ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA VINT-I-SIS DE JUNY DE 2014.
A dos quarts de 10 del vespre (21,30 h) del dia 26 de juny de 2014, al saló de
sessions de la casa consistorial de Sant Esteve de Palautordera es reuneixen els
membres d’aquest Consistori que s’esmenten a continuació per tal de portar a terme la
sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament.
PRESIDENT:

l'alcalde, Salvador Cañellas Baró

REGIDORS:

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

SECRETARI

A continuació 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 30 d’abril de 2014, la qual en trobar-la conforme es aprovada per la unanimitat
dels assistents.

2.-

DONAR COMPTE CONTRACTE INTERINATGE OPERARI BRIGADA
D’OBRES I SERVEIS.
Per l’alcadia es dona compte al Ple que atenent l’existència d’una plaça d’operari
vacant a la plantilla de personal d’aquest ajuntament amb la corresponent consignació
pressupostària, la Junta de Govern a la sessió realitzada el dia 7 de maig de 2014, va
prendre l’acord que literalment diu el següent:
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Per la unanimitat dels assistents s’acorda de canviar la modalitat del contracte de treball de
l’operari d’aquest Ajuntament Sergi Riera Fradera, passant d’eventual a interí, donant
compte d’aquest acord a la propera sessió del Ple de la Corporació.

3.- APROVACIÓ FESTES LOCAL PER L’ANY 2015.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència d’aprovar
les festes locals per a l’any 2015.
Atès que és costum de que les festes locals siguin:
el dilluns que segueix al diumenge de la Pasqua Granada, que per a l’any 2015
aquest dia serà el dia 25 de maig, i
el dilluns que segueix al primer diumenge del mes d’agost, Festa Major del
municipi, que per a l’any 2015 aquest dia serà el dia 3 d’agost.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Aprovar les dues festes locals per a 2015, els següents dies:
- dilluns 25 de maig de 2015, i
- dilluns 3 d’agost de 2015.
Segon.- Traslladar l’acord anterior als Serveis Territorials del Departament d’Empresa
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

4.- DONAR EL NOM DE JOAN SERRA A UNA PLAÇA.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència de donar
el nom de Joan Serra a la plaça situada a continuació de la Plaça Major, que va des
del carrer Major fins a tocar de la riera Vallmanya.
Atès el compromís pres per aquest Consistori de donar el nom de Joan Serra a una
vial o una plaça, atenent el seu tarannà i a les activitats que va portar a terme
vinculades al municipi i a la seva gent.
Atès que dins dels actes d’homentage a en Joan Serra, recentment celebrats, va
portar-se a terme el de donar nom a la citada plaça.
Atès que cal formalitzar oficialment aquest fet.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Donar el nom de Joan Serra a la plaça situada a continuació de la Plaça
Major, que va des del carrer Major fins a tocar de la riera Vallmanya.
Segon.- Traslladar l’acord anterior als propietaris i veïns que visquin en algun dels
edificis que afronten a la citada plaça i publicar aquest acord al BOP i al DOGC.
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Tercer.- Procedir a modificar en aquest sentit els registres i padrons (habitants,
fiscals, etc).

5.- APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DELS COMPTES DE L’EXERCICI 2013.
Donada lectura a la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència d’aprovar la liquidació
dels comptes de l’exercici de 2013.
Atès que la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament, a la reunió realitzada
el dia 9 d’abril de 2014 va informar favorablement els comptes de l’exercici de 2013,
considerant que la documentació dels comptes s’ajusta al que s’indica a la normativa
d’aplicació, atenent el vot ponderat dels membres de la Comissió,
Atès que no s’ha presentat cap al·legació en el tràmit d’informació pública que s’ha
realitzat a tenor del que disposa l’article 193-3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, la qual va portar-se a terme mitjançant la publicació
d’anuncis a:
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 28 d’abril de 2014, i
tauler d’anuncis de la Corporació.
El regidor Víctor Reixach manifesta que la gestió econòmica – pressupostària – financera
i fiscal en general és un assumpte força complexa que costa d’entendre pel que li cal
realitzar un esforç per primer comprendre-ho i en segon lloc per poder fer-ne una
valoració; al seu entendre en aquests temes s’hauria d’aconseguir que fossin més
diàfans i entenedors.
Normalment les liquidacions dels comptes solen presentar escenaris fantàstics amb
superàvits i bons romanents que contrasta amb la realitat dels suplements de crèdit i de
l’esforç del dia a dia i de les piruetes que s’ha de portar a terme a la tresoreria municipal.
D’altra banda la gestió de totes aquestes qüestions es massa personalista ja que
bàsicament rau en el secretari-interventor, qui ho té força clar, però que als demès ens
costa d’entendre.
Per tot plegat, el seu grup, votaran en contra de l’aprovació de la liquidació tal com ja
varen fer amb motiu de l’aprovació del pressupost municipal.
Posada a votació la proposta es produeix el següent resultat:
SET vots A FAVOR: els emesos pels regidors: Salvador Cañellas, Daniel
Fernández Fuster, Enric Amargant Presas, Elies Ramil Pou, Maria Àngels
Garriga Puig, Joan Puig Gallach i Esteve Rosell Masó.
QUATRE vots EN CONTRA:
els emesos pels regidors: 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 la liquidació dels comptes de l’exercici de 2013 que a nivell de
resum i expressats en euros dona el següent resultat:
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RESULTAT PRESSUPOSTARI:
Drets
reconeguts

1
2
3

4

obligacions
reconegudes

a) operacions corrents
2.231.875,21 1.813.423.48
b) altres operacions no financeres
165.935,38
287.311,78
Total operacions no financeres (a+b) 2.397.810,49 2.100.735,26
Actius financers
Passius financers
150.000,00
376.716.00
RESULTAT PRESSUPOSTARI
2.547,810,49 2.477.451,26
Ajustos desviacions de finançament
positives de l’exercici
RESULTAT PRESSUPOSTARI
AJUSTAT

ajustos

Resultat
Pressupostari
418.451,73
-121.376,50
297.075,23
-226.716,00
70.359,23

70.359,23

ROMANENT DE TRESORERIA:
exercici actual

any anterior

1 Fons líquids

343.672,23

84.695,93

2 Drets pendents de cobrament:
+ del pressupost corrent
+ del Pressupost tancat
+ d'operacions no pressupostàries

211.121,56

475.586,63

3 Obligacions pendents de pagament:
+ del pressupost corrent
+ del Pressupost tancat
+ d'operacions no pressupostàries
- pagaments pendent aplicació

164.099,66
42.560,59
4.461,31

269.541,21
198.436,90
7.608,52
425.929,25

250.075,19
132.500,60
43.353,46
0,00

I ROMANENTS DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)

412.205,39
7.000,00
348.008,02
57.197,37
0,00

128.864,54

148.077,17

0,00

30.000,00

128.864,54

118.077,17

II Saldos de dubtós cobrament
III Excés de finançament afectat
ROMANENT DE TRESORERIA PER ….
IV
DESPESES GENERALS

Segon.- Trametre còpia dels comptes de l’exercici de 2013 a la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, i a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de
Catalunya.

6.- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL.
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Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència de
modificar la plantilla de personal al servei d’aquesta Corporació.
Atès que recentment s’ha aprovat un conveni de col·laboració amb la Diputació de
Barcelona pel desenvolupament de plans d’ocupació, tenint una aportació econòmica
per part de la Diputació BCN d’imports 13.218,33€ per l’exercici 2013/14 i de la
mateixa quantia per l’exercici 2014/15.
Atès que a finals d’aquest mes de juny finalitza la vigència d’un altre pla d’ocupació fet
amb el Consell Comarcal, mitjançant el qual s’ha pogut disposar, contractat per aquest
Ens, d’un paleta adscrit a la brigada d’obres i serveis municipal, havent quedat palès la
conveniència i la necessitat d’aquest treballador atenent el resultat dels diferents
treballs i tasques de manteniment portat a terme en infraestructures, vials i
instal·lacions que se li han encarregat, pel que seria adient poder continuar realitzant
aquest tipus de tasques i de treballs.
Atès que a la plantilla de personal al servei d’aquesta Corporació aprovada a la sessió
plenària del dia 30 d’octubre de 2013 no hi figura aquesta plaça de paleta, que pel cas
d’endegar el pla d’ocupació de la Diputació de Barcelona esmentat i –en conseqüènciacontractar un paleta, cal que aquesta plaça figuri a la plantilla municipal.
El regidor Arnau Comas diu que no queda clar la prioritat i la necessitat de contractar un
paleta, també es podria contractar altre tipus de personal com: de suport administratiu,
de desenvolupament turístic, de serveis socials o de dinamització juvenil. D’altra banda
expressa els dubtes que tenen en quant a la prohibició de contractar personal derivada
de la normativa estatal i a la necessitat de tenir que modificar la plantilla per contractar
personal.
Manifestant que aquesta exposició i justificació de vot el fan extensiu als altres dos
assumptes que venen a continuació i que van lligats amb la contractació d’un paleta.
L’alcalde li contesta que l’experiència obtinguda en el Pla d’Ocupació que a finals
d’aquest mes acaba ens ha fet valorar la conveniència de disposar d’un paleta a la
brigada d’obres i serveis municipals per feines de manteniment i reparacions en
instal·lacions i en la via pública, però també s’ha valorat el fet de poder disposar del
servei d’aquesta persona durant aquest estiu per tal de cobrir vacances i de reforçar
l’increment de treballs que té la brigada municipal durant aquest període.
El secretari de la Corporació explica que poder contractar a una persona cal disposar
d’una plaça vacant a la plantilla i de consignació pressupostària.
L’alcalde afegeix que aquesta plaça de paleta té caràcter de temporal, finalitzant la
vigència de la contractació en el moment que s’acabi la dotació econòmica obtinguda via
subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona.
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.

5

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.- Modificar la plantilla de personal al servei d’aquest Corporació mitjançant la
creació d’una plaça de paleta que s’inclouria en la categoria de personal laboral de
caràcter temporal.
Segon.- Exposar al públic la modificació de 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. Període, durant el qual, es
podrà examinar la documentació a la secretaria de l'Ajuntament i presentar els
suggeriments i/o les reclamacions que es 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.

7.- EXPEDIENT NÚM. 1/2014 DE MODIFICACIÓ DE CONSIGNACIONS EN EL
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2014.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència d’aprovar
un expedient de modificació de crèdit a determinades partides del pressupost municipal
de l’exercici 2014, per les raons que es recullen en els atesos següents:
Atès que mitjançant el conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona es
disposarà d’una aportació econòmica total de 26.436,66 € pels exercicis 2013/14 i
2014/2015 destinats a plans d’ocupació, essent de 13.218,33 € per exercici.
Atès que la quantitat de 13.218,33 € de l’exercici 2013/14 no figura en el pressupost de
l’actual exercici 2014 i que s’ha de destinar íntegrament a la contractació de personal
que no figura a la plantilla municipal, i –per tant- no disposa de consignació dins el
capítol 1r. de despeses del pressupost municipal d’aquest exercici.
Atès que 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, permet la incoació i aprovació d’un
expedient de suplement de crèdit o consignació pressupostària, que s’haurà de
finançar, entre d’altres, amb majors ingressos recaptats, la qual cosa succeeix a
l’exercici de 2014 en diferents partides d’ingressos, com
partida
461.10

concepte
altres transf.Diputació BCN, pla ocupació

pressupost
0,00

majors ingressos
13.218,33

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.
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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.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit del pressupost 2014,
mitjançant la utilització dels majors ingressos no previstos inicialment en el pressupost,
en la forma següent:
MAJORS INGRESSOS QUE S’UTILITZEN, no previstos inicialment en el Pressupost:
461.10

altres transf. Diputació BCN, pla ocupació
SUMA ...............................................

13.218,33
13.218,33

PARTIDES QUE ES SUPLEMENTEN:
920 131.00

retribucions personal laboral temporal
SUMA ...............................................

13.218,33
13.218,33

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

8.- CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UNA PLAÇA
DE PALETA.
Donada lectura als assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència de
convocar concurs per la contractació temporal d’un paleta.
Atès que mitjançant el conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona es
disposarà d’una aportació econòmica de 13.218,33€ per l’exercici 2013/14 destinat a
plans d’ocupació.
Atès que s’està tramitant sengles expedients administratius per modificar la plantilla de
personal i el pressupost municipal de l’actual exercici, als efectes de poder disposar de
plaça i de consignació econòmica per la contractació d’una plaça de paleta.
Atès que es del tot necessari i urgent de poder disposar d’un paleta que contribueixi a
les tasques que desenvolupa actualment la brigada d’obres i serveis i evitar
l’acumulació de feina que es produirà amb motiu de les vacances que està previst es
portin a terme majorment aquest estiu.
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:
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“... 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.”
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.

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 –pel
període comprés entre els mesos de juliol de 2014 i setembre de 2015- d’un paleta de
la brigada d’obres i serveis municipals.
Segon.- Aprovar les bases que regularan el concurs,següents:

8

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 juliol de 2014, 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 15/07/2014,
b) residents al municipi amb una antiguitat mínima d’un any, anterior al
c)
d)
e)
f)

15/07/2013,
estar en situació d’atur i inscrit en el Servei d’Ocupació de Catalunya,
disposar de carnet de conduir vigent de la classe B,
no patir malaltia o defecte físic que impedeixi el normal desenvolupament de
les funcions pròpies del lloc de treball,
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
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.
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c) experiència professional amb feines de la construcció i jardineria realitzades
en el sector privat, es puntuarà 0,10 punts per mes treballat i acreditat fins a
un màxim de 2,00 punts.
d) experiència professional amb feines de la construcció i jardineria realitzades
en el sector públic, es puntuarà 0,10 punts per mes treballat i acreditat fins a
un màxim de 3,00 punts.
e) per cursos realitzats relacionats amb la feina, fins a un màxim de 1,00 punt.
f) 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 fins a 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.
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 la retribució mensual bruta de 1.167,00 €.
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
fins a 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.
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Cinquè.- Facultar a la Junta de Govern per acordar la contractació de l’aspirant/a que
proposi el Tribunal Qualificador, havent de donar compte al Ple a la primera sessió que
es porti a terme
Sisè.- Publicar la contractació de personal a: BOP, DOGC, tauler d’anuncis i pàgina
web municipal.

9.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE L’OBRA D’URBANITZACIÓ
DELS CARRERS SEGADORS I ANTON DE FLUVIÀ.
Assabentat els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència d’aprovar
definitivament el projecte de l’obra d’urbanització dels carrers Segadors i Anton de
Fluvià.
Atès que el citat projecte va ser aprovat inicialment pel Ple de la Corporació a la sessió
del dia 30 d’abril de 2014.
Atès que s’ha realitzat informació pública, mitjançant notificació individualitzada a tots
els propietaris que afronten amb els citats carrers, així com també s’han publicat
anuncis a
- Butlletí Oficial de la Província del dia 16/05/14,
- Diari Oficial de la Generalitat del dia 14/05/14,
- El9Nou,
- pàgina web de l’ajuntament, i
- tauler d’anuncis de la Corporació,
sense que s’hagi presentat cap reclamació i/o al·legació.
El regidor Arnau Comas pregunta si segueix pendent o ja es sap si s’obtindran més
ajuts o subvencions per a l’execució d’aquesta obra.
L’alcalde li contesta que tot està igual, pel que si no hi ha més ingressos s’haurà
d’executar només una part de l’obra prevista en el projecte, que serà l’equivalent al
finançament de que es disposi.
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:
Aprovar definitivament el projecte el projecte de l’obra d’urbanització dels carrers
Segadors i Anton de Fluvià, que ha estat redactat pels serveis tècnics municipals:
l’arquitecte Lluís Lliboutry Aragay, l’enginyer Emili Pajares Radua i l’arquitecte tècnics
Joan Miralles Font, tenint un cost d’execució material de 198.521,48€ (IVA inclòs).
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10.- ACTE JURIDIC COMPLEMENTÀRI REPARCEL·LACIÓ SECTOR DE CAN
RECORD.
Assabentat els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència d’aprovar
un acte jurídic complementari al projecte de reparcel·lació del sector de Can Record.
Atès que pel senyor Jaume Bonet Balaguer, s’ha sol·licitat que es tramiti i s’aprovi un
acte jurídic complementari al projecte de reparcel·lació del sector de Can Record, que
va ser aprovat definitivament pel Ple de l’ajuntament a la sessió realitzada el dia 8 de
juny de l’any 2.000.
Atès que l’acte jurídic complementari que es sol·licita té com a finalitat poder inscriure
registralment la part de la finca de llur propietat, anomenada Can Terradetes, que
queda fora de l’àmbit del sector de Can Record, la qual va desaparèixer per error amb
motiu de la inscripció registral de la reparcel·lació del citat sector, en haver tractat la
totalitat de la finca com aportada a la reparcel·lació de Can Record, quan en realitat
una part de la finca quedava dins del sector i una altra part quedava fora del seu àmbit.
Atès que la Junta de Govern d’aquest ajuntament a la sessió realitzada el dia 26 de
març de 2014 va aprovar inicialment l’acte jurídic complementari sol·licitat, mitjançant
l’acord que literalment diu el següent:
“Vist l’escrit presentat pel senyor Jaume Bonet Balaguer, en representació de l’entitat
immobiliari Bonet Balaguer SL, posant de manifest la impossibilitat d’inscriure en el Registre
de la Propietat la segregació de la finca 159, que va ser aportada en part en la reparcel·lació
del sector Ponent, sol·licitant l’aprovació d’un acte jurídic complementari de la citada
reparcel·lació als efectes de poder inscriure registralment la part de l’esmentada finca que
queda fora de l’àmbit del sector de Can Record.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals posant de manifest que:
La finca registral 159 descrita a l´apartat b.2.3 de l´escriptura de constitució de la societat
ENTIDAD INMOBILIARIA BONET BALAGUER S.A. (protocol nº 1609 del notari senyor
Rafael Ruiz Gallardon, de 9 de juny de 1972) va ser incorporada parcialment a l´expedient
de reparcel·lació del Pla Parcial Can Record amb una superfície de 672,37 m2.
Fruit d´aquesta reparcel·lació, que va ser aprovada definitivament per l´ajuntament de Sant
Esteve de Palautordera el 8 de juny de l´any 2000 i la Comissió d´Urbanisme de Barcelona
va acordar donar-se’n per assabentada el 17 d´octubre del 2001, la societat ENTIDAD
INMOBILIARIA BONET BALAGUER va passar a ser titular de la parcel·la del carrer Oratge
nº 56, d’una superfície de 449,50 m2 (ref. cadastral 2877309DG5137N0001FB).
Cal assenyalar que la resta de finca, que no va ser incorporada a l´expedient de
reparcel·lació, que des del punt de vista urbanístic encara manté la qualificació de sòl no
urbanitzable i que està dividida en dues peces pel camí de Can Fullaca Vell, no va ser
degudament inscrita en el Registre de la Propietat.
És per resoldre aquest extrem i la problemàtica que se’n deriva que, d’acord amb el que es
disposa a l’article 168.1.b del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme, es proposa endegar una operació jurídica
complementària.
El conjunt de la finca actual es correspon amb aquestes tres parcel·les cadastrals:
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08206A004000650000QM – Polígon 4, parcel·la 65 - Sòl no urbanitzable
08206A004000710000QR – Polígon 4, parcel·la 71 - Sòl no urbanitzable
2877309DG5137N0001FB – Carrer Oratge nº 56 – Sòl urbà
Cal assenyalar que a la parcel·la 71 hi ha unes edificacions que constitueixen un habitatge
que és fruit de la reforma i ampliació d’una construcció preexistent. La seva configuració
actual respon a obres de reforma emparades per la llicència 30/2003, atorgada per
l´ajuntament el 20 de març de 2003, i la seva superfície edificada està referenciada a la
corresponent fitxa cadastral.
Vist el que es disposa a l’article 168.1.b) del Reglament de la Llei d’urbanisme.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda d’iniciar la tramitació d’un acte jurídic
complementari de la reparcel·lació del sector de Can Record, als efectes de poder inscriure
registralment la part de la finca 159 que queda fora de l’àmbit del citat, dins de d’indret de
Can Terradets, portant a terme informació pública –pel termini d’un mes- als efectes que es
puguin formular .al·legacions

Atès que s’ha portat a terme informació pública mitjançant notificació als propietaris
inclosos a l’àmbit del sector de Can Record, així com publicació d’anuncis al tauler de
la Corporació i al Butlletí Oficial de la Província del da 16 de juliol de 2010, sense que
s’hagin presentat cap suggeriment ni al·legació.
El regidor Víctor Reixach manifesta que el seu grup votarà en contra per lo dificultós
d’entendre que és aquest assumpte, que pretén corregir un error comès a l’any 2000
amb motiu de la reparcel·lació del sector de Can Record, és a dir que fins al cap de 14
anys ningú s’ha donat compte d’aquesta qüestió, fet –si més no- que genera dubtes o
sospites sobre l’existència d’interessos urbanístics en el sòl no urbanitzable on s’ubica la
resta de finca del senyor Bonet no inscrita la Registre de la Propietat.
L’alcalde li diu que és un fet que ningú s’havia donat compte d’aquest error fins el
moment que el propietari ho necessita, per la raó que sigui, i demana que es corregeixi.
El secretari de la Corporació explica que l’error el va tenir el Registre de la Propietat, no
essent atribuïble a l’ajuntament, consisteix –aquest- en el fet que en el moment
d’inscriure’s la reparcel·lació es fa desaparèixer la finca aportada, tal com pertoca fer,
però només es registre la finca resultant ubicada dins del sector urbà de Can Record i no
es registra la resta de finca situada fora d’aquest àmbit.
Posada a votació la proposta es produeix el següent resultat:
SET vots A FAVOR: els emesos pels regidors: Salvador Cañellas, Daniel
Fernández Fuster, Enric Amargant Presas, Elies Ramil Pou, Maria Àngels
Garriga Puig, Joan Puig Gallach i Esteve Rosell Masó.
QUATRE vots EN CONTRA:
els emesos pels regidors: 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 definitivament la operació jurídica complementària al projecte de
reparcel·lació del sector de “Can Record” del municipi de Sant Esteve de Palautordera
en els termes que es deixen exposats en els documents objecte de tramitació, amb el
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benentés que la única finalitat d’aquest acte jurídic és la de poder inscriure
registralment la part de la finca 159 que queda fora de l’àmbit del sector de Can
Record, dins de d’indret de Can Terradetes.
Segon.- Significar a l’entitat immobiliari Bonet Balaguer SL que haurà de realitzar –
pel seu compte- les actuacions i tràmits que s’hagin de portar a terme en el Registre
de la Propietat de Sant Celoni per recollir l’acte jurídic complementari.

11.- APROVACIÓ PROVISIONAL PLA ESPECIAL CAN NET.
Donada lectura a la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència d’aprovar
provisionalment el Pla Especial de Can Net.
Atès que el Pla Especial de Can Net ha estat aprovat inicialment pel Ple de la
Corporació a la sessió realitzada el dia 5 de març de 2014, previ informe favorable
emès conjuntament per l’arquitecte i secretari municipals.
Atès que s’ha portat a terme informació pública mitjançant la publicació d’anuncis a:
- Butlletí Oficial de la Província del dia 21/03/14,
- Diari Oficial de la Generalitat del dia 19/03/14,
- El9Nou del dia 17/03/14,
- pàgina web de l’ajuntament, i
- tauler d’anuncis de la Corporació,
sense que s’hagi presentat cap reclamació i/o al·legació.
Atès que s’ha rebut informe de les Administracions Públiques en el sentit següent:
Diputació de Barcelona: favorablement, i
Agència Catalana de l’Aigua: favorablement.
Atès que en data 13/03/14 va tenir entrada al Departament d’Agricultura de la
Generalitat de Catalunya escrit d’aquest Ajuntament sol·licitant informe sobre aquest
assumpte, havent transcorregut el termini de 3 mesos que tenen les Administracions
per contestar tal i com es disposa a l’article 42-3 de la Llei30/1992 de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, sense que s’hagi
rebut l’informe sol·licitat.
Atès que la documentació tècnica del Pla Especial es considera completa i correcte:
en quedar suficientment descrit
- l’àmbit territorial,
- la finalitat i objecte del projecte,
- l’interès general de l’activitat privada,
- la compatibilitat de l’actuació prevista amb el planejament urbanístic,
en considerar que la documentació que composa el projecte es suficientment
entenedora, descriptiva i precisa, tot i que s’haurà de concretar i desenvolupar
amb motiu de la conversió en projecte executiu a l’hora de tramitar la
corresponent llicència urbanística d’edificació.
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Vist el que es disposa al Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Declarar d’interès públic l’activitat d’hipoteràpia amb nens autistes que es
desenvoluparà a l’aire lliure a la masia de Can Net (objecte d’aquest Pla Especial),
d’acord amb el que s’estableix a l’article 47-4-a) del Decret Legislatiu 1/2010.
Segon.- Aprovar provisionalment el Pla Especial de Can Net.
Tercer.- Trametre aquests acords i còpia de l’expedient a la Direcció General
d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, sol·licitant l’aprovació definitiva del Pla
Especial esmentat per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme.

12.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL NNSS (Circ Cric).
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència d’aprovar
inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries pel que fa a l’àmbit de la
finca Camp Canal (Circ Cric), per ser qualificat com equipament privat d’ús cultural, tal
i com es reflecteix en el projecte que ha redactat l’arquitecte Hug Alemany
Mascarenhas.
Atès que les Normes Subsidiàries de Planejament vigents a Sant Esteve de
Palautordera, qualifiquen la zona on es troba la finca en qüestió com a Sol No
Urbanitzable de tipus Forestal, pel que les activitats que poden desenvolupar-s’hi son
només les agrícoles i ramaderes, incompatible –per tant- amb l’activitat de circ.
Atès que a l’any 2009, l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, per acord del Ple
del dia 26 de març, va declarar l’activitat del Circ Cric d’interès general i cultural.
Atès que s’ha demanat informe amb caràcter previ a
- Agència Catalana de l’Aigua,
- Àrea de Parcs Naturals – Diputació de Barcelona,
- Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural –
Generalitat de Catalunya,
- Direcció General de Protecció Civil, i
- Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental.
Atès que el projecte que s’ha presentat per a la modificació de les NNSS incorpora -en
la seva totalitat- les diferents qüestions, condicions i prescripcions plantejades pels
organismes consultats.
Atès que el projecte per a la modificació puntual de NN SS no altera cap realitat física
ni modifica el grau de protecció de la zona afectada, tenint solsament per objecte la
qualificació de l’àmbit de la finca de Camp Canal d’equipament privat d’ús cultural
compatible amb l’activitat de circ.
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Vist el que es disposa al Decret Legislatiu 1/2010 pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Urbanisme de Catalunya.
Vist l’informe favorable emès conjuntament per l’arquitecte i secretari municipals.
El regidor Carles López pregunta com és que si ja es disposa d’informes del diferents
Ens a qui s’ha demanat ara s’ha de tornar sol·licitar?. D’altra banda voldria tenir la
certesa del que es diu en un dels atesos de la proposta que fa esment a que el
projecte ha incorporat les prescripcions o condicions que s’indiquen en aquests
informes.
L’alcalde li respon que els informes es varen demanar en el tràmit d’informació prèvia
que s’ha realitzat, però els que seran vàlids són els que s’emetin amb posterioritat a
l’acord d’aprovació inicial que avui es porta al Ple. En quant a la incorporació de les
prescripcions o condicions dels informes li diu que els tècnics municipals –arquitecte i
secretari- ho han comprovat i així ho posen de manifest.
El regidor Carles López manifesta que en aquest assumpte votaran afirmativament per
les repercussions positives pel municipi en quant a la promoció turística que tindrà,
però ho faran amb certa recança sobre la incidència que pugui tenir en la protecció del
parc o preparc del Montseny.
L’alcalde li contesta que la incidència que pugui tenir sobre el parc, serà la mateixa
que la que té en aquest moment, doncs cal tenir present que l’acitivitat es ve portant a
terme des de fa una colla d’anys, va començar 4 o 5 anys abans que fos alcalde i s’ha
consolidat en el decurs del temps, tenint un moviment molt important de persones que
visiten i participen de les activitats del circ.
Amb la proposta que avui es porta a la consideració del Ple, aprovació inicial de la
modificació de les NNSS, es començarà –finalment- a caminar per legalitzar l’activitat
del circ, havent de tenir present que aquesta activitat a l’any 2009 va ser declarada –
per la unanimitat de tots els grups polítics- d’interès cultural i general pel municipi.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les NNSS per qualificar com
equipament privat d’ús cultural l’àmbit de la finca Camp Canal (Circ Cric).
Segon.- Realitzar informació pública, pel termini d’un mes, mitjançant la publicació
d’anuncis al BOP, DOGC, diari 9NOU, pàgina web municipal i tauler d’anuncis de la
Corporació, als efectes que es puguin formular –dins aquest període- al·legacions i/o
suggeriments.
Tercer.- Sol·licitar informe als diferents organismes que puguin tenir-hi interès, plans,
programes i/o sigui preceptiu el seu informe, següents:
- Agència Catalana de l’Aigua,
- Àrea de Parcs Naturals – Diputació de Barcelona,
- Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural –
Generalitat de Catalunya,
- Direcció General de Protecció Civil, i
- Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental.
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13.-

APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL NNSS (Castell
Montclús).
Donada lectura a la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència d’aprovar
provisionalment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries pel que fa a l’àmbit
del Castell de Montclús.
Atès que la modificació puntual de les NNSS ha estat aprovat inicialment pel Ple de la
Corporació a la sessió realitzada el dia 5 de març de 2014.
Atès que s’ha portat a terme informació pública mitjançant la publicació d’anuncis a:
- Butlletí Oficial de la Província del dia 21/03/14,
- Diari Oficial de la Generalitat del dia 18/03/14,
- El9Nou del dia 14/03/14,
- pàgina web de l’ajuntament, i
- tauler d’anuncis de la Corporació,
sense que s’hagi presentat cap reclamació i/o al·legació.
Atès que s’ha rebut informe de les Administracions Públiques en el sentit següent:
Diputació de Barcelona: favorablement,
Departament de Cultura Generalitat de Catalunya: reclamant certificat del
Departament d’Agricultura segons el qual en el supòsit que la finca quedès
qualificada d’equipament es podria inscriure al Registre de la Propietat.
Atès que no han emès encara l’informe sol·licitat les següents Administracions
Públiques
- Agència Catalana de l’Aigua, entrat el dia 17/03/14,
- Departament de Territori i Sostenibilitat, tramés el dia 12/03/14,
- Departament d’Agricultura, tramés el dia 12/03/14, i
- Direcció General d’Arquitectura i Habitatge, tramès el dia 11/03/14
havent de remarcar que, en tots els casos, ha transcorregut el termini de 3 mesos que
tenen les Administracions per contestar tal i com es disposa a l’article 42-3 de la
Llei30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, sense que s’hagin rebut els informes sol·licitats.
Vist el que es disposa al Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
El regidor Víctor Reixach manifesta que en aquest assumpte el seu grup s’abstindrà en
no està d’acord en que la Diputació de Barcelona acabi fent la gestió, manteniment i
conservació del Castell de Montclús.
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.
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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.- Aprovar provisionalment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries
pel que fa a l’àmbit del Castell de Montclús.
Segon.- Trametre aquest acord i còpia de l’expedient a la Direcció General
d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, sol·licitant l’aprovació definitiva de la
modificació de les Normes Subsidiàries per part de la Comissió Territorial
d’Urbanisme.

14.- PRECS i PREGUNTES.
1.- El regidor Esteve Rossell pregunta sobre els treballs de col·locació de panots de
la vorera que ha realitzat la brigada d’obres municipals al voltant de la finca de Can
Rossell -carrers Joan Baixas, Sant Elies i Joan Maragall- uns 110 metres lineals que
suposen un cost de 3.542,00€ a càrrec de l’Ajuntament, que representa 1,40€ per
cada habitant de Sant Esteve de Palautordera. Al seu entendre aquest treball no es
pot catalogar d’obra de manteniment pel que hauria d’anar a càrrec del propietari de la
finca, generant un greuge comparatiu amb el que han pagat els propietaris on s’han
portat a terme obres similars.
L’alcalde li contesta que el que s’ha fet no comporta cap mena d’il·legalitat, tota
vegada que l’ajuntament pot realitzar aquest tipus d’obra i no repercutir-ne el seu cost.
En tot cas vol manifestar que la masia de Can Rossell està construïda fa més de 200
anys, en el seu temps es varen obrir els carrers i es va col·locar la vorada sense
construir la vorera, amb el pas del temps es va anar degradant a base del creixement
desmesurat de sis plàtans i de bardissa, sense que ni tan sols s’hi pogués transita. Pel
que era convenient portar a terme una actuació de neteja, de construcció de la tanca
de la finca i de completar i acabar la vorera no construïda en el seu temps, .
Amb aquesta finalitat es va arribar, fa un parell d’anys, a un acord amb el propietari, en
Salvador Vila, havent –aquest- realitzat la neteja de matolls i bardissa, la tala de
plàtans, el tancament de la finca i va formigonar l’espai de la vorera, mentre que
l’Ajuntament es va comprometre a posar els panots, cosa que ara s’ha fet. Considera
que es va prendre una bona decisió i que s’ha fet tanmateix una bona actuació.

2.-

El regidor Arnau Comas pregunta per l’increment en la demanda i conseqüent
necessitat d’augmentar el pressupost municipal pel que fa a classes de català per
adults i per beques de menjador escolar.
El regidor Joan Puig li contesta que aquestes qüestions s’han plantejat a la reunió que
el Consell Escolar ha portat a terme avui, en la que s’ha exposat que el repartiment a
tres bandes que es feia d’aquestes despeses (centre, Ampa i Ajuntament) no es podrà
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continuar realitzant per raó que el centre educatiu –avui- no disposa de pressupost, i –
en conseqüència- s’haurà d’estudiar i prendre la decisió que es pugui per redistribuirles, havent de tenir en compte –tanmateix- el fons solidari que ha de fer front a rebuts
impagats per les activitats (excursions i d’altres). En tot cas és un assumpte en el que,
a més de redistribuir la despesa- també s’haurà d’implicar els serveis socials per
continuar assistint a aquelles persones que no puguin satisfer els rebuts que els
liquidin per aquestes activitats.

3.- El regidor Arnau Comas formula el prec de demanar a l’equip de govern de portar
a terme sengles reunions per tractar de
o la possibilitat de contractar els serveis de la cooperativa “som energia” de Sant
Celoni, i
o la problemàtica generada per la pavimentació del vial que va de Les Illes a Sant
Marçal en el municipi de Montseny.
L’alcalde li manifesta que no hi ha cap inconvenient per portar a terme aquestes
reunions, indicant-li que pel que fa a la pavimentació del vial de Montseny segurament
tindran diferent punt de vista i li expressa la no voluntat d’ingerir-se en decisions
preses per un altre Ajuntament.

4.-

El regidor Esteve Rosell pregunta sobre la conveniència de col3locar un
desfibril·lador al pavelló municipal.
El regidor Daniel Fernández li contesta que està treballant aquesta qüestió disposant
de pressupost per realitzar-ho.

I no havent-hi més assumptes per tractar s’alça la sessió a les onze de la nit (23,00 h),
de tot el qual com a secretari en dono fe.
Vist-i-plau
L’alcalde

Salvador Cañellas i Baró

el secretari

Josep Maria Campdepadrós i Castaño
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