ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA TRENTA D’ ABRIL DE 2014.
A les set de la tarda (19,00 h) del dia 30 d’abril 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
extraordinària del Ple de l’Ajuntament.
PRESIDENT:

l'alcalde, Salvador Cañellas Baró

REGIDORS:

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

SECRETARI

EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA: el regidor Josep Sabé Vila.

A continuació s’entra a conèixer els punts que figuren al següent:

ordre del dia

1.- SORTEIG MESES ELECTORALS.
Complides totes les formalitats legals determinades, es procedeix a realitzar els
sorteig dels membres que han de constituir les meses electorals pel dia 25 de maig
de 2014, Eleccions al Parlament Europeu, produint-se el següent resultat:
MESA A:
TITULARS:
PRESIDENT:
PRIMER VOCAL:
SEGON. VOCAL

Elena Fernández Beltran
Lluïsa Cuco Pastor
Andreu Campins Vila

SUPLENTS:
1r de PRESIDENT:

Júlia Galí Tàpias
1

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

Carles Delgado Nuñez
Martí Cardoso Sabé
Pau Escrig Echeverria
Lluís Girón Castan
Olga Comas Angrill

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

Máximo Rodríguez Fernández
Rut Pala Serra
Meritxell Martínez Pantebre

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

Bibiana Roig Recio
Anna López Sanuy
Josep Nadal Serra
Núria Purcalla Ariño
Noelia Molins Pons
Ramon Pujol Casanovas

Així mateix s’acorda habilitar la Secretaria 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 Ple corresponent a la sessió
del dia 27 de març de 2014, la qual en trobar-la conforme es aprovada per la
unanimitat dels assistents.

3.-

RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN DE COMPARÈIXER I DE
NOMENAMENT ADVOCATS EN EL RECURS CONTENCIÓS INTERPOSAT PER
LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO CONTRA ACORD PLE SOBRE LA
SOBIRANIA FISCAL.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda de ratificar l’acord adoptat per la Junta de
Govern a la sessió realitzada el dia 23 d’abril de 2014, acordant de comparèixer com
a part demandada en el recurs 386/2013/F interposat per la Subdelegación del
Gobierno de Barcelona davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de
Barcelona, i d¡atorgar la representació i els poders necessaris als advocats Jordi
Salbanya Benet i Marta Lluís Dixon, que literalment diu el següent:
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Vista la diligència d’ordenació emesa per la secretari del Jutjat Contenciós
Administratiu número 7 de Barcelona, de data 27 de març de 2014, en la que es
diu de continuar el procés del recurs 386/2013 en haver rebut la demanda de
l’advocat de l’Estat en representació de la Subdelegación del Gobierno de
Barcelona contra l’acord adoptat pel Ple d’aquest Ajuntament (21 d’octubre de
2013) aprovant satisfer els impostos estatals (IRPF i IVA) a través de l’Agència
Tributària de Catalunya, alhora que -en la citada diligència- s’atorga a aquest
ajuntament un termini improrrogable de vint dies per contestar la demanada.
Atès la possibilitat d’interposar al·legacions per inadmissió del recurs, així com, si
s’admet el recurs, serà necessària l’assistència de lletrat per comparèixer en el
Jutjat Contenciós Administratiu per exercir la defensa dels interessos municipals
pel que s’ha sol·licitat assistència jurídica a l’Associació Catalana de Municipis.
Vist que l’Associació Catalana de Municipis ha designat, per aquest assumpte, als
advocats Jordi Salbanya Benet i Marta Lluís Dixon.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
PRIMER.Comparèixer com a part demandada en el recurs 386/2013/F
interposat per la Subdelegación del Gobierno de Barcelona davant el Jutjat
Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona.
SEGON.- Atorgar la representació i els poders necessaris per tal de comparèixer
en la defensa dels interessos de l’Ajuntament en el contenció esmentat en el punt
anterior, i –a tots els efectes processals- als advocats Jordi Salbanya Benet i
Marta Lluís Dixon.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple en la primera sessió, per a la
seva ratificació.

4.-

ADHESIÓ A LA COMMEMORACIÓ
MANCOMUNITAT DE CATALUNYA.

DEL

CENTENARI

DE

LA

Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència
d’adherir-se a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de Catalunya que
promou la Diputació de Barcelona.
Atès que el 18 de desembre de 1913 s’aprovà el Reial Decret que facultava a les
Diputacions Provincials a mancomunar-se. Els dies 20, 22 i 23 del mes de desembre
es reuniren a l’antic Palau de la Generalitat la junta de delegats de les quatre
diputacions catalanes per tal de redactar l’estatut de la Mancomunitat de Catalunya.
El 8 de gener de 1914 els delegats de les quatre diputacions catalanes, encapçalats
pels respectius presidents, van subscriure el projecte d’estatut de la mancomunitat i
el 6 d’abril de 1914 es va constituir la Mancomunitat de Catalunya, fruit de la unió de
les quatre diputacions i va ser escollit com a President de l’Assemblea de la
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Mancomunitat de Catalunya el President de la Diputació de Barcelona, Enric Prat de
la Riba, que s’erigia com a veritable inspirador de tot aquell procés.
Atès que la institució naixia com a resultat de la suma de capacitats i esforços de les
diputacions catalanes i amb la voluntat de servei a les expectatives de major
reconeixement polític de Catalunya i com a instrument de modernització de les
estructures existents i absents – des de les viàries fins a les educatives i culturals.
Atès que en un període de temps certament breu es van realitzar accions concretes
per a la millora de la qualitat de vida i pel benestar de la ciutadania al temps que es
posaren les primeres pedres d’institucions culturals, científiques i acadèmiques que
han estès la seva actuació fins als nostres dies.
Atès que la Mancomunitat de Catalunya va significar una gran aportació al progrés
social, econòmic i nacional del nostre País i de la seva gent, al mateix temps que
posà les bases per a estructures i institucions culturals, científiques i educatives que
perviuen en el temps, entre d’altres, l’Institut d’Estudis Catalans, la Biblioteca de
Catalunya, l’Escola Industrial, la Biblioteca de Catalunya, l’Escola Superior de Belles
Arts, l’Escola Industrial o l’Escola del Treball.
Atès que a l’any 2014 es compleixen 100 anys des del naixement de la
Mancomunitat, i, és per això que la Diputació impulsa la commemoració d’aquesta
data tan important, i traslladar a la societat l’evidència de la feina feta per aquesta
singular institució.
Atès que sense la Mancomunitat, sense Prat de la Riba, en Puig i Cadafalch i tanta
altra gent, la Catalunya actual no seria pas la mateixa. Sense ells i el seu esperit i el
seu treball no seriem on som. Perquè certament la gent de la Mancomunitat sabien el
que es feien, com si s’haguessin avançat cent anys en el temps, com si fos avui
mateix, Prat de la Riba escrivia el 1917:
“No hem fet la Mancomunitat per a tenir una Diputació més gran, ni per a donar a
l’ànima catalana un petit cos d’administració subordinada, secundària: una província.
Tots, anant més o menys enllà, qui deturant-se aviat, qui veient lluny encara el terme
del seu ideal, tots volem per a Catalunya un cos d’Estat, tots sentim que la voluntat
popular catalana exigeix imperiosament, més o menys accentuades o atenuades,
formes d’Estat”.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- ADHERIR-SE a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de
Catalunya, tot fent extensiva aquesta adhesió a la comunitat veïnal per tal de
participar-ne i programar-se actes, si s’escau.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Barcelona per al seu
coneixement i efectes.
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5.-

DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A LA JUNTA DE GOVERN PER A
L’ADJUDICACIÓ DE PARCEL·LES VACANTS DELS HORTS MUNICIPALS.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència de
delegar la competència a la Junta de Govern municipal del procediment, la
tramitació i l’adjudicació de les parcel·les que quedin vacants dels horts municipals.
Atès que en el Ple del dia 5 de març de 2014 es va aprovar l’adjudicació de les
parcel·les dels horts municipals, havent quedat 2 parcel·les sense ser adjudicades
per manca de sol·licituds.
Atès que la Junta de Govern a la sessió realitzada el dia 30 d’abril de 2014 va
acordar d’acceptar la renúncia presentada per l’ADF a l’adjudicació que se li va
atorgar de la parcel·la número 3.
Atès que des dels serveis socials municipals s’ha manifestat que podria haver
famílies que podria ser beneficiós tinguessin una parcel·la dels horts municipals.
Atès que també es té coneixement de persones que han expressat verbalment, amb
posterioritat a l’adjudicació, l’interès per disposar d’una parcel·la dels horts
municipals.
Atès que per fer més àgil el procediment, la tramitació i l’adjudicació de les parcel·les
vacants i les que puguin quedar-hi en un futur, per la unanimitat dels assistents
s’acorda:
Delegar la competència a la Junta de Govern municipal del procediment, la tramitació
i l’adjudicació de les parcel·les que estiguin i/o quedin vacants dels horts municipals,
corresponents al grup A de persones/famílies amb necessitats econòmiques i
socials, que necessitaran informe dels serveis socials municipals que acrediti
aquesta condició i determini el percentatge de la reducció sobre la taxa a satisfer.

6.- ADJUDICACIÓ CASAL D’ESTIU 2014.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència de
procedir a l’adjudicació i contractació del servei de casals d’estiu de 2014.
Atès que la contractació del servei de casals d’estiu va ser convocada per acord del
Ple adoptat a la sessió del dia 5 de març de 2014, mitjançant procediment negociat
sense publicitat, havent invitat a presentar ofertes a les següents empreses:
Evasió de Sant Celoni.
+Tres Mestres Activitats de Sant Esteve de Palautordera,
Endoina de Santa Maria de Palautordera, i
Frox Esportiu de Santa Maria de Palautordera.
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Atès que la Mesa de Contractació a la reunió portada a terme el dia 16 d’abril de
2014 va procedir a valorar les ofertes presentades segons els criteris que figuren al
Plec de Clàusules que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el
dia 5 de març de 2014, amb el següent resultat:
Frox
Esportiu

Endoina

Tres Mestres
Activitats

0

10

0

MILLORA TARIFES (5 punts)

0

0

0

TITULACIONS PERSONAL (7 punts)

0

0

3

presentació (4 punts)

1

3

4

coherència (4 punts)

4

4

4

originalitat (4 punts)

2

2

2

organització activitats (4 punts)

2

3

4

relació personal (4 punts)

0

0

4

0

0
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EXPERIENCIA PERSONAL (10 punts)

0

10

10

CONEIXEMENT ENTORN (5 punts)

0

0

0

ALTRES MILLORES (15 punts)

1

3

10

SUMA PUNTS

10

35

49

PROJECTE

OFERTA ECONÒMICA (10 punts)

CONTRACTACIÓ PERSONAL (10
punts)
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formulant proposta al Ple per l’adjudicació definitiva del Casal d’Estiu 2014, a favor
de l’empresa +Tres Mestres Activitats de Sant Esteve de Palautordera que no ha
realitzat oferta econòmica, entenent que aquesta és la del preu que figura al Plec de
Clàusules de 5.000,00 € (IVA inclòs).
El regidor Carles López manifesta que per altres concursos convindria revisar el
contingut del Plec de Clàusules i en especial la forma de valorar i puntuar de forma
més objectiva les ofertes que es presentin.
El regidor Esteve Rosell diu que a la votació s’abstindrà per la mateixa raó que ja va
exposar amb motiu d’aprovar el Plec de Clàusules, de creure més adient d’haver
portat a terme un concurs obert.
Posada a votació la proposta es produeix el següent resultat:
NOU 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, Víctor Reixach Casacuberta, Arnau Comas
Miñarro i Carles López Cao.
UN vot d’ABSTENCIÓ: l’emès pel regidor: Esteve Rosell Masó.
en no necessitar aquest assumpte cap majoria qualificada, a la vista del resultat de la
votació s’aprova la proposta de l’alcaldia, acordant-se:
Primer.- Declarar vàlida la licitació mitjançant procediment negociat sense publicitat
per l’adjudicació del servei de Casal d’Estiu de 2014.
Segon.- Adjudicar el contracte del servei de Casal d’Estiu de 2014 a l’empresa
+Tres Mestres Activitats de Sant Esteve de Palautordera SL pel preu de 5.000,00€
(IVA inclòs), havent de portar-se a terme amb subjecció al plec de clàusules
aprovades pel Ple del dia 5 de març de 2014 i al contingut de l’oferta que ha
presentat.
Tercer.- Publicar l’acord d’adjudicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, pàgina web municipal i tauler d’anuncis.
Quart.- Facultar el Sr. Alcalde President, tant àmpliament com en dret sigui
menester per signar el corresponent contracte administratiu.

7.- APROVACIÓ PROJECTE DE L’OBRA D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS
SEGADORS I ANTON DE FLUVIÀ.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència
d’aprovar el projecte de l’obra d’urbanització dels carrers Segadors i Anton de Fluvià.
Atès que el citat projecte 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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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,
pressupost d’execució material i de contracta, amb indicació dels costos
directe i indirectes,
gestió de residus,
plec de control de qualitat,
plec de prescripcions tècniques i particulars,
plànols de conjunt i de detall de l’obra,
proposta de classificació del contractista, i
estudi bàsic de seguretat i salut.
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 Arnau Comas manifesta que els sembla correcte el projecte d’obra en
especial pel que fa a la necessitat de refer el clavegueram, però tenen dubtes pel
que fa al fet de donar prioritat a aquesta obra.
El regidor Esteve Rosell diu que troba a faltar una previsió per realitzar la
sonorització.
L’alcalde els contesta que la prioritat ve donada tant per la necessitat de substituir la
xarxa de clavegueram degut a que l’existent està xafada en diferents llocs, i –entres
d’altres raons- per tenir que dotar aquest carrer d’una correcte il·luminació recordant
que en aquest moment hi ha només dos punts de llum. Però, també s’ha determinat
la conveniència de la seva execució pel fet de tenir –en aquest moment- 80.000,00€
de subvenció de la Diputació de Barcelona, i per disposar del consens amb tots els
propietaris de finques que afronten al carrer.
També vol manifestar que a l’hora d’executar l’obra només es portarà a terme la part
fins on arribi el finançament que s’obtingui, provinent de les subvencions d’altres Ens
Públics (la que ja es té de la Diputació i d’altres que pugui obtenir abans de fer
l’obra), més les contribucions especials dels propietaris de finques que afronten al
carrer, així com el 10% que pagarà l’Ajuntament tal i com s’ha fet en altres obres que
s’han portat a terme.
Posada a votació la proposta es produeix el següent resultat:
SET vots A FAVOR: els emesos pels regidors: Salvador Cañellas, Daniel
Fernández Fuster, Enric Amargant Presas, Elies Ramil Pou, Maria Àngels
Garriga Puig, Joan Puig Gallach i Esteve Rosell Masó.
TRES vots d’ABSTENCIÓ:
els emesos pels regidors:
Víctor Reixach
Casacuberta, Arnau Comas Miñarro i Carles López Cao
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 inicialment el projecte d’obres de l’obra d’urbanització dels carrers
Segadors i Anton de Fluvià, redactat pels serveis tècnics municipals.
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 els acords anteriors a tots els propietaris que afronten amb
l’àmbit de l’obra, carrers Segadors i Anton de Fluvià.

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

Salvador Cañellas i Baró

el secretari

Josep Maria Campdepadrós i Castaño
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