulars: els dos Ajuntaments i les dues Comunitats de Regants. Havent de
considerar la possibilitat de sol·licitar una subvenció del PUOSC a través del
Consell Comarcal del Vallès Oriental en tenir aquesta obra caràcter de
supramunicipal.
o la construcció d’un pou per garantir suficient cabal d’aigua en les temporades
de sequera, obra no prevista en el Pla Director d’Aigua, que tindria un cost
molt elevat per assumir-lo únicament el concessionari del servei pel que es
considera convenient de cercar d’altres vies de finançament com podria ser a
traves del PUOSC que ha estat convocat recentment.
Atès que –en conseqüència- durant l’exercici de 2013 no està previst portar a terme
noves inversions en el servei d’abastament d’aigua, tampoc és necessari
augmentar les tarifes, que es consideren suficients per continuar prestant el servei
sense generar dèficit, però si que es creu convenient però aplicant la mateixa
bonificació que utilitza l’Agència Catalana de l’Aigua atenent el número de
persones que resideixen a cada habitatge.
El regidor Joan Puig explica que la proposta parteix de la modificació de tarifes que
ja es tenia alhora de modificar les ordenances fiscals però incorporant la bonificació
no econòmica de permetre un major consum atenent el número de persones que hi
hagi empadronades a cada habitatge sense canviar els diferents blocs tarifaris.
El regidor Carles López manifesta que valoren positivament aquesta modificació
però consideren que també s’hauria de tenir en compte en els barems el valor
cadastrals dels immobles; d’altra banda els sembla que els números no acaben de
sortir doncs si no es fan les inversions que hi havia previstes no caldria augmentar
les tarifes fins i tot potser s’haurien d’abaratir.
La regidora Maria Àngels Garriga li contesta que l’augment de tarifes serà d’un
10,00%, que haurà de servir per no tenir un servei deficitari i absorbir els augments
de l’I:PC: i de l’I.V.A. que repercutiran d’alguna manera en els costos del servei,
però també cobrir la baixada en el consum d’aigua que s’ha experimentat enguany i
que equival a tenir menys ingressos.
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 d’ABSTENCIÓ: els emesos pels regidors: Arnau Comas Miñarro,
Carles López Cao i Josep Sabé Vila.
en no necesitar aquest assumpte cap majoria qualificada, a la vista del resultat de la
votació s’aprova la proposta de l’alcaldia, acordant-se:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les tarifes de l’ordenança fiscal
número del preu públic del servei d’abastament d’aigua potable, per l’exercici del
2013 i següents, les quals quedaran en la forma següent:
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Ús domèstic
quota servei + inversió (trimestre)
bloc 1: < 27 m3 / trimestre
bloc 2: de 27 a 45 m3 / trimestre
bloc 3: de 45 a 54 m3 / trimestre
bloc 4: > 54 m3 / trimestre

21,0058 €
0,5835 € / m3
0,8169 € / m3
1,1670 € / m3
1,7505 € / m3

Pels usos domèstics, en el cas que el nombre de persones per habitatge sigui superior a
tres, s’ampliaran els trams d’acord a la taula següent:
Núm. de persones
per habitatge
0a3
4
5
N

1er tram
<= 27
<= 36
<= 45
<= 9n

Metre cúbics trimestrals
2on tram
4art tram
> 27 <=45
> 45 <=54
> 36 <=60
> 60 <=72
> 45 <=75
> 75 <=90
> 9n <=15n > 15n <=18n

4art tram
> 54
> 72
> 90
> 18n

S’aplicarà aquesta bonificació a aquest abonats que ho tinguin concedit per part de
l’Agència Catalana de l’Aigua.
Ús comercial/industrial
quota servei + inversió (trimestre)
bloc 1: < 27 m3 / trimestre
bloc 2: de 27 a 45 m3 / trimestre
bloc 3: de 45 a 54 m3 / trimestre
bloc 4: > 54 m3 / trimestre

21,0058 €
0,5835 € / m3
0,8169 € / m3
1,1670 € / m3
1,1670 € / m3

Cessió

32,64 €

Reconnexió

60,47 €

Nova pòlissa
Dret connexió
Comptador
Feina i material
Recàrrec per impagament

408,46 €
255,34 €
102,18 €
20 % del deute

Segon.- Realitzar informació pública pel període de trenta dies, amb publicació
d'edictes al B. O. P. de Barcelona i tauler d’anuncis, per tal que, dins el període
indicat, puguin formular-se reclamacions o suggeriments. Amb el benentès que
cas de no haver-n'hi d’aprovació provisional de les modificacions esdevindrà
definitiu.

9.– INDISPONIBILITAT DELS CRÉDITS DESTINATS AL PAGAMENT AL
PERSONAL D’AQUEST AJUNTAMENT DE LA PAGA EXTRA DE DESEMBRE
DE 2012.
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Assabentats els assistents de la proposta de l’Alcaldia sobre la conveniència de
declarar no disponibles els crèdits destinats al pagament al personal d’aquest
Ajuntament de la paga extra de desembre de 2012.
Atès que la proposta que es realitza ho és en compliment del que es determina a
l’apartat 1 de l’article 2 del Reial Decret-Llei 2/2012, de 13 de juliol, que estableix
l’obligació de reduir les retribucions anuals de 2012 del personal al servei del sector
públic, en l’import corresponent a la paga extraordinària a percebre al mes de
desembre.
Atès que la citada retallada comporta –tanmateix- l’obligació, que es recull a
l’apartat 4 de l’article 2 esmentat, de tenir que immobilitzar i declarar la no
disponibilitat en aquest exercici dels crèdits previstos per a l’abonament de la paga
extra de desembre de 2012.
El regidor Arnau Comas manifesta que aquest acord que es proposa d’adoptar el
considera escandalós com ja ho ha estat la prohibició de satisfer la paga extra de
Nadal als treballadors, essent –tot plegat- una mostra clara de l’agressivitat de
l’Estat i que mereix una resposta clara i contundent com seria la insubmissió.
Posada a votació la proposta es produeix el següent resultat:
 SIS vots A FAVOR per imperatiu legal: 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 per imperatiu moral i polític: els emesos pels
regidors: Arnau Comas Miñarro, Carles López Cao, Josep Sabé Vila i Esteve
Rosell Masó.
en no necessitar aquest assumpte cap majoria qualificada, a la vista del resultat de la
votació s’aprova la proposta de l’alcaldia, acordant-se:
Es proposa al Ple de prendre els següents acords:
Primer.- Declarar no disponibles, d’acord amb l’article 33 del RD 500/1990, de 20
d’abril, els imports de les aplicacions pressupostàries, corresponents al pagament
de les pagues extres del personal funcionari i laboral al servei de l’Ajuntament de
Sant Esteve de Palautordera.
Segon.- Declarar que passi novament a crèdits disponibles en data 31 de
desembre de 2012 amb la finalitat única i exclusiva de la seva incoporació a
l’exercici 2013, exercici en que es crearà una aplicació pressupostària substantiva i
independent destinada a la finalitat establerta en el Reial decret llei 20/2012.
Tercer.- Excloure aquest import del saldo de romanent de tresoreria per a
despeses generals que se’n derivi de la liquidació del pressupost de l’exercici 2012.
Quart.- En cas que el romanent de tresoreria sigui insuficient per procedir a la
incorporació d’aquests imports a l’exercici següent es procedirà a aplicar les
mesures previstes en l’article 193 de Text refós 2/2004 de la Llei reguladora de les
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hisendes locals per assegurar la capacitat financera per al moment en que siguin
exigibles aquests imports.

10.– APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL, DEL PRESSUPOST I
LES SEVES BASES D’EXECUCIÓ PER L’EXERCICI DE 2013.
Assabentats els assistents de la proposta conjunta de l’Alcaldia i de la regidora
d’hisenda sobre la conveniència de d’aprovar el Pressupost municipal per
l'exercici de 2013, així com les seves bases d’execució i la plantilla de personal
atenent les consideracions que es recullen als següents atesos:
Atès que el Pressupost General de 2013 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, Text Refós de la Llei 39/1988
reguladora de les Hisendes Locals, Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera).
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, haventse produït algunes modificacions per raó de
- Ajust 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,
però tenint en compte els resultats de l’exercici 2012.
- 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.
- S’incrementa la previsió d’ingressos per l’I.B.I. d’urbana i de rústica, per raó
del resultat obtingut en el passat exercici, incrementat per l’augment dels
valors cadastrals com a resultat de la revisió cadastral feta l’any 2012 i que
entrarà en vigor el 2013.
- Els ingressos que es preveu obtenir per la Participació en els Tributs de l’Estat
més una previsió per la liquidació de l’exercici 2011 (que es preveu serà
positiva com ho ha estat la de l’exercici 2010).
- En quant als ingressos del Fons de Cooperació Local (tributs) de la
Generalitat de Catalunya, s’ha previst igual que el resultat de l’exercici 2012.
- 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 dels ajuntaments del Baix Montseny, per coparticipar en les
despeses del personal de serveis socials.
S’ha previst la subvenció de la Diputació de Barcelona, de 28.700,00 €, que
s’ha atorgat a tots els Ajuntaments en concepte de suport financer.
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-

Les transferències de capital procedent d’altres Ens Públics per subvencions
vinculades a inversions , següents:
 Generalitat – PUOSC 2012 ....................................................
25.935,28
 Diputació BCN, cancel·lació anticipada préstec .....................
230.000,00

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 2012, llevat de les variacions per meritació de
triennis.
- Ajustament en algunes partides del Capítol 2n en funció del resultat de l’any
anterior més les previsions actuals,
- 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 quart pagament a la Parròquia de Sant
Esteve de Palautordera per la compra del solar de l’aparcament de Can
Molins.
- Les inversions que figuren al Capítol 6è. són les següents:
38.000,00 per eficiència energètica,
18.000,00 per intervencions arqueològiques Castell Montclús,
56.500,00 per actuacions a vials, camins, places i infraestructures,
3.000,00 per la redacció de projectes, i
1.500,00 per l’adquisició estris brigada obra.
Atès que hi ha consignat suficient crèdit a cadascuna de les partides que
composen el Capítol II de Despeses per tal d'atendre degudament tant les
obligacions exigibles com les despeses de funcionament dels serveis
Atès que la càrrega financera en relació als ingressos ordinaris previstos i en valor
percentual de l'Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera per aquest any 2013,
tal i com s’indica a l’avantprojecte del Pressupost i a l’informe econòmic financer,
es plantegen dos supòsits abans i desprès de la cancel·lació del préstec de Bankia:
A. Amb el préstec de Bankia:
 ingressos ordinaris previstos ............................................
 despeses financeres (interessos + amortitzacions) ..............
 CÀRREGA financera que es preveu pel 2013 ..............
B. Sense el préstec de Bankia:
 ingressos ordinaris previstos ............................................
 despeses financeres (interessos + amortitzacions) ..............

 CÀRREGA financera que es preveu pel 2013

..............

1.990.550,00
277.234,80
13,92%
1.990.550,00
225.604,20
11,33%
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Atès que en quant a les retribucions del personal al servei d’aquesta Corporació no
hi ha cap augment en relació a 2012, llevat de les variacions per meritació de
triennis.
Atès que en relació a la plantilla de personal es preveuen les amortitzacions de les
places següents:
o una plaça d’operari que estava vinculada a la subvenció d’un pla d’ocupació, i
o una plaça de vigilant que estava prevista per cobrir la baixa per maternitat de
la titular,
quedant la plantilla de personal per l’actual exercici de 2013 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:
- Agutzil – vigilant
- Vigilants

1
2

E
E

12
12

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

1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1

C1
C1
D2
E
D
D
E
E
C2
E
C1

2

E

1
1

A2
A2

22
18
16
14
18
16
14
14
16
12
18

75%
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III – PERSONAL EVENTUAL
- Arquitecte
- Arquitecte tècnic

26
22

32%
45,33%

Atès que el resum del Pressupost Municipal per l'exercici de 2013 el següent:
o INGRESSOS:
Capítol I
Impostos directes
1.013.050,00
Capítol II
Impostos indirectes
30.000,00
Capítol III
Taxes i altres ingressos
410.314,72
Capítol IV
Transferències corrents
429.700,00
Capítol V
Ingressos patrimonials
15.000,00
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Capítol VI
Capítol VII
Capítol IX

Alienació inversions reals
Transferències de capital
Passius Financers
SUMA ...................................

o DESPESES:
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol VI
Capítol IX

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

0,00
255.935,28
0,00
2.154.000,00
681.250,00
741.767,81
65.000,00
144.000,00
117.000,00
404.982,19
2.154.000,00

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 2011, relació valorada de tots
els llocs de treball, pla financer de les inversions que es preveu realitzar, informe
econòmic-financer de l’interventor. Havent incorporat les bases d'execució del
pressupost.
Atès que s’inclou a l’expedient del pressupost Pla Financer de les Inversions i
l’Informe Econòmic i Financer emès pel secretari-interventor d’aquest Ajuntament.
La regidora Maria Àngels Garriga realitza una explicació del pressupost que s’ha
confeccionat i dels principals modificacions en relació al pressupost de 2012, entre les
quals assenyala
- pel que fa als ingressos s’ha tingut en compte: els resultats dels darrers exercicis
(2011 i 2012), l’augment de les tarifes de les ordenances fiscals, la revisió dels
valors cadastrals, les subvencions sol·licitades a la Diputació de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya o l’increment de la participació dels tributs de l’Estat.
- en quant a les despeses el capítol I de despeses de personal queda igual i les
altres despeses es preveu un augment derivat de l’IPC i l’IVA,
- com a novetat és la previsió tant a ingressos com a despeses de l’operació de
cancel·lació del préstec amb Bankia.
El regidor Arnau Comas felicita a l’equip de govern per haver fet, per primer cop, el
pressupost abans de fi d’any, manifestant que no farà un comentari partida per
partida del pressupost sinó més global:
o pel que fa la gestió, no hi ha cap dotació –per exemple- pel que fa a la masia de
Can Record, ni per la redacció del POUM, ni pel manteniment de l’escola vella,
trobant mol elevat el cost del servei de recollida d’escombreries, alhora que
considera s’hauria de tenir un major calat pel que fa al desenvolupament del Pla
Local de Joventut,
o en quant al llarg termini, considera que no es tracta o hi ha poques propostes en
quan al finançament general ni a l’endeutament, analitzant en conjunt la situació
existent i treure conclusions sobre si tenim un problema estructural o de mala
gestió, intentant saber si les inversions estan ben prioritzades i si tenen un
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finançament adequat, o auditant el deute local; oferint a treballar per fer un bon
estudi de tot plegat.
El regidor Carles López, a l’igual que el seu company, expressa la satisfacció en
disposar abans de fi d’any del pressupost per 2013, alhora que manifesta que està bé
fer una planificació per un any però considera que s’hauria de disposar d’una
planificació a més llarg termini en la que es defineixin les prioritats polítiques en tots
els camps ja siguin en: ensenyament, socials, vigilància o defensa del patrimoni local.
D’altra banda creu que aquest pressupost no respon a la realitat de Sant Esteve de
Palautordera bàsicament perquè no hi ha cap iniciativa que fomenti l’ocupació un dels
problemes més importants del moment que vivim.
L’alcalde els contesta dient que amb el pressupost de 2013 es pretén reduir
l’endeutament, sanejar el finançament, fer les inversions que disposin de subvencions
o aportacions i que –alhora- repercuteixin positivament en el poble com l’estalvi
energètic, però també s’has previst totes les despeses derivades de serveis com la
recollida d’escombreries i de les obligacions existents com el personal, l’aigua, llum,
telèfon, préstecs, etc.
El regidor Esteve Rosell considera correcte el pressupost i felicita a l’equip de govern i
al secretari-interventor de l’ajuntament per tenir-lo enllestit abans de finals d’any.
Posada a votació la proposta es produeix el següent resultat:
 SET vots A FAVOR: els emesos pels regidors: Salvador Cañellas, Daniel
Fernández Fuster, Enric Amargant Presas, Elies Ramil Pou, Maria Àngels
Garriga Puig, Joan Puig Gallach i Esteve Rosell Masó.
 QUATRE vots EN CONTRA: els emesos pels regidors: 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.- Aprovar inicialment el Pressupost General, la plantilla de personal i les
seves bases d'execució per l'exercici de 2013 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

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

1.013.050,00
30.000,00
410.314,72
429.700,00
15.000,00
0,00
255.935,28
0,00

SUMA ...................................

2.154.000,00

Despeses de personal
Bens corrents i serveis

681.250,00
741.767,81
17

Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

III
IV
VI
IX

Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Passius financers
SUMA .................................

65.000,00
144.000,00
117.000,00
404.982,19
2.154.000,00

Segon.- Exposar al públic el Pressupost de 2013, 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.

11.– PRECS I PREGUNTES.
1.- El regidor Esteve Rosell pregunta si hi ha moltes piscines privades que no
compleixen amb la distància a veïns.
L’alcalde que en aquest moment no té constància que n’hi hagi cap, havent
regularitzat un parell que n’hi havia en fer-los col·locar una planxa de fusta
superficial pel que a nivell de terra es compleix.

2.- El regidor Esteve Rosell pregunta si es col·locarà el mirall al carrer Major que
en el Ple del dia 28 de juny va suggerir es col·loques al carrer Major per evitar
danys que es puguin ocasionar pel mal funcionament de les pilones.
El regidor Enric Amargant li contesta que ara per ara no es col·locarà ja que les
pilones estan funcionant correctament i per tant el mirall es considera innecessari
alhora que s’evitarà una possible despesa tant de col·locació com de reposició cas
de trencament per bretolades o per accident.

3.-

El regidor Esteve Rosell pregunta per les continues reparacions dels
contenidors soterrats que a més de suposar que no acaben de funcionar també
provoquen d’altres perjudicis com el vessament d’olis al carrer.

L’alcalde i els regidors Enric Amargant i Elies Ramil, en sengles intervencions, es
refereixen a aquesta qüestió, manifestant-li que aquests contenidors s’espatllen tot
sovint tan per la mala utilització dels operaris com per defectes en el sistema
hidràulic, estant fent gestions per que no passi o passi menys sovint. Tanmateix li
comenten que el sistema de recollida d’escombreries amb contenidors quan es va
imposar semblava que era un avançament però avui no ho tenen gens clar i fins i
tot podrien afirmar que no se’n posaran de nous.
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4.-

El regidor Esteve Rosell pregunta quan es reincorporarà la vigilant Mònica
Labrador.
L’alcalde li contesta que està previst que es reincorpori de la baixa maternal el dia
19 de gener, tot que disposarà d’un horari reduït de treballs per alletament de la
seva filla.

I no havent-hi més assumptes per tractar s’alça la sessió a dos quarts de dotze del
vespre (23,30 h), de tot el qual com a secretari en dono fe.
Vist-i-plau: L’alcalde,

Salvador Cañellas i Baró.

El Secretari,

Josep Maria Campdepadrós i Castaño.
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