ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DEL
DIA TRENTA D’OCTUBRE DE 2013.

A dos quarts de deu de la nit (21,30 h) del dia 30 d’octubre de 2013, al saló de
sessions de la casa consistorial de Sant Esteve de Palautordera es reuneixen els
membres d’aquest Consistori que s’esmenten a continuació per tal de portar a terme la
sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament.
PRESIDENT:

l'alcalde, Salvador Cañellas Baró

REGIDORS:

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

SECRETARI

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

ordre del dia
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Havent estat lliurada als regidors l’acta de la sessió del Ple corresponent a la sessió del
dia 26 de setembre de 2013, la qual en trobar-la conforme es aprovada per la
unanimitat dels assistents.

2.-

DONAR COMPTE DEL RECURS CONTENCIÓS
INTERPOSAT PER LA SUBDELEGACIÓ DEL GOBIERNO.

ADMINISTRATIU

Es dona compte als regidors que la Subdelegació del Gobierno a Barcelona ha
interposat recurs contenciós administratiu contra l’acord adoptat per aquest ajuntament,
sessió del dia 27 de juny de 2013, de sobirania fiscal i de satisfer els impostos de
caràcter estatal (IVA i IRPF) a través de l’Agència Tributària Catalana, havent
assabentat d’aquest fet a l’Associació de Municipis per la Independència.

1

3.- SUPORT AL REGIDOR DE TORREDEMBARA ACUSAT D’ULTRATGE A LA
NACIÓ ESPAÑOLA.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre donar suport al regidor de
l’ajuntament de Torredembarra, Lluís Suñer, acusat d’ultratge a la nació espanyola.
Atès que Lluís Suñé és regidor a l’Ajuntament de Torredembarra. L’any 2008, a través
del seu blog personal, va difondre una imatge irònica a la qual criticava l’espoli fiscal
que pateix Catalunya i el comparava amb una comunitat autònoma espanyola:
Extremadura. Aquesta era una imatge present a les xarxes socials, que no havia creat
ell i que, en tot cas, va fer ús pel seu dret a la llibertat d’expressió.
Atès que Lluís Suñé ha estat acusat “d’ultraje a la nación española”, un delicte que a
l’Estat espanyol és considerat molt greu. És per això que el procés pot acabar amb una
multa de 145.000€ i 2 anys de presó.
Atès que el regidor de Torredembarra és una persona reconeguda per la seva tasca i
pel seu compromís, un regidor que expressa opinions polítiques lliurement i és per això
que actualment és perseguit i pot ser condemnat.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Manifestar la voluntat d’aquest ajuntament de donar suport a Lluís Suñé i
exigir la retirada de la demanda. Exigir la posada en pràctica del dret a
l’autodeterminació, la única sortida democràtica que pot posar fi al conflicte polític que
enfronta al nostre poble amb els Estats i institucions que ens governen.
Segon.- Animar al conjunt del país a difondre aquest cas.
Tercer.- Donar suport institucional a en Lluís Suñé en aquest procés. Col·laborar en
el procés de diferents maneres: fent-ne difusió i informant a la població que pot
col·laborar econòmicament per afrontar les despeses del judici, així com a una possible
multa, fent aportacions al següent número de compte: 0081-0321-51-0006517362.
Quart.- Comunicar aquest acord a la plataforma ‘Lluís Absolució’, a la Junta
d'Extremadura, al Govern espanyol i al Govern de la Generalitat de Catalunya.

4.- ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència d’adherirse al pacte nacional pel dret a decidir.
Atès que el poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat
democràticament la voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el
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benestar i la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i
la seva identitat col·lectiva.
Atès que davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic
de Catalunya en el si de l’Estat espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions
han expressat la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya a través de diverses
formes: les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una
Nació, nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou
Estat d’Europa», la resolució del Parlament de Catalunya, de data 27 de setembre de
2012, la qual constatava la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar
lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta, la
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya adoptada pel
Parlament el passat 23 de gener de 2013.
Atès que el 26 de juny de 2013, es va constituir, al Parlament de Catalunya, el Pacte
Nacional pel Dret a Decidir, una cimera que vol facilitar la participació de la societat civil
en el procés cap a la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. En
aquesta reunió constituent, presidida pel president de la Generalitat, Artur Mas, hi van
ser presents una quarantena de persones en representació de partits polítics,
associacions municipalistes i entitats culturals, cíviques, ciutadanes, empresarials i
sindicals.
Atès que el dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar el compromís
i la corresponsabilitat de tots els agents per tal que se’l facin seu i impulsin l’expressió
democràtica de tots els catalans i catalanes el dia que es celebri la consulta. Aquest
suport majoritari és el que donarà legitimitat al procés i té la seva base en la llibertat
d’expressió de qualsevol poble recollida en tots els tractats internacionals.
Atès que el dret a decidir garanteix un procés democràtic, transparent i de respecte a la
pluralitat d’opinions de la societat. El pronunciament del poble de Catalunya ha de ser,
única i exclusivament, l’expressió majoritària de la voluntat dels seus ciutadans i
ciutadanes.
El regidor Arnau Comas manifesta que votaran a favor de la proposta però consideren
necessari un pacte per avançar més i rebutjar terceres opcions que són una trampa,
havent d’exigir des dels ajuntaments explicacions sobre els tipus de pregunta que es
farà en el referèndum, la qual creuen ha de ser ben concisa per evitar ambigüitats en la
resposta, alhora que cal deixar-se de fantasies sobre l’escenari que es pretén, així com
també caldria saber si es plantejaran unes eleccions plebiscitàries. Per tot plegat
creuen que s’ha de pressionar més per poder anar més enllà.
L’alcalde li contesta que vol creure que s’està avançant i que s’arribarà a fer aquesta
consulta, no podent dir si serà legal o no, però s’ha començat aquest camí, tot i que hi
ha qui correria més i d’altres no tant, però s’aconseguirà.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
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Primer.- Adherir-se al pacte nacional pel dret a decidir a través de la plataforma web
www.dretadecidir.cat
Segon.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics se sumin
també a aquest procés democràtic de l’exercici al dret a decidir i a la celebració d’una
consulta sobre el futur polític de Catalunya.
Tercer.- Enviar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.

5.- ADHESIÓ AL MANIFEST EN DEFENSA DE L’ESPORT AMATEUR CATALÀ.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència d’adherirse al manifest en defensa de l’esport amateur català.
Atès que darrerament s’ha iniciat per part de l’administració de l’estat espanyol un atac
frontal contra totes les entitats esportives catalanes i clubs esportius, i davant la difícil
situació jurídica d’aquestes entitats, a les que no es reconeix que tinguin personalitat
jurídica pròpia, fet que implica que qualsevol deute d’aquestes entitats esportives o
clubs pugui intentar ser derivat a tots i cadascun dels socis de les entitats i clubs;
Atès que la societat civil catalana té un teixit associatiu esportiu molt ric, amb un
altíssim nombre de llicències i fitxes en tots els esports federats, i entenent que un atac
contra tots aquests clubs és un atac a la base de la societat civil catalana que es dedica
a la formació nens, nenes i joves en els valors de l’esport.
Atès que l’article 1.3 de l’Estatut dels Treballadors estableix els treballs exclosos de
l’àmbit regulat per aquesta Llei, i, concretament, en el seu apartat d) exclou de l’àmbit
de l’Estatut dels Treballadors els treballs realitzats a títol d’amistat, benevolència o bon
veïnatge.
Atès que davant les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de l’Estat a
les entitats esportives catalanes, que van adreçades no només a l’esport professional
sinó que s’estenen a l’esport de base i amateur, posant en risc la seva continuïtat, s’ha
emès un manifest en el qual es remarca el següent:
o El sistema esportiu català es sustenta en gran part en l’esport de base, infants i
joves que realitzen activitats esportives en horari no lectiu. Aquestes activitats
contribueixen a la seva formació personal i cívica, a l’educació en valors, a
l’adquisició d’hàbits saludables, a la integració i a la cohesió social. Resulta doncs,
imprescindible conservar-lo i impulsar-lo.
o El paper dels entrenadors i monitors dels equips no professionals és
transcendental per a la supervivència de l’esport no professional, en la mesura
que la seva dedicació és en gran part altruista i desinteressada. A canvi de la seva
dedicació i compromís més enllà del que són estrictament les hores
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d’entrenament, reben dels clubs una compensació econòmica que els hi permet
també cobrir les despeses que els hi ocasiona.
o En l’àmbit esportiu i, concretament, en l’esport amateur, la relació entre les entitats
esportives i moltes de les persones que hi presten els seus serveis es veu com
una relació de voluntariat donat que realitzen la seva tasca moguts més per la
motivació, la passió i el compromís que no pas per l’obtenció d’un benefici
econòmic personal. Sense aquestes persones, moltes entitats serien inviables.
o De les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social estan derivant
actes de liquidació i d’infraccions per uns imports que per la majoria d’aquestes
entitats esportives són del tot inassumibles, per la qual cosa es veuran obligades a
desaparèixer, causant un dany de dimensions extraordinàries en el nostre sistema
esportiu i, concretament, en l’esport de base i en els nostres joves.
Atès que els impulsors del manifest així com l’ajuntament de Blanes ha instat als Grups
Parlamentaris de la Cambra Catalana per tal que:
1. Sol·licitin al Govern espanyol ampliar la moratòria en les actuacions inspectores a
les entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport no professional.
2. Instin a la Inspecció de Treball i Seguretat Social que apliqui una interpretació
àmplia de la legislació vigent en matèria de seguretat social.
3. Instint al Congrés de Diputats a adoptar els canvis legislatius necessaris a fi
d’establir per aquest col·lectiu un règim especial de la Seguretat Social que
contempli la seva singularitat, i que porti a una reducció del percentatge de
cotització de l’esport amateur.
El regidor Víctor Reixach manifesta que tot i estar d’acord amb la proposta volen
precisar unes qüestions, en primer lloc són coneixedors de la situació que es planteja i
de la moratòria que el Govern de l’Estat Espanyol ha donat fins el gener de 2014 per tal
que l’esport amateur es posi al dia sobre les cotitzacions a la seguretat social dels
entrenadors i que ara es pretén allargar més temps aquesta moratòria; en segon lloc
consideren que cal definir molt bé que s’entén per voluntariat separant aquelles
persones que realitzen la tasca de monitors o entrenadors i que només cobren dietes
pels desplaçaments i poca cosa més originant una situació injusta pels clubs o
associacions si haguessin de cotitzar per aquests; també s’hauria d’esbrinar si els clubs
a més de la competitivitat també inculquen valors ètics i socials als jugadors; finalment
creuen que cal una major regulació i definició pel que fa a les subvencions que reben el
clubs tant de la Generalitat com de les entitats locals.
L’alcalde li contesta que darrera dels clubs grans si mou molts diners, però en clubs no
tan grans com el club d’handbol de Sant Esteve els diners que entren serveixen per
pagar els arbitratges, la Federació i les dietes dels monitors i entrenadors que es
cuiden dels diferents equips, entenen que la legislació actual és injusta, d’altra banda li
diu que en aquest Club que coneix molt bé –en haver estat membre de la Juntas’inculquen valors ètics i socials a tots els jugadors.
La regidora Maria Àngels Garriga diu que el Club de Handbol Sant Esteve, pel que fa
als equips dels nens només paga dietes, posant com exemple que la seva filla, que és
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entrenadora d’un d’aquests equips, cobra més o menys 50,00 € mensuals com a dieta
pels desplaçaments.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.Sol·licitar al Govern espanyol ampliar la moratòria en les actuacions
inspectores a les entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport no
professional.
Segon.- Instar a la Inspecció de Treball i Seguretat Social que apliqui una interpretació
àmplia de la legislació vigent en matèria de seguretat social, definint clarament els
conceptes de bonificacions per dietes i transports que es poden abonar a persones que
destinen el seu temps a la formació de nens i nenes dins l’àmbit de clubs esportius i
associacions esportives;
Tercer.- Instar al Congrés de Diputats a adoptar els canvis legislatius necessaris a fi
d’establir:
a) Que s’ampliï l’apartat d) de l’art. 1.3 de l’Estatut dels Treballadors i s’inclogui «i els
treballs realitzats a títol de voluntariat per associacions i clubs esportius
amateurs».
b) Que estableixi un règim especial de la Seguretat Social per a les persones que
treballin per associacions i clubs esportius amateurs i percebin retribucions per
damunt del salari mínim interprofessional una reducció del percentatge de
cotització a la Seguretat Social”
Quart.- Instar al Govern de l’estat espanyol i al Consejo Superior de Deportes perquè
regulin expressament els clubs esportius i les associacions esportives tenen
personalitat jurídica pròpia.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, al Govern espanyol, al Consejo Superior de Deportes, a la UFEC, als
presidents i presidentes de clubs i entitats esportives de Sant Esteve de Palautordera i
a l’ajuntament de Blanes.

6.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ CONSIGNACIÓ PARTIDES DEL PRESSUPOST
DE 2013.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència d’aprovar
l’expedient de modificació de crèdits o consignacions de l’estat de despeses del
pressupost de 2013.
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació l’expedient de modificació de crèdit 1/2013 dins el
pressupost definitivament aprovat per a 2013 per un import de 401.728,28 euros, finançat
mitjançant majors ingressos no previstos inicialment en el pressupost, tenint en compte
que la resta d’ingressos previstos s’estan liquidat segon les previsions realitzades.
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Atès allò establert a l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes Locals.
El regidor Víctor Reixach manifesta que en general el tema del pressupost no s’acaba
d’entendre i potser, per això, aquesta proposta se’ls fa difícil i complicat de que es
pugui justificar. doncs es pretén modificar el pressupost en un 35%, una variació
important que pressuposa que s’havia planificat malament, tot i les variables que s’han
produït com els 196.500,00 € de subvenció de la Diputació per a despeses ordinàries.
Reconeix l’esforç que s’està fent per tenir els comptes al dia però continua no havent
prou claredat o suficient justificació, com per exemple la factura de Consultoria
Llumínica que ha aparegut de sobte.
L’alcalde li explica que la subvenció de la Diputació per despeses ordinàries és un
canvi que s’ha demanat en detriment de subvencions destinades a obres i que ha estat
motivat pel fet de que el PUOSC de la Generalitat hores d’ara encara no es sap que
ens donarà, pel que obres que s’havia previst amb cofinançament de les dues
Institucions s’ha tingut que variar. D’altra banda la factura de Consultoria Llumínica
també ha aparegut a meitat d’any, es correspon a un treball realitzat fa un parell d’anys
i que consistia en fer un estudi per aconseguir un estalvi en el consum energètic sense
cap cost sempre i quan fos la mateixa empresa que realitzés els treballs i s’ho
cobrarien a través de la minoració que es produís en els rebuts, però s’ha optat per
anar fent aquesta actuació poc a poc, no de cop com figurava a la proposta, pel que
l’empresa ha emès la factura de l’estudi realitzat.
El regidor Esteve Rosell diu que si l’estudi és de fa un parell d’anys, suposa que
s’haurà d’actualitzar per introduir les innovacions que constantment apareixen en el
sector energètic.
El regidor Víctor Reixach intervé per dir que les subvencions no cauen de cop, i –en tot
cas- la resta de partides que es suplementen ens indica que no s’havien pressupostat
correctament.
L’alcalde li contesta que davant la incertesa del PUOSC que fa perillar l’execució de les
obres que s’havien previst, s’ha optat per la via, també necessària, de posar-nos al dia
en el pagament de factures a proveïdors i de reduir l’endeutament pel que s’ha
demanat i obtingut de la Diputació subvencions per a despeses ordinàries.
La regidora Maria Àngels Garriga manifesta que aquest canvi en la destinació de les
subvencions de la Diputació és una decisió política tal i com ha explicat l’alcalde. En
quant a la resta de suplement que es proposa vol dir que s’ha afegit consignació
pressupostària a aquelles partides que tradicionalment van justes aprofitant els
ingressos que no figuren en el pressupost, amb el benentès que segurament aquest
major crèdit no s’utilitzarà i quant es tanqui comptablement l’exercici tindrem superàvit.
Posada a votació la proposta es produeix el següent resultat:
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SET vots A FAVOR: els emesos pels regidors: Salvador Cañellas, Daniel
Fernández Fuster, Enric Amargant Presas, Elies Ramil Pou, Maria Àngels Garriga
Puig, Joan Puig Gallach i Esteve Rosell Masó.
 QUATRE vots EN CONTRA:
els emesos pels regidors: Víctor Reixach
Casacuberta, Arnau Comas Miñarro, Carles López Cao i Josep Sabé Vila.
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 l’expedient de modificació de crèdit 1/2013, mitjançant majors
ingressos no previstos inicialment en el pressupost, al següent tenor :
MAJORS INGRESSOS (no previstos en el Pressupost):
461.09

subvenció Diputació BCN per despeses ordinàries

196.500,00

461.10

subvenció Diputació BCN indemnització Carretera

55.278,28

911.00

crèdit caixa Diputacò BCN

150.000,00

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

401.778,28

PARTIDES QUE ES SUPLEMENTEN:
4.610.10 indemnitzacions Carretera Montseny

55.278,28

4.681.00 cancel·lació anualitats compra terreny "hort rector"

50.000,00

9.627.00 redacció projecte estalvi energètic

14.520,00

9.160.00 seguretat social

30.000,00

9.212.00 reparacions manteniment edificis

6.000,00

9.220.00 material oficines

4.000,00

1.221.00 subministrament energia

20.000,00

1.221.00 subministrament combustible

3.000,00

3.222.00 comunicacions (telèfon)

7.000,00

9.224.00 assegurances

3.000,00

9.226.04 despeses diverses

6.000,00

3.226.09 despeses diverses (festes)

10.000,00

1.227.10 treballs realitzat empreses

145.000,00

9.227.99 treballs realitzats empreses

30.000,00

3.619.02 altres actuacions edificis i instal·lacions

10.000,00

4.619.01 actuacions en infraestructures

SUMA

7.980,00

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

401.778,28

Segon.- Exposar al públic l’expedient de la seva raó durant quinze dies hàbils a partir del
següent al de la publicació de l'oportú anunci en el Butlletí Oficial de la Província,
conforme determinen els articles 177 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
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març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes Locals. En cas que durant el
referit període no es presenti cap reclamació l’acord inicial es considerarà definitivament
aprovat.

7.- CONVOCATÒRIA DE CONCURS PER LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN
OPERARI-A.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència de
convocar concurs per la contractació temporal d’un operari/a
Atès que la composició de la brigada d’obres i serveis està composada per:
 una plaça d’encarregat del grup D nivell 18, ocupada per Sergi Rubio,
 una plaça d’operari del grup D nivell 16, actualment vacant,
 una plaça d’operari del grup E nivell 14, ocupada per Josep Baró,
 una plaça d’operari del grup E nivell 14, ocupada per Josep Altimira,
 una plaça d’operari del grup E nivell 14, ocupada per Sebastià Novell, i
 una plaça d’operari del pavelló del grup E nivell 14, ocupada per Josep Jubany.
Atès que la baixa per jubilació de l’encarregat de la brigada es va proveir mitjançant
promoció interna de l’operari del grup D (acord Junta de Govern del dia 28 de novembre de
2012), pel que ha quedat vacant aquesta plaça.
Atès que en un breu termini es produiran dues baixes laborals per sengles
intervencions quirúrgiques, una d’elles es preveu sigui de llarga durada degut a la
temps de recuperació que comportarà.
Atès que es del tot necessari i urgent de poder disposar d’un operari que contribueixi a
les tasques que desenvolupa actualment la brigada d’obres i serveis i evitar
l’acumulació de feina que es produirà tant per la vacant ja existent com per les baixes
laborals que està previst es produeixin en breu.
Vist l’informe del secretari-interventor d’aquest ajuntament posant de manifest que en el
pressupost de l’exercici 2013 hi ha dotació econòmica per a totes les places que figuren
a la plantilla de personal, inclús l’actualment vacant, pel que la provisió d’aquesta plaça
pot realitzar per existir consignació pressupostària i no fa incrementar el crèdit existent.
Vista la normativa que regeix la contractació de personal interí o temporal, entre la qual
hi ha:
 article 291.1 del Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local:

“... el personal interí i el personal laboral no permanent són seleccionats mitjançant
convocatòria pública i pel sistema de concurs, llevat dels casos de màxima urgència.”
 article 291.3 del Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local:

“En cas de màxima urgència el nomenament del funcionari o la contractació de personal
s’ha de publicar al BOP al DOGC i se n’ha de donar compte al Ple en la primera sessió que
tingui.”
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 article 10 de la Llei 7/2007 de l’estatut bàsic de l’empleat públic:
1. Són funcionaris interins els que, per raons expressament justificades de necessitat i
urgència, són nomenats com a tals per a l’exercici de funcions pròpies de funcionaris de
carrera, quan es doni alguna de les circumstàncies següents:
a) L’existència de places vacants quan no sigui possible cobrir-les per funcionaris de
carrera.
b) La substitució transitòria dels titulars.
c) L’execució de programes de caràcter temporal.
d) L’excés o acumulació de tasques per un termini màxim de sis mesos, dins d’un
període
de dotze mesos.
2. La selecció de funcionaris interins s’ha de fer mitjançant procediments àgils que han de
respectar en tot cas els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
 Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del

Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada.
Artículo 4. Contrato de interinidad.
1. El contrato de interinidad es el celebrado para sustituir a un trabajador de la empresa con
derecho a la reserva del puesto de trabajo en virtud de norma, convenio colectivo o acuerdo
individual.
 article 60 de la Llei 7/2007 de l’estatut bàsic de l’empleat públic:
Òrgans de selecció
1. Els òrgans de selecció han de ser col·legiats, la seva composició s’ha d’ajustar als
principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i, així mateix, s’ha de tendir a
la paritat entre dona i home.
2. El personal d’elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal
eventual no poden formar part dels òrgans de selecció.

El regidor Esteve Rosell fa una intervenció demanant es facin algunes precisions a la
proposta i a les bases, com: afegir grup i nivell a les places d’encarregat i de l’operari
del pavelló, afegir muntar i desmuntar mobiliari urbà o la residència “mínima” d’un any.
El regidor Carles López diu que també s’hauria d’afegir el NIE, alhora que expressa que
s’hauria de concretar la manera en que s’atorguen els 3 punts per l’experiència laboral
posant com exemple que en altres llocs es dona 0,10 punts per mes treballat.
El secretari indica que on diu 40 anys com edat màxima ha de dir 45.
Aquestes modificacions o precisions son acceptades per la unanimitat dels assistents.
L’alcalde realitza una explicació de la necessitat de disposar de forma urgent d’una
persona més a la brigada d’obres i serveis, per un costat hi ha una plaça vacant que es
va produir amb la jubilació d’en Josep de Jesús, d’altra banda per les baixes de dos
operaris que es produiran aquest mes de novembre per sengles operacions mèdiques,
pel que només es disposarà de 3 persones per fer el servei de manteniment i
conservació, pel que s’ha cregut que era urgent convocar la plaça que tenim vacant,
havent redactat unes bases tenint clar el perfil de la persona que es necessita,
bàsicament que tingui capacitat per feines fortes i d’aixecar pesos, amb la idea de tenirlo contractat durant sis mesos i si és vàlid poder-lo tenir contractat com interí.
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El regidor Carles López manifesta que les bases tenen un cert grau de inconcreció i
tenen dubtes pels barems utilitzats que poden ser impugnats.
El regidor Víctor Reixach pregunta si es farà una entrevista als aspirants.
L’alcalde els contesta que les bases s’han redactat prenen com a model les que han
utilitzat a l’ajuntament de Santa Maria de Palautordera. D’altra banda diu que no hi
haurà entrevista és puntuarà segons els mèrits que s’acreditin.
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.- Convocar, de forma urgent, concurs públic per la contractació temporal –per
sis mesos- d’un operari/a de la brigada d’obres i serveis municipals.
Segon.- Aprovar les bases que regularan el concurs,següents:
1) Les sol·licituds per concursar hauran de presentar-se per escrit en el Registre de

documents de l’ajuntament, fins el dia 15 de novembre de 2013, acompanyada
dels documents següents:
- fotocòpia del DNI i el NIE,
- currículum personal,
- els documents acreditatius de reunir els requisits exigits,
- declaració acceptant la realització de les diferents tasques i treballs que porta
a terme la brigada d’obres i serveis municipals, com: neteja viària, neteja i
vigilància del pavelló, reparacions a la via pública i a les instal·lacions
municipals, treballs de jardineria, transport de materials, muntar i desmuntar
tarimes i mobiliari urbà, col·laboració en festes i activitats municipals, així
com aquells altres que li encomani l’encarregat o el regidor d’obres i serveis
de l’ajuntament,
- els documents acreditatius dels mèrits que es vulguin al·legar,
2) Els aspirants/es hauran de complir els següents requisits:
a) Haver complert 20 anys i no excedir dels 45 anys el dia 15/11/2013,
b) residents al municipi amb una antiguitat mínima d’un any, anterior al

15/11/2012,
c) estar en situació d’atur i inscrit en el Servei d’Ocupació de Catalunya,
d) disposar de carnet de conduir vigent de la classe B,
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e) no patir malaltia o defecte físic que impedeixi el normal desenvolupament de

les funcions pròpies del lloc de treball,
f) no estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de la funció pública ni
estar separat,mitjançant expedient disciplinari, del servei a l’Estat, a les
Comunitats Autònomes i/o a les Entitats Locals.
Aquests requisits hauran de ser acreditats documentalment i s’adjuntaran a la
sol·licitud, essent vàlid –en el moment de presentar la sol·licitud- una declaració de
l’aspirant/a de complir els requisits e i f.
Els aspirants/es seran declarats admesos o exclosos per resolució de l’alcaldia, la
qual serà notificada telefònicament, es pot formular al·legació en el termini màxim
de dos dies hàbils que serà resolta –tanmateix- per resolució de l’alcaldia.
3) Els criteris de valoració o puntuació dels aspirants seran:

a) nivell d’ingressos (retribucions, rendes, o qualsevol d’altre tipus), fins a un màxim
de 3,00 punts, el Tribunal ho valorarà tenint en compte els ingressos del
conjunt familiar de l’aspirant/a i amb el següent barem:
 sense ingressos ..................................................
3,00 punts
 amb ingressos per sota de la renda mínima ........
2,00 punts

ç

b) fills o familiars dependents o a càrrec de l’aspirant/a, fins a un màxim de 2,00
punts, aquesta puntuació es donarà automàticament en els següents casos:
- si un dels fills té una discapacitat superior al 33,00%,
- si es tracta d’una família monoparental, i
- si tots els membres de la unitat familiar en edat laboral estan a l’atur.
c) experiència professional amb feines de la construcció i jardineria hagin estat
realitzades en el sector públic o privat, es puntuarà 0,10 punts per mes
treballat i acreditat fins a un màxim de 3,00 punts.
d) per cursos realitzats relacionats amb la feina, fins a un màxim d’1,00 punt.
e) per altres mèrits al·legats per l’aspirant i relacionats amb el lloc de treball,
segons valoració discrecional del Tribunal fins a un màxim de 1,00 punts.
S’haurà d’adjuntar a la sol·licitud els documents que serveixin per acreditar els
mèrits que al·leguin els aspirants.
4) El Tribunal Qualificador realitzarà la proposta de contractació de 10 aspirants/es

per ordre descendent de preferència, als efectes de que en cas de no cobrir-se la
plaça o es produeixin d’altres baixes laborals es pugui contractar –durant el
període de dos anys- al següent en ordre sense necessitat de portar a terme un
nou concurs.
5) La Junta de Govern de l’Ajuntament acordarà la contractació de l’aspirant/a que

proposi el Tribunal Qualificador en el primer lloc.
6) L’aspirant/a que sigui escollit s’haurà d’incorporar a la feina en el termini màxim de

vuit dies.
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7) La persona contractada tindrà el mateix règim jurídic i econòmic que la resta de

personal de la brigada d’obres, que bàsicament és 37,50 hores / setmanals de
treball, i una retribució mensual bruta de 1.320,62 €.
8) Les notificacions que s’hagin de realitzar dels actes i/o tràmits del procés selectiu

es portaran a terme telefònicament i es penjarà al tauler d’anuncis de la
Corporació.
Tercer.Nomenar els membres del Tribunal Qualificador que hauran d’avaluar i
realitzar proposta de contractació al personal d’aquest Ajuntament:
- les administratives: Marta Coll López Pardo i Ester Montclús Pagés
- encarregat brigada d’obres: Sergi Rubio Querol,
- el secretari de la Corporació: Josep Maria Campdepadrós Castaño.
podent ser assistits pels serveis socials o per tècnics de recursos humans.
Quart.- Establir que el Tribunal Qualificador realitzarà la proposta de contractació de
10 aspirants/es per ordre descendent de preferència, als efectes de que en cas de no
cobrir-se la plaça o es produeixin d’altres baixes laborals es pugui contractar –durant el
període de dos anys- al següent en ordre sense necessitat de portar a terme un nou
concurs.
Cinquè.- Facultar a la Junta de Govern per acordar la contractació de l’aspirant/a que
proposi el Tribunal Qualificador.
Sisè.- Publicar la contractació de personal a: BOP, DOGC, tauler d’anuncis i pàgina
web municipal, i donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tingui.

8.- APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL D’AQUEST AJUNTAMENT
PER L’EXERCICI 2014.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència d’aprovar
la plantilla de personal d’aquest Ajuntament per l’exercici de 2014.
Atès que a l’actual plantilla de personal hi figura com a vacant la plaça d’operari del
grup D nivell 16, que estava ocupada pel treballador Sergi Rubio Querol que ha passat
a ocupar la plaça d’encarregat de la brigada d’obres i serveis, mitjançant promoció
interna acordada per la Junta de Govern del dia 28 de novembre de 2012.
Atès que la plaça que ha quedat vacant correspon a la categoria d’un oficial,
considerant que les necessitats que té la brigada d’obres i serveis i atenent el volum de
feina és més adient que es pugui disposar d’un operari de serveis múltiples del grup E
nivell 14.
Atès que portar a terme aquest canvi suposa una disminució de la consignació
pressupostària pel que no es contravé cap disposició normativa.
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Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Aprovar inicialment la plantilla de personal d’aquest ajuntament per l’exercici
de 2014, que queda en la forma següent:
Grup Nivell
Dedicació
Places
I - PERSONAL FUNCIONARI
 D'HABILITACIÓ NACIONAL
- Secretari . Interventor
1
A2
26
 D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Subescala serveis especials:
- Agutzil – vigilant
1
E
12
- Vigilants
2
E
12
II - PERSONAL LABORAL
 INDEFINITS:
- Administrativa
- Administrativa
- Auxiliar Administrativa
- Auxiliar Administratiu
- Encarregat obres i serveis
- Operaris serveis múltiples
- Operari pavelló
- Operari casal
- Conserge escola
- Assistenta social
 TEMPORALS:
- Informadors del Parc

1
1
1
1
1
4
1
1
1
1

C1
C1
C2
E
D
E
E
C2
E
C1

22
18
16
14
18
14
14
16
12
18

2

E

12

1
1

A2
A2

26
22

75%

III – PERSONAL EVENTUAL
- Arquitecte
- Arquitecte tècnic

32%
45,33%

Segon.- Exposar al públic la plantilla de personal per l’exercici 2014 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 la plantilla de
personal s'entendrà aprovada definitivament.

9.-

IMPOSICIÓ I APROVACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA
TAXA PER UTILITZACIÓ D’HORTS MUNICIPALS.
Donada lectura a la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència d’aprovar l’ordenança
fiscal número 9, reguladora de la taxa per la utilització dels horts municipals.
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Atès que el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, regula de forma exhaustiva els recursos dels
municipis i, en cada cas determina la facultat de les Corporacions Locals pel seu
establiment, ordenació i supressió, per la determinació de les quotes tributàries, així
com per l’aprovació i modificació de les corresponents ordenances fiscals que s’hi
concreten.
Atès que en el cas d’imposició de nous tributs (impost, taxa, preu públic o contribucions
especials) s’haurà d’aprovar simultàniament la imposició i l’ordenació.
Atès que l’article 16-1 del Text Refós citat estableix que les ordenances fiscals
contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració
i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Vist els articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals que
estableixen el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals
reguladores dels tributs locals.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Aprovar la imposició, per l’exercici de 2014 i següents, de l’ordenança fiscal,
reguladora de la taxa per la utilització dels horts municipals.
Segon.- Aprovar provisionalment l’ordenança fiscal reguladora de la utilització dels
horts municipals, següent:
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el
que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la
utilització dels horts municipals, que es regirà per aquesta ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que
beneficia de manera particular els subjectes passius i que es produeix per la utilització privativa
dels horts municipals i de les actuacions necessàries pera la conservació i el manteniment
d’aquests.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones o entitats titulars de
les llicències d’ocupació temporal per a l’ús privatiu dels horts municipals.
Article 4. Quota tributària
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà de 1,10 € anuals per cada metre
quadrat de parcel·la d’hort, que inclou un consum anual d’aigua de 500 litres per cada metre
quadrat de parcel·la, a partir d’aquest consum d’aigua s’haurà de satisfer la quantitat de 0,45 €
el metre cúbic.
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Article 6. Tarifes reduïdes:
1. S’estableix, mitjançant aquesta disposició, el règim general de bonificacions per raó de
capacitat econòmica i de condicions socials, que anirà entre el 10 i el 60 % de la quota.
La bonificació s’atorgarà als usuaris dels horts municipals per acord de la Junta de Govern
a proposta dels serveis socials municipals que l’emetran tenint en compte els ingressos de
la unitat familiar i d’altres circumstàncies socio-econòmiques que es consideri s’hagin de
tenir en compte.
2. S’estableix una bonificació del 100% de la taxa a les entitats que figurin inscrites en el
registre municipal d’entitats i als grups o col·lectius no inscrits en el registre esmentat, que
hagin acreditat el caire pedagògic, terapèutic o social de la seva finalitat, als que
l’Ajuntament hagi reservat i concedit la corresponent llicència d’ocupació d’una parcel·la
d’hort en virtut d’aquesta acreditació.
Article 7. Acreditament, declaració i ingrés
L’obligació del pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix a partir del moment
que s’inicia l’ús de l’hort.
En el cas d’ús dels horts amb llicència ja concedida, recau el dia 1 de gener de cada any. Per
les altes i baixes de les llicències d’ocupació que es produeixen durant l’any natural, el
pagament de la taxa es prorratejarà per trimestres naturals.
Article 8. Infraccions i sancions
Per tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries com també a la imposició de
sancions que corresponguin en cada cas, s’aplicarà el que disposa la Llei general tributària, el
Reial Decret 2063/2004, de 15 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament General del règim
sancionador tributari, la normativa vigent d’aplicació i l’Ordenança fiscal general.
La imposició de sancions no impedirà, en cap cas, la liquidació i cobrament de les quotes
acreditades no prescrites.
Disposició final
Aquesta ordenança, entrarà en vigor a partir de la publicació del seu text al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona i es mantindrà en vigor mentre no s'acordi la seva modificació o
derogació.
Tercer.- Realitzar informació pública del text complert de l’ordenança aprovada, 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 qui tingui interès directe o en resulti
afectat, pugui formular reclamacions o suggeriments. Amb el benentès que cas de no
haver-n'hi els acords d’imposició i d’aprovació provisional de l’ordenança (primer i
segon) esdevindran definitius.
Quart.Publicar, un cop els acords esdevinguin definitius, el text íntegre de
l’ordenança.
Cinquè.Fixar l’entrada en vigor de l’ordenança fiscal aprovada l’endemà de la
publicació integra de l’ordenança regint mentre no s’acordi la seva modificació o
derogació.
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10.-

MODIFICACIÓ DE TARIFES DE LES ORDENANCES FISCALS PER
L’EXERCICI DE 2014.
Assabentats els assistents de la proposta de l’Alcaldia sobre la conveniència de
modificar per l’exercici del 2014 algunes de les tarifes contemplades a les ordenances
fiscals per les raons i consideracions que es recullen en els atesos que a continuació es
transcriuen.
Atès que el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, regula de forma exhaustiva els recursos dels
municipis i, en cada cas determina la facultat de les Corporacions Locals pel seu
establiment, ordenació i supressió, per la determinació de les quotes tributàries, així
com per l’aprovació i modificació de les corresponents ordenances fiscals que s’hi
concreten.
Vist l’estudi que sobre les tarifes dels diferents tributs va realitzar, l’any 2011,
l’interventor d’aquest Ajuntament, en el que s’analitzava cadascun dels tributs pel que
fa als límits legals, rendiment dels darrers anys, així com també es feia un comparatiu
amb altres municipis de l’entorn. Estudi que –segueix essent actual- i que va servir per
aprovar els anys 2011 i 2012 la modificació i l’actualització de les tarifes fiscals.
L’equip de govern municipal, a proposta de la regidora d’hisenda, considera convenient
de modificar algunes de les tarifes dels diferents tributs municipals, en la forma i pels
motius que s’indiquen a continuació:
o

l’impost sobre béns immobles d’urbana: 1,00%, que significa baixar el tipus en
relació a l’actual que és de l’1,09, per raó de continuar mantenint la quota a
satisfer en el mateix nivell de l’exercici 2013 i disminuir l’augment derivat de
l’increment del 10,00% que tindran els valors cadastrals amb motiu de la darrera
revisió cadastral realitzada.

o

l’impost sobre béns immobles de rústica: 0,50%, que significa pujar el tipus del
0,30% actual, justificant aquest augment per raó que amb la inclusió de les
edificacions en aquesta classificació es varen realitzar uns càlculs que han resultat
erronis tenint com a conseqüència que la quota a satisfer enguany ha baixat més
d’un un 100,00%.

o

taxa per llicències urbanístiques: es pretén esglaonar la tarifa actual que és de
118,96 €, tenint en compte la magnitud de l’obra, proposant que sigui
- fins a 1.000,00 € de pressupost de l’obra ...........................
50,00
- més de 1.000 fins a 3.000,00 € de pressupost de l’obra ......
80,00
- més de 3.000 fins a 6.000,00 € de pressupost de l’obra .....
125,00

o

preu públic per la utilització d’instal·lacions i locals municipals, es proposa:
- d’establir una exempció per les entitats i/o associacions del municipi,
- d’establir que quan la utilització estigui vinculada a una activitat escolar o
educativa, la quota que es liquidi el mes de setembre es mantindrà durant tot
el curs escolar malgrat l’ajuntament aprovi la seva modificació.
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El regidor Víctor Reixach manifesta que durant el període d’informació pública
presentaran una al·legació constructiva sobre l’IBI i la taxa de recollida d’escombreries.
D’altra banda entenen que amb aquesta proposta de no modificar res, ni preveure un
increment per l’IVA, els ingressos municipals queden congelats.
L’alcalde li contesta que l’any passat es varen actualitzar quasi bé totes les tarifes
corregint-ne les mancances que hi havia, amb la proposta que es presenta l’únic que es
fa és preveure l’increment del 10,00% dels valors cadastrals d’urbana reduint el tipus
impositiu per tal de disminuir aquest augment, alhora que s’incrementa els tipus de
rústica per esmenar la baixada de les quotes que s’ha produït per haver incorporat els
edificis que tributaven com urbana que els ha disminuït el valor cadastral.
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:
Es proposa al Ple de prendre els següents acords:
Primer.Aprovar provisionalment la modificació d’algunes les tarifes de les
ordenances fiscals per l’exercici del 2014 i següents, les quals quedaran en la forma
següent:






Impost sobre béns immobles (ordenança fiscal núm. 1)
 tipus gravamen béns naturalesa urbana .....................................
 tipus gravamen béns naturalesa rústica .....................................

1,00%
0,50%

Taxa per llicències urbanístiques (ordenança fiscal número 11)
 expedició de llicència d’obra menor:
- fins a 1.000,00 € de pressupost de l’obra ...........................
- més de 1.000 fins a 3.000,00 € de pressupost de l’obra ......
- més de 3.000 fins a 6.000,00 € de pressupost de l’obra .....

50,00
80,00
125,00

Preus públics (ordenança fiscal número 9)
1. S’estableix la exempció per les entitats o associacions del municipi per la utilització
de instal·lacions o locals municipals: pavelló, camp de futbol, corral Can Molins, pis
carrer Vallmanya, sala annexa casal gent gran, escenari pavelló, sala d’actes i/o
vestíbul teatre.
2. S’estableix que quan la utilització dels locals citats en el punt anterior estigui
vinculada a una activitat escolar o educativa, la quota que es liquidi el mes de
setembre es mantindrà durant tot el curs escolar malgrat l’ajuntament aprovi la seva
modificació.

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,
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puguin formular-se reclamacions o suggeriments. Amb el benentès que cas de no
haver-n'hi els acords d’imposició i d’aprovació provisional de les modificacions (primer i
segon) esdevindran definitius.
Tercer.- Publicar, un cop els acords esdevinguin definitius, el text íntegre de les noves
tarifes i de les modificacions introduïdes a les ordenances fiscals, que entraran en vigor
el dia 1r de gener de l’any 2014 i regiran mentre no s’acordi la seva modificació o
derogació.
I no havent-hi més assumptes per tractar s’alça la sessió a tres quarts d’onze del
vespre (22,45 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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