ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA TRENTA DE MAIG DE 2016
Essent dos quarts de nou del vespre (20:30 h) del dia 30 de maig de 2016, 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:

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

SECRETARI:

Excusa la seva assistència el regidor Arnau Comas Miñarro.
Oberta la sessió pel President, s’entra a conèixer els punts que figuren al següent:

ordre del dia
1 - SORTEIG MESES ELECTORAL.
Complides totes les formalitats legals determinades, es procedeix a realitzar els
sorteig dels membres que han de constituir les meses electorals pel dia 26 de juny
de 2016, Eleccions al Congrés de Diputats i al Senat d’Espnya, produint-se el
següent resultat:
MESA A:
TITULARS:
PRESIDENT:
PRIMER VOCAL:
SEGON. VOCAL

Francisco Javier Bonafe López
Rosa Maria Barri Vigas
Juan José Alba Rubio

SUPLENTS:
1r de PRESIDENT:
2n de PRESIDENT:
1r de PRIMER VOCAL:

Maria del Mar Campins Eritja
Maria Rosa Baró Sabé
Montserrat Amargant Presas
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2n de PRIMER VOCAL:
1r de SEGON VOCAL
2n de SEGON VOCAL:

Mariona Bonet Morato
Assumpta Casadevall Nadal
Hanane Bahoji El Amrouch

MESA B:
TITULARS:
PRESIDENT:
PRIMER VOCAL:
SEGON. VOCAL:

Maria Dolores Garcia Meseguer
Laura Monsonis Postico
Maria de los Milagros Martin Sánchez

SUPLENTS:
1r de PRESIDENT:
2n de PRESIDENT:
1r de PRIMER VOCAL:
2n de PRIMER VOCAL:
1r de SEGON VOCAL
2n de SEGON VOCAL:

Enrique Garcia Cirera
Marcel Lluís Miquel
Yolanda Miranda Lozano
Laia Elia Gallego Monfort
Pere mateu Rossell
Joan Ortega Cubero

MESA C:
TITULARS:
PRESIDENT:
PRIMER VOCAL:
SEGON. VOCAL:

Joana Pujol Folch
Marta Renau Fradera
Maria Montserrat Valcarcel García

SUPLENTS:
1r de PRESIDENT:
2n de PRESIDENT:
1r de PRIMER VOCAL:
2n de PRIMER VOCAL:
1r de SEGON VOCAL
2n de SEGON VOCAL:

Griselda Saura Passarell
Ana Sánchez López
Alicia Rubau Barjuan
Sílvia Mercedes Torres de Ramirez
Jorge Teixido Nortes
Maria Àngela Pou Busquets

Així mateix s’acorda habilitar el secretari municipal als efectes que, si és necessari,
per requeriment de la Junta Electoral de Zona, procedir a la designació de més
membres de les meses electorals, procedeixi a la seva designació amb aplicació del
salt del mateix procés informàtic que s’ha utilitzat per realitzar aquest sorteig.

2 - APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Havent estat lliurada als regidors l’acta de la sessió del dia 6 de maig de 2016, , la
qual en trobar-la conforme és aprovada per la unanimitat dels assistents.

3 – RATIFICACIÓ ACORD PLENARI DE 2009 DE CESSIÓ TERRENY AL
DEPARTAMENT D’ENESENYEMANT PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN INSTITUT
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Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia de ratificar l’acord plenari
adoptat a la sessió del dia 13 de maig de 2009 aprovant la cessió gratuïta a favor de
la Generalitat de Catalunya, el domini de la finca inscrita a l’Inventari de Bens del
Municipi com a equipament, situada al sector de Can Record, lliure de càrregues i
servituds, inscrita al Registre de la Propietat com a finca independent, per destinar-la
a la construcció i posada en funcionament d’un institut d’educació secundària.
Atès que l’expedient s’ha tramitat conforme a allò establert al Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28
d’abril, i el Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de
17 d’octubre.
Atès que per acord plenari adoptat a la sessió del dia 18 de desembre de 2014 es va
aprovar de modificar l’acord adoptat pel Ple de la Corporació a la sessió del dia 13 de
maig de 2009 de cessió de terreny però només en la part descriptiva de la finca, que
queda en la forma següent:
Peça de terra URBANA amb una superfície de set mil sis-cents disset metres quadrats
(7.617 m2), segregada d´una de major superfície qualificada d´equipament (finca registral
nº 1798) del Pla Parcial Can Record, que a efectes identificatius es correspon amb el
número 2 del carrer Galerna de Sant Esteve de Palautordera, tenint la referència
cadastral 3177107DG5137N0001AB.
LIMITA a nord amb part de la finca matriu i sòl no urbanitzable; a l´est amb part de la
finca matriu; al sud amb part de la finca matriu; a l´oest amb el carrer Galerna, recinte
d´estació transformadora i passatge de l´Aulet, a través de sobrant de vialitat.

Atès que han transcorregut els cinc anys que s’establia de termini per fer efectiva la
cessió esmentada.
Atès que la Junta de Govern a la sessió realitzada el dia 25 de maig de 2016 va
atorgar llicència urbanística al Departament d’Ensenyament per a la construcció de
l’institut Can Record.
Atès que el Departament d’Ensenyament ha sol·licitat -a més de la llicència
urbanística- que el Ple de la Corporació declari aquesta obra com d’especial interès
i d’utilitat municipal.
Per l’alcalde i la regidora Natàlia Expósito es fa una explicació de la proposta que
s’origina en una reunió realitzada als Serveis Territorials d’Ensenyament on es
constata els transcurs del termini de cinc anys que s’establia a l’acord de cessió de
la finca de l’any 2009, així com la conveniència de ratificar-se en aquesta cessió.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.Ratificar l’acord ratificar l’acord plenari adoptat a la sessió del dia 13 de
maig de 2009 aprovant la cessió gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya, el
domini de la finca inscrita a l’Inventari de Bens del Municipi com a equipament,
situada al sector de Can Record, lliure de càrregues i servituds, inscrita al Registre
de la Propietat com a finca independent, per destinar-la a la construcció i posada en
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funcionament d’un institut d’educació secundària, que es descriu registralment en la
forma següent:
Peça de terra URBANA amb una superfície de set mil sis-cents disset metres quadrats
(7.617 m2), segregada d´una de major superfície qualificada d´equipament (finca registral
nº 1798) del Pla Parcial Can Record, que a efectes identificatius es correspon amb el
número 2 del carrer Galerna de Sant Esteve de Palautordera, tenint la referència
cadastral 3177107DG5137N0001AB.
LIMITA a nord amb part de la finca matriu i sòl no urbanitzable; a l´est amb part de la
finca matriu; al sud amb part de la finca matriu; a l´oest amb el carrer Galerna, recinte
d´estació transformadora i passatge de l´Aulet, a través de sobrant de vialitat.
Pertany la finca descrita a l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, a títol de
propietari.
Inscripció: Figura inscrita a nom de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, en el
Registre de la Propietat de Sant Celoni, al tom 1761, llibre 30 de Sant Esteve de
Palautordera, foli 49, finca 1798.
Càrregues: lliure de càrregues i gravàmens.
La seva referència cadastral és: 3177107DG5137N0001AB

Segon.- Declarar l’obra de construcció de l’institut Can Record com d’especial
interès i d’utilitat municipal.

4 - PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL POUM.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia per a l’aprovació del programa
de participació ciutadana en la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) de Sant Esteve de Palautordera.
Atès que per acord de la Junta de Govern adoptat a la sessió del dia 20 d’abril de
2016 es va contractar l’empresa E1DOS Dinamització Social per portar a terme el
programa de la participació ciutadana de la redacció del POUM de Sant Esteve de
Palautordera.
Atès que per l’esmentada empresa s’ha presentat el programa de participació
ciutadana del POUM que contempla les fases següents:
I - FASE D’APROXIMACIÓ I CONCRECIÓ DEL PROJECTE
La finalitat d’aquesta primera fase és conèixer el teixit social i cívic de Sant Esteve per
preveure i dissenyar un programa de participació útil i efectiu. Les següents accions
donaran una primera visió sobre la situació, problemàtiques, plantejaments de futur, etc. i
permetran concretar les eines i espais participatius que conformaran el procés adequantles al teixit associatiu i dinàmiques socials del poble.
 Anàlisi de les accions de participació ciutadana lligades a la redacció de l’Avanç de
POUM del 2009.
 Anàlisi de dades secundàries i estudis previs socioeconòmics i demogràfics.
 Reunions i/o entrevistes de context amb informants clau i cerca d’informació per tal
d’avaluar els canals existents de comunicació i participació ciutadana.
 Presentació a la Comissió de Seguiment del procés de reflexió i debat que es
pretén desenvolupar.
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Aquesta fase conclou amb la redacció Programa de Participació ciutadana del POUM
adequat als objectius del procés i al territori, per a la seva aprovació al Ple Municipal.
II - FASE D’OBERTURA I INICI DELS CANALS DE PUBLICITAT I DIFUSIÓ DE LA
INFORMACIÓ DEL POUM.
Aquests elements es mantindran de forma estable i transversal durant tot el procés,
d’acord amb els objectius de les diferents fases i amb la finalitat de fer accessible a la
ciutadania la informació sobre el procés de revisió del POUM, el procés participatiu a ell
vinculat, el calendari de treball previst i la documentació resultant tant del procés de
participació com del nou planejament.
Canals de comunicació i difusió
 Web del POUM
S’hi podrà trobar tota la informació relativa al POUM (què és el POUM, perquè es fa
etc.). Serà el repositori de notícies i convocatòries de les activitats, així com dels
informes i documents de la redacció del Pla.
Aquest web contindrà un formulari des del qual es podran enviar suggeriments i
propostes al POUM.
També es podran enviar suggeriments mitjançant correu electrònic, a l’adreça
poum@santestevedepalautordera.cat.
Es podrà accedir al web del POUM des del web municipal general
http://santestevedepalautordera.cat/
 Exposicions temàtiques per l’Avanç i per l’Aprovació Inicial
Espai fix d’exposició de la documentació gràfica i escrita vinculada a les fases de
l’Avanç i Aprovació Inicial obert a la ciutadania inicialment previst a la Sala de Plens
de l’Ajuntament en l’horari d’atenció al públic. En cas de que no s pugui fer servir
aquest espai per alguna raó, es buscarà un espai adequat que pugui ser visitat les
màximes hores possibles .
La durada de cadascuna de les exposicions coincidirà amb la fase d’exposició
pública i per tant, s’iniciarà coincidint amb la publicació dels documents d’Avanç i
d’Aprovació Inicial.
 Oficina tècnica del Pla.
S'habilitarà una oficina de consulta tècnica, que estarà oberta els dimecres a la tarda,
de 16.00h a 19.00h, on mitjançant cita prèvia es podrà parlar amb els tècnics de
l'equip redactor. Es podrà consultar la documentació tècnica que es vagi generant
durant el procés, els dimecres de 9.00h a 14.00h i de 16.00h a 19.00h. En aquesta
oficina estarà disponible una còpia impresa de tota la documentació per a ser
consultada.
 L'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) serà el punt d'entrada de peticions i/o sol·licituds
relacionades amb el POUM, en l'horari normal d'atenció al públic.
 Les xarxes socials, mitjans locals i panells públics informatius repartits pel poble
com espais informatius de reforç de les convocatòries i seguiment del procés.
 A l’inici de les fases d’Avanç de POUM i aprovació Inicial, s’enviaran cartes a tots
els habitatges del municipi, per anunciar l’inici de la fase de participació, detallant
les dates de les jornades previstes, animant a la ciutadania a participar-hi
activament.
Comissió de seguiment
L’Ajuntament ha constituït una comissió de seguiment del procés de redacció en la que
estan representats tots els grups municipals del consistori i l’equip redactor del POUM. A
les reunions d’aquesta comissió hi podran assistir professionals o experts en relació a
aspectes específics del POUM.
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III - FASE DE DEBAT CIUTADÀ I APORTACIONS
La finalitat d’aquesta fase és que els ciutadans i ciutadanes puguin fer arribar la seva veu
i aportar la seva visió al Pla d’Ordenació Urbana Municipal. Els mitjans es basen en la
voluntat de conjugar informació i debat.
Presentació pública: Inici del procés de participació
Espai principalment informatiu i de difusió de tots els elements referits a la redacció del
POUM com al procés participatiu que l’acompanya.
S’explicaran les motivacions que han portat a reprendre els treballs de redacció del
POUM, en què consisteix aquest, així com quin és el procés de participació previst, les
diferents formes per estar informat i participar, etc.
Aportacions individuals
Des de l’inici del procés participatiu del POUM, la ciutadania tindrà oberta la possibilitat
de fer arribar aportacions individualment:
 On
line: a través del web del POUM i a l’adreça electrònica
poum@santestevedepalautordera.cat.
 En paper: a través de l’OAC lliurant el formulari creat a tal efecte i que es trobarà a la
mateixa Oficina i al web del POUM.
 A través de la seu electrònica: es podrà presentar el formular de la web del POUM, a
través de la finestreta electrònica, disponible 24x7.
La recepció d’aportacions ciutadanes restarà oberta fins al tancament de la
documentació per a la seva aprovació inicial. La data de finalització de la recepció
d’aquestes aportacions, es publicarà al web municipal i a la resta de mitjans de difusió
utilitzats en el procés.
Aquestes, com la resta d’aportacions ciutadanes, hauran de ser preses en
consideració políticament i tècnicament i es recolliran en la memòria de participació
del procés.
Presentació d’alternatives i debat ciutadà
Espai de trobada amb la ciutadania, obert a tothom, organitzat en 2 parts:
1. Explicació de l’equip redactor sobre els principals elements de l’anàlisi i diagnosi
urbanística i les principals conclusions de l’Estudi Ambiental Estratègic que es
posen a debat.
2. Debat entre els i les assistents per tal de plantejar posicionaments, dubtes i
arguments respecte el contingut plantejat per l’equip redactor. El resultat d’aquest
debat permetrà conèixer el model de municipi desitjat així com criteris i objectius
generals que podran alimentar l’Avanç de Planejament.
Presentació pública: Avanç de Planejament
Reunió informativa oberta per explicar l’Avanç de planejament aprovat pel Ple
Municipal i els possibles avenços i modificacions, proposades per altres
administracions i organismes responsables, a tenir en compte en els debats ciutadans
posteriors. És també l’espai per a fer preguntes, aclarir malentesos o plantejar dubtes
sobre l’Avanç.
Debats temàtics entorn a les propostes de l’Avanç de Planejament
Posteriorment a l’aprovació de l’Avanç, s’organitzaran debats pels diferents àmbits
d’actuació (per exemple: Habitatge i equipaments; Mobilitat i zones verdes; Sòl no
urbanitzable i activitat econòmica). Aquests però, es concretaran d’acord amb els
resultats del debat sobre model de poble i amb l’equip redactor i responsable del
POUM. Es farà una sessió de debat per a cada àmbit d’actuació.
Cada debat tindrà 2 moments

6

1. Presentació tècnica. L’equip redactor plantejarà els objectius, criteris i solucions

generals proposades a l’Avanç de Pla respecte a l’àmbit que es tractarà en la
sessió. Pot comptar també amb informació i documentació de suport (plafons,
memòria, plànols...).
2. Debat ciutadà. Aquest es durà a terme en grups amb el suport tant de tècnics
especialistes en participació i moderació de reunions com de l’equip redactor i
dinàmiques que ajuden a l’eficàcia del debat.
El resultat dels debats i la resta d’aportacions que s’hagin rebut via web del POUM,
OAC, etc. es recolliran en l’Informe de suggeriments que s‘incorporarà als treballs de
redacció del POUM.
IV - FASE DE DEVOLUCIÓ: PRESENTACIÓ I MEMÒRIA DEL PROCÉS
El procés de debat ciutadà i recollida d’aportacions conclou amb el retorn a la ciutadania
de la Memòria del procés de participació en el POUM.
Memòria de participació
Amb les aportacions ciutadanes rebudes a través dels diferents canals i espais oberts
durant el procés es realitzarà un informe que recollirà la metodologia utilitzada, l’ús dels
diferents canals d’informació i participació i les actes-resum de les reunions. Aquesta
memòria es traslladarà a l’equip polític i tècnic per tal que estudiïn i prenguin en
consideració aquestes aportacions ciutadanes.
La Memòria de participació s’incorporarà a la documentació del POUM de manera que
estarà disponible als diferents espais de consulta d’aquesta. Així mateix, també es farà
arribar a la ciutadania ja sigui mitjançant correu electrònic-web i/o mitjançant reunió
pública.
Presentació pública de resultats i resposta
Un cop l’Ajuntament hagi elaborat una proposta que tingui el vist-i-plau polític i tècnic,
s’organitzarà una sessió pública per explicar el Pla que es portarà al Ple municipal per a
la seva Aprovació inicial.
Es recordarà el procés de debat públic i els seus resultats, l’Ajuntament explicarà les
principals estratègies i actuacions del document d’Aprovació Inicial així com les
aportacions ciutadanes que es reveuen incorporar (de forma breu i argumentada).
Aquesta serà també una reunió pública i per tant, oberta a tots els veïns i veïnes i altres
agents del municipi.
V - FASE D’APROVACIÓ INICIAL I PROVISIONAL
Un cop el Ple municipal acordi l’Aprovació inicial del POUM, tota la documentació
d’aquesta es sotmetrà a informació pública durant el termini de com a mínim 45 dies
hàbils. El període d’informació pública és el previst per a recepció d’al·legacions.
Un cop la informació pública s’acabi, s’incorporaran a la documentació del POUM
l’informe d’al·legacions i la resolució municipal, així com els informes sectorials
d’organismes referits al Pla aprovat inicialment i les modificacions derivades d’aquests,
conformant el Document per l’Aprovació provisional.
Un cop aprovat provisionalment pel Ple Municipal, s’informarà als ciutadans utilitzant els
mitjans utilitzats durant tot el procés, i qualsevol altre mitjà que contribueixi a garantir una
difusió general. Després de l’Aprovació Provisional, l’Ajuntament informarà de l’estat de
tramitació del Pla així com, si s’escau, de les modificacions derivades de la tramitació,
sempre que no constitueixin modificacions substancials que serien objecte d’una nova
informació pública d’acord amb la normativa vigent.
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VI - FASE D’APROVACIÓ DEFINITIVA
Quan el nou POUM estigui aprovat definitivament, l’Ajuntament informarà mitjançant la
publicació de la documentació i material informatiu per tal de difondre els continguts
generals i de desenvolupament del nou planejament general a través de tots els mitjans
al seu abast (web, DOGC, etc.) garantint una difusió general i el dret de qualsevol ciutadà
a consultar‐lo.

El regidor Marc Aureli Nieto explica el contingut del programa de participació
ciutadana: les diferents fases previstes, les sessions que es portaran a terme i el
mètode utilitzat. Manifestant que l’estudi mediambiental com a document d’abast
serà el que servirà de base per fer la presentació de l’avanç del POUM. Indicant que
la informació pública serà de 45 dies hàbils i no trenta com indica l’esborrany inicial
de l’acord proposat.
També manifesta la necessitat d’afegir un tercer acord indicant que el programa de
participació serà publicat al BOP, web municipal, al tauler d’anuncis i a un mitjà de
premsa escrita.
El regidor Carles López, en nom del grup municipal de la CUP, avança que en la
seva intervenció realitzarà dues consideracions prèvies, tres reflexions i un prec, i
que el sentit de la votació dependrà de la resposta que doni l’equip de govern.
Quant a les consideracions prèvies:
1. El grup municipal de la CUP valora positivament les eines i instruments d’accés
“passiu”, en un sentit no pejoratiu del terme, que l’Ajuntament posa a disposició
de la ciutadania (web, disponibilitat d’atenció a la ciutadania, etc.)
2. Fa 13 anys, com a Plataforma de Sant Esteve, ja es va començar a plantejar la
urgència de realitzar un POUM, tot i que per a aquell govern de CiU mai era un
bon moment. Vingui aquest record a col·lació per demostrar que som els primers
interessats en la confecció del POUM, una mesura que ha figurat en els
programes de la CUP de les dues darreres eleccions municipals. Ningú més
interessats que el grup de la CUP en una redacció el més ràpida possible. Però
“ràpida” no significa que s’hagi de redactar en detriment de la qualitat. Després
de 30 anys amb unes normes subsidiàries, el problema no és allargar la
tramitació tres o sis mesos més. Que la velocitat no faci malbé l’oportunitat.
Quant a les tres reflexions:
1. El grup de la CUP entén que el Pla de participació ciutadana que se sotmet a
votació és insuficient per conèixer l’opinió de la ciutadania. El que ens cal,
com a representants polítics, són opinions fonamentades en el coneixement,
no en la intuïció o l’ínterès personal. I això significa informació, que, al seu
torn, demana temps.
2. L’avanç del POUM és un document clau: marca les línies mestres del poble
que volem, que es reflecteixen en els escenaris que inclou. Dues sessions d’1
hora i mitja és un temps absolutament insuficient per reflexionar i opinar sobre
el Sant Esteve que volem.
3. Des de la CUP ens plantegem el procés participatiu no com una obligació
legal que s’ha de complimentar sinó com una oportunitat fantàstica per pensar
Sant Esteve. Estem en un moment en què podem pensar el país i el poble
que volem. No ho desaprofitem. Cal construir el POUM des del consens polític
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i social. Però això requereix replantejar de dalt a baix el programa de
participació.
I el prec:
Que l’equip de govern retiri el Pla de participació i que ens donem, tots plegats, un
temps per redactar les bases d’un de nou, de manera conjunta i des del consens.
El regidor Marc Aureli Nieto li contesta que agraeix la valoració positiva que fa el
grup de la CUP sobre la oferta “passiva” i que espera estar a l’alçada perquè també
pugui ser valorada com a positiva la oferta “activa”, que inclourà l’enviament de
cartes a tots els domicilis abans de l’inici de les jornades participatives en cada fase,
la publicació de cartells de les reunions a les botigues, la divulgació que es farà a la
pàgina web i les xarxes socials, així com la crida a la participació que es farà també
dels grups municipals.
També agraeix l’interès que té i ha tingut la CUP en la redacció del POUM en els
darrers 13 anys, però que ell no entrarà a valorar les posicions dels consistoris
anteriors, i que no es tracta de mesurar qui té més interès ni qui ho ha dit primer,
doncs els tres grups municipals de l’actual consistori ho portaven coma tem a
principal en els seus programes electorals.
D’altra banda diu que no està d’acord en les reflexions que la CUP ha formulat, ja
que creu que s’han arribat a fer perquè potser, en part per culpa seva, no s’ha sabut
explicar el programa de participació prou bé durant les setmanes prèvies, però si que
vol deixar clar que el programa de participació ciutadana s’ha fet conforme al que
s’estableix als articles 8 i 50.3 del Text Refós de la Llei d’urbanisme i del 22 al 24 i
105 del Reglament, i que com a tal garanteix el total accés a la informació,
participació i opinió de tots els ciutadans.
També manifesta, com ja es va dir a la reunió feta amb l’empresa EIDOS, que el
programa de participació ciutadana pot aprovar-se en Ple abans o simultàniament
amb l’aprovació de l’avanç del POUM, i que el fet de fer dues jornades participatives
prèvies a la redacció de l’Avanç, denota la voluntat del govern municipal d’avançar el
debat més enllà del que exigeix la llei i fer que les aportacions ciutadanes estiguin
presents des del primer moment. També fa referència que segons s’indica en la web
del departament de Territori, el moment de major debat és a la fase prèvia a
l’aprovació inicial i no la d’Avanç, el qual tindria la consideració de document de
diagnosi de la situació actual, a on s’hi han d’incloure les propostes o alternatives
més plausibles sobre el creixement, incloent-hi l’alternativa zero, és a dir, no fer la
nova redacció de Pla. I a més, que tal com ens ha indicat l’assessor legal del
projecte, Salvador Milà, l’essencial és formular una bona diagnosi, remarcant més
d’un cop que a la fase d’Avanç no cal entrar al detall.
Partint de la base que es farà una divulgació àmplia, és d’esperar que hi hagi un
debat potent amb una màxima participació, durant les dues reunions en la Fase
d’Avanç, durant la fase d’aportacions i suggeriments posteriors que podran fer
ciutadans individuals, col·lectius o entitats, durant les exposicions públiques i també
durant les tres reunions temàtiques d’abans de l’aprovació inicial. En resum, que
considera que es garanteix una bona participació ciutadana amb un total de 7
reunions i 2 exposicions públiques, fins l’aprovació inicial.
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Respecte el prec, comenta que no pot ser atès. Que és cert que el calendari polític
del govern té el seu ritme i no es vol alentir -donc faria coincidir el POUM amb altres
projectes importants-, però que no és un tema de presses, doncs l’Avanç de Pla
s’està tornant a re-formular en base a l’aprovat el 2009, per requeriment del
Departament de Territori i Sostenibilitat. Que si no fos per això, s’estaria ja en la fase
participativa de la fase inicial. Però que aquest fet no impedeix que es pugui tornar a
fer participació ciutadana en aquest reescriure de l’Avanç per millorar-lo, potenciar
els punts forts, identificar els febles i repensar alternatives.
El regidor Carles López diu que la participació ciutadana que s’ha de fer és una
oportunitat bestial que no es pot descuidar, alhora que li sorprèn que es contesti
citant articles de llei a les reflexions que han formulat, ja sap que el programa xde
participació que es vol aprovar és legal, però si som capaços de plantejar la
desobediència per construir un país també hem de ser capaços de fer un poble fent
que la seva gent participi en la decisió.
Les regidores Júlia Galí i Carme Guillamon fan sengles intervencions en el sentit
d’exposar la conveniència de fer reunions prèvies que decidir entre tots el marc
d’actuació sense tenir una decisió ja presa i poder triar el model ha seguir, escoltant
a la gent amb una fulla en blanc i desprès decidir, podent plantejar no solament el
creixement zero sinó també el decreixement.
El regidor Esteve Rosell manifesta que no hi ha una decisió o model pres i considera
inviable el creixement zero.
La regidora Natàlia Expósito posa en dubte que hi hagi una afluència gran de gent
en tot el procés de participació ciutadana.
El regidor Marc Aureli Nieto diu que en la de redacció del POUM s’ha de ser realista
sense sobredimensionar-lo ni tenir un excés de proteccionisme, entén que hi hagi
reticències o desconfiances, però està convençut que es farà una feina correcte, en
cap cas les alternatives de creixement de l’Avanç que s’estan estudiant són
“polítiques”, com ha manifestat la CUP. Són les que en base a la diagnosi
urbanística, demogràfica i social del poble es consideren possibles tècnicament i en
totes elles s’hi analitza el seu impacte social i mediambiental. En la de redacció del
POUM, s’ha de ser realista sense sobredimensionar-lo ni tenir un excés de
proteccionisme, i entén que hi hagi reticències o desconfiances, però està
convençut, i aquest és el seu compromís, de que es farà una bona feina.
Posada a votació la proposta es produeix el següent resultat:
 SET vots A FAVOR: els emesos pels regidors: Daniel Fernández Fuster,
Natàlia Expósito Puig, Marc Aureli Nieto Madrid, Neus Calam Pérez, Elies
Ramil Pou, Esteve Rosell Masó, i Sònia Castell Giró,
 TRES vots EN CONTRA: els emesos pels regidors: Júlia Galí Tàpias, 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:
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Primer.- Aprovar el programa de participació ciutadana en la redacció del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Sant Esteve de Palautordera, que ha
estat proposat per l’empresa E1DOS Dinamització Social i que s’ha transcrit en els
atesos anteriors.
Segon.- Facultar al regidor d’urbanisme d’aquest Ajuntament, Marc Aureli Nieto
Madrid, per l’execució de l’esmentat programa.
Tercer.- Publicar l’aprovació del programa de Participació ciutadana en el BOP, el
9Nou, La Vanguardia, tauler d’anuncis i pàgina web.
Posada a votació la proposta es produeix el següent resultat:
 SET vots A FAVOR: els emesos pels regidors: Daniel Fernández Fuster,
Natàlia Expósito Puig, Marc Aureli Nieto Madrid, Neus Calam Pérez, Elies
Ramil Pou, Esteve Rosell Masó, i Sònia Castell Giró,
 TRES vots EN CONTRA: els emesos pels regidors: Júlia Galí Tàpias, 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 el programa de participació ciutadana en la redacció del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Sant Esteve de Palautordera, que ha
estat proposat per l’empresa E1DOS Dinamització Social i que s’ha transcrit en els
atesos anteriors.
Segon.- Facultar al regidor d’urbanisme d’aquest Ajuntament, Marc Aureli Nieto
Madrid, per l’execució de l’esmentat programa.
Tercer.- Publicar l’aprovació del programa de Participació ciutadana en el BOP, el
9Nou, La Vanguardia, tauler d’anuncis i pàgina web.
I no havent-hi més assumptes per tractar s’alça la sessió a les nou i deu minuts del
vespre (21:10), 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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