ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA Ú DE FEBRER DE 2017
Essent les set de la tarda (19:00 h) del dia 1 de febrer de 2017, al saló de sessions
de la casa consistorial de Sant Esteve de Palautordera es reuneixen els membres
d’aquest Consistori que s’esmenten a continuació per tal de portar a terme la sessió
extraordinària del Ple de l’Ajuntament.
PRESIDENT:
REGIDORS:

SECRETARI:

l'alcalde, Daniel Fernández Fuster
Natàlia Expósito Puig,
Marc Aureli Nieto Madrid,
Elies Ramil Pou,
Neus Calam Pérez.
Esteve Rosell Masó,
Sònia Castell Giró,
Arnau Comas Miñarro,
Júlia Galí Tapias,
Carles López Cao,
Carme Guillamon Villalba.
Josep Maria Campdepadrós i Castaño.

Excusen la seva assistència els regidors/es:
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 dia 30 de desembre de
2016, la qual en trobar-la conforme és aprovada per la unanimitat dels assistents.

2 – ADJUDICACIÓ D’UNA PARCEL·LA DELS HORTS MUNICIPALS.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència
d'adjudicar una parcel·la dels horts municipals.
Atès que per acords adoptats pel Ple de la Corporació s’han adjudicat les parcel·les
dels horts municipals a les persones que s’indiquen:
 1 a Said Azziya,
 2 a Marta Llovera Pi.
 3 a Martí Gutiérrez Farré,
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 4 a Juan Manuel López Pra,
 5 a Isabel Godino,
 6 a Miquel Campins Eritja,
 7 a Jaume Sabé Mir i
 9 a Josep Plana Garriga,
Pel que en aquest moment ha quedat buida la parcel·la número 8.
Atès que en la darrera convocatòria de concurs per adjudicar 4 parcel·les buides
dels horts municipals, només se’n varen poder adjudicar tres per manca de
sol·licituds.
Atès que el pel senyor Manuel Llamas Pérez s’ha sol·licitat l’adjudicació d’una
parcel·la.
Atès que el senyor Manuel Llamas Pérez reuneix tots els requisits exigits a les
bases reguladores del concurs, i -a més- és usuari del serveis socials municipals.
La regidora Sònia Castell explica que el senyor Manuel Llamas és usuari dels
serveis socials municipal i en no haver-hi llista d’espera ‘aspirants a una parcel·la
dels horts municipals es fa proposta d’adjudicar-li la parcel·la que hi ha buida.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Adjudicar la parcel·la número 8 dels horts municipals al senyor Manuel
Llamas Pérez.
Segon.- Facultar el Sr. alcalde president, tant àmpliament com en dret sigui
menester, per signar el corresponent contracte administratiu i qualsevol altre
document que sigui necessari en relació amb l'adjudicació de les parcel·les dels
horts municipals.

3 – APROVACIÓ PROJECTE CALDERA DE BIOMASSA.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència
d’aprovar el projecte de caldera de biomassa
Vist el projecte executiu d’una xarxa de calor amb biomassa redactat per l’enginyer
industrial Narcís Mundet Anglada de l’empresa Serveis Tècnics Enerfust SL, que
contempla la instal·lació d’una caldera de biomassa (estella forestal) pel
subministrament de calor al edificis següents:
 CEIP Vallmanya,
 escoles velles de propietat municipal, i
 dos habitatges d’ús social de propietat municipal.
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Atès que l’esmentat projecte té un pressupost d’execució material de 308.658,43€,
en el que s’inclou la totalitat de partides d’obra, d’instal·lacions i de materials, així
com
 13% de despeses general
 6% de benefici industrial, i
 21% d’IVA.
Atès que es considera correcte la documentació de que es composa el projecte
conforme a allò que es prescriu a l’article 24 del ROAS i que s’especifica als articles
25 a 33, concretant-se en:
 memòria,
 plànols,
 plec de condicions,
 amidaments,
 pressupost, i
 annexes que es composen de:
 càlculs
 estudi de gestió de residus,
 estudi de seguretat i salut,
 instruccions d’ús i manteniment,
 planificació,
 permisos necessaris, i
 justificació compliment seguretat en cas d’incendi.
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer municipal.
Vist el que es disposa als articles 36 i següents del ROAS pel que fa als tràmits que
s’han de seguir per realitzar l’aprovació dels projectes d’obres.
El regidor Marc Aureli Nieto explica que el projecte ha estat redactat amb el suport
i col·laboració de la Diputació de Barcelona, el projecte contempla una caldera de
250 Kw que es considera suficient per donar servei a l’escola, escola vella i
dispensari. Disposant de projecte aprovat es pot aspirar -quan surti alguna
convocatòria- a sol·licitar una subvenció que permeti afrontar l’elevat cost que té la
instal·lació d’aquest tipus de caldera, en aquest sentit vol dir que el dia 12 de
desembre passat va sortir una convocatòria de la Diputació BCN però a pesar de
tenir el projecte no estava aprovat -requisit necessari- ni complíem amb la totalitat
de les ratis exigides, pel que es proposa d’aprovar el projecte i no descarta que
s’hagi de modificar per adequar-lo a les ratis que s’utilitzin en les convocatòries de
subvencions sigui de l’ICAEN o de la Diputació.
La regidora Júlia Galí manifesta que els fa estrany que si disposaven del projecte
des de desembre com és que no se’ls hi ha ensenyat fins ara, alhora que pregunta
si en el projecte de construcció de l’institut s’hi contempla la instal·lació d’aquest
tipus de caldera. Alhora diu que aquesta inversió considera s’hauria de prioritzar
malgrat no hi hagi subvencions.
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El regidor Marc Aureli Nieto li contesta que ha estat un descuit i els demana
disculpes. Expressant la confiança -com ja ha dit- en que sortiran convocatòries de
subvencions i -en tot cas- es pot estudiar d’altres vies, com línia S. També li diu
que l’equip de govern per aquest quadrienni ha prioritzat d’altres inversions algunes
de les quals es disposava de projecte bàsic i encaixava en la línia de subvencions
de la Xarxa Municipis de Qualitat de la Diputació d’on s’ha obtingut més de
600.000€.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’una xarxa de calor amb biomassa, amb
un pressupost d’execució material de 308.658,43€ (IVA inclòs), redactat per
l’enginyer industrial Narcís Mundet Anglada de l’empresa Serveis Tècnics Enerfust
SL, que contempla la instal·lació d’una caldera de biomassa (estella forestal) pel
subministrament de calor al edificis següents:
 CEIP Vallmanya,
 escoles velles de propietat municipal, i
 dos habitatges d’ús social de propietat municipal.
Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini d’un mes mitjançant
anuncis al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la
Província, al diari El9NOU, a la pàgina web municipal i al tauler d’anuncis de la
Corporació.
Tercer.- Notificar l’acord d’aprovació del projecte de la caldera de biomassa a:
l’escola CEIP Vallmanya,
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i
AMPA de l’escola Vallmanya.
Fent-los avinent que -durant el període d’informació pública- podran examinar el
projecte a les dependències municipals i presentar al·legacions i/o suggeriments.

4 – MODIFICACIÓ TARIFES ORDENANCES FISCALS
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència
d’aprovar la modificació de les tarifes de les ordenances fiscals per l’exercici 2017.
Atès que pels grups municipals de CiU, CUP i ERC-IxStE s’han presentat
al·legacions a les tarifes de les ordenances fiscals aprovades al Ple del dia 4 de
novembre de 2016, en el sentit de
1. Modificació de la tarifa sobre construccions, instal·lacions i obres, establint un
tipus impositiu del 4,00% per a noves construccions i rebaixant el tipus al
3,00% per a rehabilitacions.
2. Eliminar la bonificació sobre IBI als pensionistes, amb el benentès que la seva
casuística queda inclosa dins la bonificació general.
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3. Modificar la redacció del text que fa referència a les bonificacions per estalvi
energètic a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, el nou text ha
de ser
Bonificació del 95% de la quota a satisfer en obres d’ampliació o instal·lacions
en edificacions existents destinades a incorporar elements de construcció
sostenible basats en sistemes actius d’aprofitament d’energia solar, biomassa,
geotèrmic i/o sistemes per estalvi d’aigua (prenent com a base imposable el
cost de la instal·lació addicional)
En cas d’obra nova la bonificació s’aplicarà únicament al capítol d’obra
corresponent a l’aprofitament energètic, sempre que aquest ultrapassi allò que
estableix com obligatori mel codi tècnics d’edificació.
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.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació d’algunes les tarifes i bonificacions
de les ordenances fiscals per l’exercici del 2017 i següents, les quals quedaran en
la forma següent:
1. Modificació de la tarifa sobre construccions, instal·lacions i obres, establint
un tipus impositiu del 4,00% per a noves construccions i rebaixant el tipus al
3,00% per a rehabilitacions.
2. Eliminar la bonificació sobre IBI als pensionistes, amb el benentès que la seva
casuística queda inclosa dins la bonificació general.
3. Modificar la redacció del text que fa referència a les bonificacions per estalvi
energètic a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, el nou text ha
de ser
Bonificació del 95% de la quota a satisfer en obres d’ampliació o instal·lacions
en edificacions existents destinades a incorporar elements de construcció
sostenible basats en sistemes actius d’aprofitament d’energia solar, biomassa,
geotèrmic i/o sistemes per estalvi d’aigua (prenent com a base imposable el
cost de la instal·lació addicional)
En cas d’obra nova la bonificació s’aplicarà únicament al capítol d’obra
corresponent a l’aprofitament energètic, sempre que aquest ultrapassi allò que
estableix com obligatori mel codi tècnics d’edificació.
Segon.- Realitzar informació pública pel període de trenta dies, amb publicació
d'edictes al BOP de Barcelona, tauler d’anuncis i pàgina web municipals, per tal
que, dins el període indicat, puguin formular-se reclamacions o suggeriments. Amb
el benentès que cas de no haver-n'hi els acords d’aprovació provisional esmentats
esdevindran definitius.
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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 següent al de la publicació i regiran mentre no s’acordi la
seva modificació o derogació.

5 – APROVACIÓ PROVISIONAL PLA ESPECIAL CAN NET
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència de
procedir a l’aprovació provisional del Pla Especial de Can Net.
Atès que el Ple de la Corporació a la sessió realitzada el dia 5 de març de 2014 va
aprovar inicialment el Pla Especial, havent realitzat informació publica mitjançant la
publicació d’anuncis a
BOP del dia 21 de març de 2014,
DOGC del dia 19 de març de 2014,
El9Nou del dia 17 de març de 2014,
tauler d’anuncis i pàgina web municipal,
sense que s’hagin presentat ni suggeriments ni al·legacions.
Atès que s’ha rebut informe favorable de
 la Diputació de Barcelona,
 l’Agència Catalana de l’Aigua,
 Departament d’Agricultura,
Atès que l’Institut Cartogràfic i Geològic i el Departament de Cultura no han emès
cap informe, havent transcorregut més de dos anys des de la data que es va
sol·licitar.
Atès que la Junta de Govern d’aquest ajuntament a la sessió realitzada el dia 26 de
juny de 2014 va declarar l’interès públic l’activitat d’equinoteràpia amb nens autistes
que es pretén desenvolupar a l’aire lliure a la masia de Can Net.
Atès que per la Ponència Ambiental de la Direcció General de Qualitat Ambiental
del Departament de Territori i Sostenibilitat s’ha emès informe d’impacte ambiental
en el que es constata que ha realitzat consulta a
 Agència Catalana de l’Aigua manifestant que el projecte no suposarà un
impacte negatiu sobre l’ecosistema fluvial.
 Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa indicant
que no es necessari el tràmit d’avaluació ambiental atesa la poca incidència
acústica del projecte,
 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya considerant la documentació
suficient i idònia, no fent cap consideració respecte als riscos geològics,
 Diputació de Barcelona valora les solucions pel desviament del camí per reduir
l’excessiu pendent transversal i el revolt tancat, posant èmfasi en el seguiment
durant les obres. Esmenta que caldrà concretar el sistema de depuració
d’aigües i la regulació de les dejeccions ramaderes,
6




Secció de Biodiversitat i Activitats Cinegètiques, que planteja avaluar una
alternativa a la desviació del camí, plantejant mesures correctores de
naturalització per adaptar la bassa a la fauna de l’entorn,
Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny posant de manifest
mancances del nou traçat del camí i sobre els valors de l’àmbit afectat.

Atès que a l’informe de la Ponència es realitzen consideracions en relació al
Projecte i a la seva ubicació, així com a les característiques dels potencials
impactes, concloent que el projecte no s’ha de sotmetre a una avaluació d’impacte
ambiental ordinària, amb les condicions addicionals següents:
a) Caldrà que la modificació del traçat del camí no disti substancialment de
l’existent reduint l’impacte sobre l’habitat d’interès comunitari i la fauna
vinculada.
b) Caldrà preveure la plantació d’arbrat característic dels habitats circumdants.
c) Es considera necessari reduir la superfície total construïda aprofitant les
construccions existents.
d) Caldrà fer un seguiment durant les obres per evitar afectacions a la fauna
vinculada als habitats naturals existents.
e) Caldrà naturalitzar la bassa per garantir l’accés i la sortida de la fauna.
f) Durant l’execució de les obres caldrà adoptar mesures de minimització dels
moviments de terres i de la generació de partícules en suspensió.
g) Respecte als canvis en la línia elèctrica s’hauran de seguir les consideracions
de l’article 126 de la normativa PEPMNPM.
h) Respecte el sistema de sanejament i de pluvials caldrà donar compliments als
requeriment de l’ACA.
i) Els aprofitaments d’aigües (pluvials, superficials o subterrànies) s’hauran de
regularitzar amb l’ACA.
Atès que per part de la senyora Maria José Echevarrieta Iñigos’ha presentat
documentació acreditativa del compliment de les condicions addicionals
esmentades i -en tot cas- del compromís a fer-ho en aquelles que fan referència al
moment de fer les obres o a actuacions a realitzar un cop s’aprovi el Pla Especial.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal posant de manifest el compliment de
les condicions addicionals que ha dictaminat la Ponència Ambiental de la Direcció
General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat, informe
que literalment diu el següent:
El passat 11 de Novembre de 2015 es va rebre l'informe emès per la Ponència Ambiental
del Departament de Territori i Sostenibilitat, sobre el Pla Especial de can Net. En aquest
informe es plantejaven 9 condicions addicionals que havia de complimentar el Pla
Especial.
En data 25 d'octubre de 2016, per part dels redactors del Pla Especial, l'enginyer Guifré
Comenges i l'arquitecta Sílvia Soler, s'ha presentat un document de resposta i
aclariments a les 9 condicions imposades per la Ponència Ambiental.
En efecte, a l'informe es dona resposta detallada a cada un dels punts, tant pel que fa
al traçat del camí, l'arbrat i vegetació que cal replantar, com al sostre màxim de les
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construccions auxiliars, la bassa de recollida d'aigües pluvials, i les mesures de
protecció de la fauna existent. Pel que fa al desplaçament de la linea aèria, es tindrà
en compte el que estableix l'article 125 del PEPMNPM, i pel que fa a l'aprofitament
d'aigües pluvials i sistema de sanejament, es tindrà en compte l'informe de l'ACA.
Finalment, en acabar les obres, es presentarà per part de la D.F. un informe final de
l'estat de les obres i instal·lacions, que serà validat per tècnics del Departament.
Per tant, a la vista dels arguments i aclariments exposats, el tècnic municipal
que signa, informa favorablement l'acceptació d'aquest informe d'aclariments, tot
recomanant l'Aprovació Provisional del Pla Especial de Can Net

El regidor Marc Aureli Nieto explica el procés que s’ha seguit en la tramitació
d’aquest Pla Especial i manifesta que la promotora, Maria José Echevarrieta, ha
presentat document acreditatiu del compliment de les condicions imposades per
l’Oficina Tècnica d’Avaluació Ambiental i del compromís d’executar aquelles altres
que s’han de portar a terme més endavant (plantació arbres, desplaçament línia
aèria, etc).
La regidora Júlia Galí manifesta que malgrat varen votar favorablement en
l’aprovació inicial, en aquesta vegada s’abstindran en haver-se detectat des de la
Coordinadora Salvaguarda del Montseny que no estan del tot clares les intencions
altruistes (equinoterapia) i tenir el dubte que darrera aquesta activitat hi ha un
interès especulatiu vinculat amb la l’augment de valor de la finca.
El regidor Carles López diu que tampoc tenen clar com es resolt la depuració
d’aigües, els preocupa l’increment del consum d’aigua, i no acaben d’estar
convençuts amb la conveniència o necessitat del desviament del camí que
d’entrada veuen clar que genera un increment de valor de la finca.
Posada a votació la proposta es produeix el següent resultat:
 SET vots A FAVOR: els emesos pels regidors: Daniel Fernández Fuster,
Marc Aureli Nieto Madrid, Natàlia Expósito Puig, Elies Ramil Pou, Neus Calam
Pérez, Esteve Rosell Masó i Sònia Castell Giró.
 QUATRE vots d’ABSTENCIÓ: els emesos pels regidors: Arnau Comas
Miñarro, Júlia Galí Tàpies, Carles López Cao i Carme Guillamon Villalba.
en no necessitar aquest assumpte cap majoria qualificada, a la vista del resultat de la
votació s’aprova la proposta de l’alcaldia, acordant-se:
Primer.- Aprovar provisionalment el Pla Especial de Can Net.
Segon.- Trametre l’expedient del Pla Especial de Can Net a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona sol·licitant que faci -si s’escau- l’aprovació definitiva.

6–

APROVACIÓ PLANTILLA DE PERSONAL
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Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència
d’aprovar la plantilla de personal per l’exercici 2017.
Atès que la plantilla actual va ser aprovada pel Ple de la Corporació a la sessió del
dia 6 de maig de 2016, sobre la que es proposa de realitzar les següents
modificacions:
 passar de personal eventual a laboral fixe les places de

 arquitecte,
 arquitecte tècnic,
 dues places d’informadores.
 incloure a personal indefinit una plaça de netejadora que es venia erròniament

pagat del capítol 2n del Pressupost, amb la finalitat de regularitzar la situació
anòmala existent amb la persona que presta els seus serveis de forma
continuada des de fa més de 20 anys.
 com a personal temporal hi figuren les places provinents de la prolongació del

pla d’ocupació de 2016, pel període que s’indica, següents:
 operari brigada obres i serveis, fina a 31/01/2017,
 operari pavelló municipal, fins a 30/06/2017,
 auxiliar administrativa, fins a 30/06/2017,
 auxiliar administrativa, fins a 31/12/2017.
 també figuren com a personal temporal les places que es preveuen incloure al
pla local d’ocupació 2017, pel període que s’indica, següents:
 vigilant: 9 mesos,
 operari brigada: 9 mesos,
 operari pavelló: 4 mesos,
 auxiliar administrativa: 4 mesos.
La regidora Sònia Castell explica que a partir de l’informe emès per tècnics de la
Diputació de Barcelona s’ha endegat un procés de regularització de la plantilla
municipal i d’algunes retribucions. La proposta de la plantilla que es sotmet a la
consideració del Ple preveu el canvi de personal eventual a personal laboral dels
tècnics municipals (arquitecte i aparellador), de personal temporal a personal
indefinit de les dues places d’informadors/es, així comi la creació d’una plaça de
netejadora d’edificis municipals que permetrà regularitzar la situació de l’actual
netejadora que porta més de 20 anys com autònoma amb dedicació única a aquest
Ajuntament i alhora podrà aspirar a una jubilació amb millors condicions.
El regidor Arnau Comas manifesta que troba a faltar la creació de la plaça
d’enginyer que tal i com es va explicar a la reunió informativa també està en una
situació irregular.
La regidora Sònia Castell li contesta que a la reunió es va dir que la plaça
d’enginyer anirà -en tot cas- a la plantilla de 2018 tenint aquest any per estudiar la
situació i trobar la via per solucionar-ho.
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Posada a votació la proposta es produeix el següent resultat:
 SET vots A FAVOR: els emesos pels regidors: Daniel Fernández Fuster,
Marc Aureli Nieto Madrid, Natàlia Expósito Puig, Elies Ramil Pou, Neus Calam
Pérez, Esteve Rosell Masó i Sònia Castell Giró.
 QUATRE vots d’ABSTENCIÓ: els emesos pels regidors: Arnau Comas
Miñarro, Júlia Galí Tàpies, Carles López Cao i Carme Guillamon Villalba.
en no necessitar aquest assumpte cap majoria qualificada, a la vista del resultat de la
votació s’aprova la proposta de l’alcaldia, acordant-se:
Primer.- Aprovar la plantilla de personal de l’Ajuntament de Sant Esteve de
Palautordera per a l’exercici 2017, següent:
Places
I - PERSONAL FUNCIONARI
 D'HABILITACIÓ NACIONAL:
- Secretari . Interventor
 D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL:
Subescala serveis especials:
- Agutzil – vigilant
- Vigilants

EBEP GRUP

NIVELL

1

A2

B

26

1
2

E
E

E
E

12
12

1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
2
1

A1
A2
A2
C1
C1
C2
C2
E
E
E
E
C2
E
E
E

A
B
B
C
C
D
D
E
E
E
E
D
E
E
E

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

1
1

E
E

E
E

14
14

2

E

E

14

1
1

E
E

E
E

14
14

Dedicació

II - PERSONAL LABORAL




INDEFINITS:
- Arquitecte
- Arquitecte tècnic
- Assistenta social
- Administrativa
- Administrativa
- Auxiliars Administratius
- Encarregat obres i serveis
- Paleta
- Operaris serveis múltiples
- Operari serveis múltiples
- Operari pavelló
- Operari casal
- Conserge escola
- Informadors del Parc
- Netejadora

32%
45,33%
75%

25%

55 festius
29,33%

TEMPORALS:
o PLA D’OCUPACIÓ 2016:
- Operari pavelló (30/06/17)
- Operari brigada (31/01/17)
- Aux.Administrativa (30/06/17)
o PLA LOCAL D’OCUPACIÓ 2017:
- Operari pavelló
- Operari brigada

53,30%
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- Aux. Administrativa
- Vigilant

2
1

E
E

E
E

14
12

53,30%

Segon.- Exposar al públic 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 la plantilla de personal
s'entendrà aprovada definitivament.

7 – APROVACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2017 I BASES D’EXECUCIÓ
Assabentats els assistents de la proposta conjunta de l’alcaldia i de la regidoria
d’hisenda sobre la conveniència d’aprovar el Pressupost Municipal per l’exercici de
2017 i les seves bases d’execució.
Atès que el Pressupost General de 2017 de l’Ajuntament de Sant Esteve de
Palautordera 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 i demès
normativa d’aplicació.
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
 Els ingressos derivats de les llicències urbanístiques (impost construccions i taxa
llicències urbanístiques) s’ha tingut en compte la petita recuperació econòmica
que des de l’any 2014 està experimentant els sectors immobiliari i financer.
 No s’ha previst cap quantitat pel concepte de contribucions especials, en no
tenir previst durant l’exercici 2017 l’execució de cap obra que s’hagi de finançar
amb l’aplicació de contribucions especials.
 En quant a la Participació en els Tributs de l’Estat s’ha previst que els
ingressos segueixin en la línia que es va preveure per 2016, tot i que
lleugerament inferior.
 En quant als ingressos del Fons de Cooperació Local (tributs) de la Generalitat
de Catalunya, s’ha previst l’import de 71.909,66€ que es correspon a la
quantitat que per 2016 ha aprovat la Generalitat de Catalunya (DOGC núm
7146 del dia 21/06/2016).
 Les subvencions d’altres Ens Públics no vinculades a inversions, que venen
produint-se habitualment pel funcionament dels serveis (jutjat de pau, consultori,
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serveis socials, SAD, casal d’estiu, plans d’ocupació, beques menjador, catàleg
serveis Diputació BCN).






S’ha previst l’ingrés de 3.000,00 € pel concepte d’aportacions voluntàries de
particulars i institucions per atencions socials i menjador escolar.
El rendiment dels comptes bancaris s’ha previst tenint en compte els saldos
que es preveu hi haurà al llarg de l’exercici.
La quantitat de 13.697,74€ pel lloguer de l’immoble número 42 del carrer Major
destinat a escola de música i llar d’infants..
Les transferència de capital vinculades a inversions pugen a un total de
718.000,33€ i es correspon a:
 Generalitat Catalunya – parquet pavelló ............................
50.000,00
 Diputació BCN – reforma Casal Gent Gran ....................... 130.000,00
 Diputació BCN – reforma escoles velles .............................
96.000,00
 Diputació BCN – construcció passera Tordera ..................
50.000,00
 Diputació BCN – canalització sèquia ................................. 170.000,00
 Diputació BCN – ruta La Tordera .......................................
34.572,47
 Diputació BCN – arranjament camins ................................
47.427,86
 Ajuntament Sta.Mª Palautordera, canalització sèquia ........
50.000,00
 Aigües Vallflorida, canalització sèquia ................................
50.000,00
 Fundació la Caixa, reforma Casal Gent Gran ....................
20.000,00
 Casal Gent Gran, reforma Casal ........................................
20.000,00

Atès que les despeses que s'han previst realitzar durant l’exercici 2017 i que figuren
en el pressupost, s'han calculat d'acord amb els resultats obtinguts en el darrer
exercici, tenint en compte les circumstàncies o singularitats següents:




La plantilla de personal no experimenta cap modificació pel que fa al número
de places en relació a la de l’exercici 2016, llevat de les places de personal
temporal adscrites al Pla d’Ocupació 2016 (que seguirà vigent durant uns mesos)
i al Pla Local d’Ocupació 2017 subvencionats -ambdós- per la Diputació de
Barcelona, així com també hi figura la plaça de netejadora de les
dependències municipals que erròniament s’ha vingut, des de fa més de 20
anys, pagant amb càrrec al Capítol II del pressupost.
No s’ha aplicat cap increment de cap classe ales retribucions del personal,
llevat del que comporta la meritació de triennis i la regularització de la plaça
de netejadora que comporta una major despesa de 13.846,60€, així com una
previsió de l’1,00% d’augment a les diferents partides pel cas que així es
determini a la Llei de Pressupostos General de l’Estat per l’exercici 2017, en
fase de tramitació parlamentària.



S’ha consignat la xifra de 59.296,10€ per a la contractació de personal laboral
temporal de Plans d’Ocupació (prorroga del 2016 + Pla Local 2017).



També figura en el Capítol 1r la consignació pressupostària per valor de
74.945,92€ necessària per les retribucions dels càrrecs electes (alcalde i
regidors), així com les assignacions als grups polítics.
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En conjunt el capítol 1r de l’Estat de Despeses s’hi consigna el crèdit de
819.492,00€, el qual es considera suficient per atendre la despesa de tot el
personal i per tots els conceptes: remuneracions càrrecs i grups polítics,
personal (bàsiques i complementàries), pla d’ocupació, dietes, desplaçaments,
formació de personal i seguretat social.



Hi ha consignat suficient crèdit a cadascuna de les partides que composen els
Capítols 2n i 4t per tal d'atendre degudament
 les obligacions exigibles (lloguers, rèntings, assegurances),
 les despeses de funcionament, manteniment i conservació dels diferents
serveis (escombraries, neteja edificis, cementiri, etc),
 els consums per subministraments o utilització d’energia, aigua, gas i
telèfon, i
 els serveis i/o els treballs realitzats per altri (recaptació, ASEM, Fundació
Acció Baix Montseny, SAD, transport urbà, vigilància, casal d’estiu, etc).
 les despeses de manteniment i conservació d’edificis, d’instal·lacions,
d’infraestructures, de maquinària, etc.
 les despeses no obligatòries per activitats desenvolupades directament
per l’Administració (festes), així com les aportacions i/o subvencions a
entitats, associacions o d’altres administracions (culturals, ensenyament,
esportiu, serveis socials, sanitari i/o de cooperació).



En els capítols 3r i 9è hi figuren les partides corresponents als interessos i
amortitzacions dels préstecs que té contractats l’Ajuntament, amb la
consignació suficient per a tot l’exercici de 2016.



Les inversions previstes per a l’exercici 2017 són les següents:
ruta de La Tordera .........................................................
34.572,47
construcció passera riu La Tordera ...............................
50.000,00
renovació parquet pavelló ...............................................
65.000.00
reforma Casal Gent Gran ...............................................
175.596,40
reforma escoles velles ...................................................
130.028,92
canalització sèquia Viladecans ......................................
270.000,00
actuacions en vies públiques i voreres ............................
40.000,00
actuacions en camins públics ..........................................
49.000,00
arranjament parcs i zones verdes ...................................
8.000,00
actuacions en aparcaments .............................................
30.000,00
actuacions en infraestructures (clavegueram/enllumenat) ..
25.000,00
actuacions en equipaments (cementiri) ...........................
17.700,00
actuacions en els horts municipals ..................................
9.500,00
senyalització vials i camins .............................................
11.500,00
mobiliari urbà i agrupació bústies ...................................
15.000,00
equips i xarxa informàtica ................................................
2.500,00
estudis, projectes i treballs tècnics ................................
2.000,00
redacció POUM ...............................................................
77.500,00
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Atès tal i com s’especifica i s’explica a l’informe econòmic i financer redactat pel
secretari-interventor d’aquest Ajuntament, cal fer esment als següents indicadors
econòmics:
 ratio d’endeutament:
L’article 53,2 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals defineix aquesta ratio
com “el resultat de posar en relació el capital viu de tots els préstecs (709.463,49)
en quant als drets liquidats o ingressos ordinaris de l’exercici anterior liquidat
(2.374.590,91)”.
Per l’exercici de 2017 la ratio d’endeutament de l’Ajuntament de Sant Esteve

de Palautordera es situa en el 29,88, molt per sota del màxim establert al citat
article que és del 110,00.
 estalvi net:
Seguint la fórmula de càlcul indicada a l’article 53,2 del Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals, és:
ingressos liquidats l’any 2015 pels capítols 1 a 5 ....................... 2.377.590,91
obligacions reconegudes l’any 2015, cap. 1, 2 i 4 ...................... -1.677.649,06
anualitat teòrica préstecs (interessos + amortitzacions 2017) ....
-138.375,12
estalvi net .....................................................................
561.566,73

En conseqüència en ser el resultat positiu no procedeix portar a terme cap pla
de sanejament financer tal i com s’estableix a l’article 53.1 del Text Refós de
la Llei d’Hisendes Locals.
Amb la finalitat de disposar d’una informació més real sobre l’existència de
l’estalvi net, es considera necessari deduir, malgrat no sigui preceptiu
legalment, les inversions que no disposen de finançament per calcular l’estalvi
net real, que queda en la forma següent:
estalvi net (segons art 53.2 LHL)
inversions no finançades
estalvi net real

561.566,73
-294.897,66
266.669,07

 càrrega financera:
La quota anual dels préstec (amortització + interessos), en relació als ingressos
ordinaris previstos en el pressupost per aquest any 2017, serà:



ingressos ordinaris previstos ......................
despeses financeres dels préstecs:
interessos .......... 11.963,87
amortitzacions ....... 126.411,25 ...........
 càrrega financera pel 2017 .....................

2.377.800,00

138.375,12
5,82%

Atès que per acord del Ple de la Corporació -adoptat a la sessió del dia 30 de
setembre de 2016- es va acceptar l’herència rebuda del senyor Jaume Puig
Arabia consistent en un capital relicte de 980.219,33€, compartit al 50% amb la
Generalitat de Catalunya.
Donant compliment a l’acord plenari esmentat i a la
voluntat i prec del difunt de destinar aquesta herència a l’ensenyament de la música
en aquest municipi, s’ha reflectit en el pressupost de 2017 en la forma següent:

14



INGRESSOS: s’ha previst a la partida 780.01 “transferències de capital” l’import
de 490.109,67€ (50% de l’import total de l’herència) que durant l’exercici el
marmessor ingressarà, un cop la Generalitat de Catalunya faci llur acceptació
de l’herència.



DESPESES: s’ha previst a la partida 780.00.323 “transferències de capital” el
mateix import de 490.109,67€, per transferir a favor d’una institució sense ànim
de lucre, avui pendent de decidir, amb la finalitat de donar compliment a la
voluntat del difunt de destinar l’herència a l’ensenyament de la música en
aquest municipi

Atès que els documents del pressupost i dels seus annexes tots aquells que així
es determinen a la legislació esmentada anteriorment.
Atès que a l’expedient que s’ha incoat hi figuren les bases d'execució del
pressupost.
Atès que tanmateix s’inclou a l’expedient del pressupost el Pla Financer de les
Inversions i l’Informe Econòmic i Financer emès pel secretari-interventor d’aquest
Ajuntament, Pla de Tresoreria, així com d’altres documents com, entre d’altres, la
plantilla de personal, la fitxa dels préstecs contractats, el calendari fiscal i la previsió
de la tresoreria municipal de tot l’exercici.
La regidora Neus Calam realitza una explicació sobre el pressupost de 2017 que
es porta a la consideració del Ple, fent un resum de la proposta que s’ha fet arribar
a tots els regidors i regidores. Així mateix manifesta que a les bases d’execució
s’ha introduït un darrer canvi -proposat a l’auditoria dels comptes de l’exercici 2015per establir la fórmula per calcular el saldo de dubtós cobrament a les liquidacions
dels comptes de cada exercici i que ja es venia fent però només constava a l’informe
d’intervenció, amb aquest canvi es converteix amb normativa.
El secretari-interventor manifesta que també hi ha un darrer canvi al seu informe
econòmic-financer -també a proposta dels auditors- consistent en deduir, malgrat
no sigui preceptiu legalment, les inversions que no disposen de finançament per
calcular l’estalvi net real, que queda en la forma següent:
ingressos liquidats l’any 2015 pels capítols 1 a 5
obligacions reconegudes l’any 2015, cap. 1, 2 i 4
anualitat teòrica préstecs (interessos + amortitzacions 2017)
estalvi net (segons art 53.2 LHL)

2.377.590,91
-1.677.649,06
-138.375,12
561.566,73

inversions no finançades

-294.897,66

estalvi net real

266.669,07

El regidor Arnau Comas pregunta per l’auditoria dels comptes de l’exercici 2015
que han esmentat
La regidora Neus Calam li contesta que la setmana passada la Diputació de
Barcelona va lliurar l’auditoria dels comptes de l’exercici 2015, tot i que donant-li un
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caràcter de provisional als efectes de poder-la revisar per si hi ha alguna errada.
Dir-los que quan adquireixi fermesa se’ls donarà accés i se’n donarà compte en el
proper Ple havent fet prèviament una reunió tots plegats.
El regidor Arnau Comas en relació al pressupost de 2017 vol dir varies coses de
positives i de negatives.
Consideren positives:
o la regularització de la plantilla de personal amb actuacions com la contractació
de la netejadora,
o la previsió que es fa per portar a terme la taula de cultura, o
o la dotació pressupostaria per continuar prestant el servei d’informar de la
recollida d’escombraries porta a porta.
Pel que fa a les que consideren negatives;
 tal i com es vol portar a terme el projecte de mediació a l’escola, creuen que
cal afrontar les problemàtiques d’arrel,
 troben necessari racionalitzar les subvencions d’esports (trail, handbol, futbol),
havent mirat que i perquè es fa l’activitat,
 no es justifiquen els 30.000,00€ de les actuacions en l’aparcament,
 no es reflecteix en cap partida la inversió de la caldera de biomassa, o
 no consideren prioritàries les inversions que es preveuen per la sèquia, el
casal de la gent gran o l’escola vella, aquesta darrera sense saber ni tan sols
quina utilització se’n farà,
La regidora Sònia Castell li contesta que l’actuació al casal de la gent gran
contempla la instal·lació d’un ascensor a l’actual edifici i la rehabilitació de les
dependències per treure barreres arquitectòniques i condicionament del casal.
Les regidores Júlia Galí i Carme Guillamon realitzen sengles intervencions
plantejant la conveniència d’utilitzar les escoles velles per a casal de la gent gran
atenent que es un edifici de planta baixa.
La regidora Sònia Castell els hi diu que l’actual edifici és més cèntric i amb la
inversió prevista es milloren les instal·lacions que ja estan força bé.
Els regidors Marc Aureli Nieto i Neus Calam intervenen manifestant que l’equip
de govern consideren prioritàries les inversions que es preveuen en el pressupost
de 2017, tal i com ja es va decidir en la sol·licitud de subvencions a la Xarxa
Municipis de Qualitat de la Diputació de Barcelona on es varen incloure, havent
obtingut més de 600.000,00€ per a tot el quadrienni. Així mateix diuen que la
caldera de biomassa és una actuació molt costosa que -creuen- només pot afrontarse cas d’obtenir subvencions o ajudes.
Posada a votació la proposta es produeix el següent resultat:
 SET vots A FAVOR: els emesos pels regidors: Daniel Fernández Fuster,
Marc Aureli Nieto Madrid, Natàlia Expósito Puig, Elies Ramil Pou, Neus Calam
Pérez, Esteve Rosell Masó i Sònia Castell Giró.
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QUATRE vots EN CONTRA: els emesos pels regidors: Arnau Comas Miñarro,
Júlia Galí Tàpies, Carles López Cao i Carme Guillamon Villalba.
en no necessitar aquest assumpte cap majoria qualificada, a la vista del resultat de la
votació s’aprova la proposta de l’alcaldia, acordant-se:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General i les bases d'execució i de
gestió per l'exercici de 2017 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 VII

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Transferències de capital

1.114.000,00
55.000,00
409.000,00
787.800.00
15.900,00
1.208.110,00

SUMA ................................... 3.588.910,00
o DESPESES:
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol VI
Capítol VII
Capítol IX

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

819.492,00
928.268,62
13.167,87
198.126,80
1.012.897,79
490.109,67
126.847,25

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

3.588.910,00

Segon.- Exposar al públic el Pressupost de 2017, 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 transcorr egut el període d'exposició
pública no es presenten reclamacions el Pressupost, les seves bases i la plantilla
de personal s'entendran aprovats definitivament.

8 – DECLARAR LA URGÈNCIA PER TRACTAR ASSUMPTES
QUE NO FIGUREN A L’ORDRE DEL DIA
Els regidors de la CUP pregunten sobre la proposta que han presentat i que no
figura a l’ordre del dia de la sessió, referida la desmilitarització i renaturalització del
parc natural del Montseny en suport a la campanya Recuperem el cim!.
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El senyor Alcalde els contesta que no està a l’ordre del dia degut a que quan es va
fer l’ordre del dia i la convocatòria de la sessió no en tenia constància.
A continuació es produeix un debat sobre incloure aquest assumpte a l’ordre del
dia de la sessió plenària d’avui.
Vist el que es disposa als articles 103-3 i 106-2 del Text Refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril,
sobre l’ampliació de l’ordre del dia de les sessions i sobre les propostes
presentades desprès de la convocatòria.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda declarar la urgència d’aquests assumptes
i incloure’ls a l’ordre del dia.

9 – MOCIÓ PER A LA DESMILITARITZACIÓ I RENATURALITZACIÓ
DEL PARC NATURAL DEL MONTSENY
EN SUPORT A LA CAMPNYA RECUPEREM EL CIM
Vista la moció que presenta el grup municipal de la CUP de Sant Esteve de
Palautordera per a la desmilitarització i renaturalització del parc natural del
Montseny en suport a la campanya Recuperem el cim!.
L’any 1978 va ser aprovat el Pla Especial de protecció del Montseny, any en que la
UNESCO va qualificar el parc natural com a reserva de la Biosfera. El territori del
massís del Montseny i en concret l'espai del parc natural està sotmès a una sèrie
de pressions en els seus punts més sensibles, entre elles les carreteres i
construccions existents, i d'amenaces com són l'asfaltatge de noves carreteres i la
construcció de noves edificacions.
El turó de l’Home i el puig Sesolles es troben dins l’àrea qualificada com a reserva
natural dins del Pla especial de protecció del Parc Natural del Montseny. Aquest
sector del massís es troba també inclòs dins l’àmbit del Decret 105/1987 que
reconeix com a parc natural, d’acord amb la Llei 12/1985, tota l’àrea definida com
a parc pel Pla especial, i dins l’espai inclòs en el Decret d’aprovació del Pla d’espais
d’interès natural 328/1992. Segons l'estudi «El Pla director del turó de l’Home: un
projecte de restauració del paisatge», realitzat el 2002 pel Servei de Parcs Naturals
de la Diputació de Barcelona, els impactes més importants que es produeixen a
l’entorn natural del turó de l’Home són atribuïbles a l’existència de la carretera [que
arriba fins a coll Pregon], que provoca processos d’erosió i esllavissades; a
l’ocupació del cim de puig Sesolles per la base militar, amb l’heliport, antenes,
pantalles parabòliques, tanques, etc., i a l’ocupació del propi cim del turó de l’Home
per l’estació meteorològica i habitatge dels seus responsables, a més del conjunt
d’antenes i instal·lacions exteriors. Atès que el mateix estudi afirma que sens dubte
l’existència del conjunt d’instal·lacions i edificacions que es troben al turó de l’Home
i al puig Sesolles, així com també la d’una carretera d’accés, van evitar que també
aquest sector fos qualificat com a zona de reserva natural qualificada. Atès que
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entre els objectius del Pla director d’actuacions al turó de l’Home i el seu entorn hi
trobem la restauració i preservació del medi natural; la reducció de l’artificialització
i dels impactes ambientals, suprimint tots els elements innecessaris i naturalitzant
les àrees afectades; així com concentrar al màxim les instal·lacions tècniques i
edificis al puig Sesolles.
Atès que la base militar de l'exèrcit espanyol, que es va instal·lar al Puig Sesolles
l'any 1975, situada a 1.667 metres i d'un total de 3,47 ha, només manté en ús (de
forma automatitzada), les instal·lacions de telecomunicació, instal·lacions que avui
seria tècnicament possible traslladar fora de l'àmbit del Parc Natural. Atès que avui,
41 anys després de l'expropiació i ocupació del puig Sesolles, part del cim continua
urbanitzat i protegit amb tanques i filats que envolten el perímetre del centre de
comunicacions militar.
Atès que la presència de l'exèrcit a casa nostra és majoritàriament rebutjada, motiu
pel qual el passat 14 de juliol el Parlament de Catalunya va aprovar la moció 55/XI
que recull entre els seus acords fer totes les accions necessàries davant del
Ministeri de Defensa i de l’Institut d’Habitatge, Infraestructura i Equipament de la
Defensa per a reclamar el traspàs a la Generalitat, o a l’ens local que correspongui,
i mitjançant els instruments jurídics pertinents, del patrimoni militar de tipus
immobiliari que es trobi en desús, per a destinar-lo a usos públics de caràcter civil;
així com prohibir les maniobres militars en espais no estrictament militars.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Reclamar el tancament definitiu i el desmantellament de la base militar
de comunicacions, la retirada de les tanques i els filats, la renaturalització del cim i
el retorn de la titularitat del puig Sesolles a la Generalitat o a l'ens local que
correspongui.
Segon.- Reclamar a l'òrgan gestor, pels danys que pot ocasionar en un entorn
natural protegit i d'acord amb el principi de precaució, que prohibeixi les maniobres
militars en tot l'àmbit del Parc Natural del Montseny.
Tercer.- Notificar aquests acords a l'òrgan gestor del Parc, a la Comissió Territorial
d'Urbanisme, al Departament de Territori i Sostenibilitat, i a la Generalitat de
Catalunya.

I no havent-hi més assumptes per tractar s’alça la sessió a dos quarts de nou del
vespre (20:30 h), de tot el qual com a secretari en dono fe.
Vist-i-plau: L’Alcalde,

El Secretari,

Daniel Fernández Fuster.

Josep Maria Campdepadrós i Castaño.
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