ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA DEU DE NOVEMBRE DE 2011
Essent dos quarts de deu del vespre (21,30 h) del dia 10 de novembre de 2011, 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:

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

SECRETÀRIA ACCIDENTAL

Ester Monclús Pagès

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

ordre del dia
1 - APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Es lliuren als regidors les actes de la sessions dels dies 28 de setembre i 26
d’octubre de 2011.
El Sr. Víctor Reixach Casacuberta manifesta que el seu grup no està d’acord amb
alguns dels punts de l’acta del passat 28 de setembre per la qual cosa no votaran.
Seguidament demana al ple de llegir un manifest, la qual cosa és acceptada per la
resta dels membres del consistori, el qual literalment diu així:
“ Què passa a l’Ajuntament?
·

La CUP, com abans la Plataforma, s’ha ofert sempre per consensuar les
polítiques públiques del nostre ajuntament. CiU mai busca cap altre acord que no
sigui l’aprovació de les seves accions de govern.

·

CiU rebutja sistemàticament les propostes (i el debat) amb arguments com
ara “nosaltres pensem així” o “nosaltres ho veiem així”. D’aquesta manera, no hi ha
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espai pel debat ni per un diàleg enriquidor en benefici de tota la ciutadania. Des de
fa quatre anys, l’oposició ha fet propostes per millorar la gestió pressupostària i
financera de l’Ajuntament, que han estat sistemàticament desateses fins arribar a la
situació actual de quasi fallida econòmica del consistori.
·

La gestió econòmica de l’ajuntament es basa en la total i absoluta
improvisació: és per això que presenta la liquidació dels comptes del 2010 el mes
de novembre del 2011 i sistemàticament aprova els pressupostos fora de termini i
sense saber de quins diners es disposa en realitat. Recordem que la situació és
prou greu perquè el govern de l’Estat hagi sancionat Sant Esteve retenint les
subvencions que li concedeix (uns 25.000€ mensuals). És inacceptable que
l’alcalde atribueixi el desori econòmic que pateix l’Ajuntament a l’anterior equip de
govern del 1999, segons declaracions seves al diari El 9 nou.

·

La manca de respecte de CiU al poble, a la institució i a la tasca de
l’oposició es tornen a apreciar quan CiU pretén aprovar la liquidació dels comptes
del 2010 passant per alt l’obligació de concedir els 20 dies legals establerts
d’exposició pública per tal que el veïnat pugui presentar les al·legacions que
creguin convenients. Així l’equip de govern de CiU convoca la comissió de comptes
que ha d’informar a l’oposició sobre la liquidació del pressupost del 2010 el
dimecres 9 de novembre i el Ple que l’ha d’aprovar l’endemà, dijous 10.

·

CiU confon l’Ajuntament i el seu partit. Només així s’entén l’ús partidista que
l’alcalde va fer del programa oficial de la festa major de l’ajuntament on agraïa el
suport als seus electors, ignorant la meitat del poble que no el va votar.

·

Finalement, alguns membres de l’equip de govern han arribat a l’insult
personal a regidors de la CUP. Al Ple, tal i com va recollir el diari L’actualitat del 30
de setembre, i al mig del carrer, durant la campanya electoral.

El posicionament de la CUP
La CUP de Sant Esteve entén que el projecte de transformació nacional i social que
proposa comença a cada poble. Un projecte que també passa per modificar el paper de
les institucions per fer que realment contribueixin a la construcció de la justícia social.
Només així té sentit la nostra acció política.
No deixa de sorprendre que des de l’oposició s’hagi de recordar a CiU que governar un
poble és més que aprovar les propostes d’acord presentades pel mateix equip de govern,
sense modificar ni una coma. Perquè tenir la majoria absoluta no vol dir tenir la veritat
absoluta. Governar és, també, cercar el diàleg i fer partícip l’oposició de la marxa de
l’Ajuntament. Des de la diferència i sense desqualificacions personals.
Per tot això, la CUP seguirà el Ple des de les cadires del públic.
Tanmateix, volem fer públic que la CUP continuarà treballant per la transformació de
Sant Esteve, des de la institució i des del carrer, malgrat l’actitud de piconadora de
l’equip de govern basada en la majoria absoluta.
Sant Esteve, 10 de novembre de 2011”

Els regidors de la CUP s’asseuen a les cadires preparades per el públic.
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Intervé el Sr. Salvador Cañellas Baró i diu que no està gens d’acord amb tot el que
ha dit el Sr. Víctor Reixach, ja que des de l’equip de govern s’escolten totes les
propostes, però que els regidors de la CUP no en presenten perquè no vénen mai
per l’ajuntament, tret dels dies que hi ha ple o se’ls convoca per alguna cosa.
També manifesta que, els comptes finalment s’han atrapat després de patir un
endarreriment considerable,anterior als meus mandats
Pel que fa als insults, diu que la manera de fer i de parlar d’alguns dels
representants de la CUP és sovint molesta i provocant i promou que se’ls contesti
amb el mateix tó.
Les actes són aprovades per SET vots A FAVOR, els emesos pels regidors:
Salvador Cañellas Baró, Daniel Fernández Fuster, Enric Amargant Presas, Elies
Ramil Pou, Maria Àngels Garriga Puig, Joan Puig Gallach i Esteve Rosell Masó

2 – CANVIAR DIA DE CELEBRACIÓ PLENS ORDINARIS.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre canviar el dia de
celebració dels Plens ordinaris.
Atès que per acord del Ple adoptat a la sessió de dia 22 de juny de 2011 va fixar-se
la realització de les sessions ordinàries del Ple a dos quarts de 10 del vespre del
darrer dimecres de cada trimestre.
Atès que els dimecres, per la tarda i vespre, s’acumula força treball derivat de la
concentració de visites i reunions així com la realització de les sessions de la Junta
de Govern, essent aconsellable de canviar el dia de celebració dels Plens, tornant
a fer-se els dijous tal i com s’ha vingut fent en els darrers anys.
El Sr. Esteve Rosell manifesta que en aquesta proposta s’abstindrà, ja que va ser
ell qui va proposar de canviar el dia de celebració del ple, i fer-lo el dimecres en
comptes del dijous, per coherència.
Posada a votació la proposta es produeix el següent resultat:
 SIS 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.
 UNA ABSTENCIÓ, la del Sr. 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:
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Primer.- Fixar la realització de les sessions ordinàries del Ple a dos quarts de 10
del vespre del darrer dijous de cada trimestre.
Segon.- Establir la sessió ordinària de desembre de 2011 el dia 15 de desembre,
en lloc del dia 29 de desembre per raó de caure aquest dia en festes nadalenques.

3 – NOMENAMENT REPRESENTANT “XARXA CIUTATS I POBLES CAP A LA
SOSTENIBILITAT”.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre el nomenament de
representant d’aquest Ajuntament a la “Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat” de la qual és membre aquest municipi.
Vist el que es disposa en els articles 38-c), 44-4 i 46-1 del Reglament
d’organització i funcionament sobre nomenament de representats de la Corporació
a òrgans col·legiats
Intervé el Sr. Daniel Fernández Fuster, com a regidor de Medi Ambient, i explica als
asssitents que l’ajuntament de Sant Esteve està adherit a aquesta Xarxa, des de
l’any 1998 i que fins ara el representant n’era el Sr. Jordi Portell Planas.
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.
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.- Realitzar el nomenament del regidor Daniel Fernandez Fuster com a
representant d’aquest Ajuntament a la “Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat”
Segon.- Traslladar l’acord anterior a l’entitat.

4 – CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI PEL CENTRE DE
DESENVOLUPAMENT INFANTIL I D’ATENCIÓ PRECOÇ (CDIAP) DEL BAIX
MONTSENY.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència
d’aprovar el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Celoni per atendre
les despeses dels exercicis 2011-2014 del local del Centre de Desenvolupament
Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) Baix Montseny.
Atès que aquest centre ve funcionant des de l’any 2005 amb el suport de l’Institut
Català d’Assistència i Serveis socials de la Generalitat de Catalunya, oferint els
serveis, de manera gratuïta, als infants de fins a sis anys i llurs famílies que
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presenten algun trastorn en el seu desenvolupament o tenen risc de patir-lo per
causa orgànica, psicològica o social i també a les dones amb embarassos de risc.
Atès que aquest conveni té per objecte el repartiment dels costos del centre entre
els diferents ajuntaments del Baix Montseny, atenent el nombre d’habitants de cada
població, tal i com s’ha vingut realitzant des del seu inici.
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.
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 conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Celoni per
atendre les despeses dels exercicis 2011-2014 del local del Centre de
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) Baix Montseny.
Segon.- Facultar a l’alcalde per a la signatura del citat conveni.
Tercer.- Traslladar l’acord anterior a l’Ajuntament de Sant Celoni.

5 – MODIFICACIÓ DE TARIFES DE LES ORDENANCES FISCALS PER A
L’EXERCICI DE 2012.
Assabentats els assistents de la proposta de l’Alcaldia sobre la conveniència de
modificar per l’exercici del 2012 algunes de les tarifes contemplades a les
ordenances fiscals per les raons i consideracions que es recullen en els atesos que
a continuació es transcriuen.
Atès que el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, regula de forma exhaustiva els
recursos dels municipis i, en cada cas determina la facultat de les Corporacions
Locals pel seu establiment, ordenació i supressió, per la determinació de les quotes
tributàries, així com per l’aprovació i modificació de les corresponents ordenances
fiscals que s’hi concreten.
Atès que aquest Ajuntament té el propòsit de modificar les tarifes de les
ordenances fiscals vigents, amb el propòsit
- d’actualitzar-les ja que fa uns quants anys que algunes d’elles no s’han
revisat,
- d’igualar els ingressos amb els costos, cas –entre d’altres- del servei de
recollida d’escombreries,
- d’incrementar -en general- l’Índex de Preus al Consum (IPC) que podria
situar-se a 31 desembre 2010 entorn del 3,00%,
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-

d’augmentar, en la mesura que sigui possible, els ingressos que es recapten,
sense que es dispari la pressió fiscal sobre els contribuents.

Vist l’estudi que sobre les tarifes dels diferents tributs ha realitzat l’interventor
d’aquest Ajuntament, en el que s’analitza cadascun dels tributs pel que fa als límits
legals, rendiment dels darrers anys, així com també es fa un comparatiu amb altres
municipis de l’entorn.
Atès que a l’estudi d’intervenció s’ha inclòs la proposta de la regidora d’hisenda de
modificació de les tarifes dels diferents tributs municipals, en la forma següent:
o l’impost sobre béns immobles d’urbana: tenint en compte que els valors
cadastrals fa 20 anys que no s’han revisat i el tipus impositiu fa 3 anys que no
s’incrementa, es proposa passar de l’1,05% actualment vigent al 1,10% que és
el tipus màxim legal,
o l’impost sobre béns immobles de rústega: tenint en compte que el tipus
impositiu fa 3 anys que no s’incrementa, es proposa passar de l’0,70%
actualment vigent fins al tipus màxim legal de l’0,90%,
o l’impost sobre vehicles: no es formula cap increment tota vegada que les
tarifes vigents son les màximes permeses indicades a l’article 95 del Text
Refós de la Llei d’Hisendes Locals,
o l’impost sobre construccions: tenint en compte que el tipus de gravamen no es
revisa des del 2009, es proposa passar el tipus impositiu del 3,10% actualment
vigent fins a arribar al 3,50%.
o l’impost sobre increment de valor dels terrenys (plus vàlua), tenint en compte
que no s’ha modificat des de l’any 1997, es proposa actualitzar tant els
percentatges que s’apliquen sobre la base imposable com també incrementar
el tipus de gravamen, en la forma següent:
- sobre la base s’apliquin els següents percentatges:
de 1 a 5 anys
3,00
fins a 10 anys
2,50
fins a 15 anys
2,50
fins a 20 anys
2,20
- el tipus impositiu passar del 21,00% actualment vigent al 25,00%,
o l’impost sobre activitats econòmiques, tenint en compte que no s’ha modificat
des de l’any 1998, es proposa actualitzar els coeficients de ponderació que
s’apliquen sobre la quota estatal, en la forma següent:
- vies situades en el nucli urbà: passar de l’1,062 a l’1,30%,
- vies situades fora del nucli urbà, passar de l’1,168 a l’1,75%.
o taxa pel servei de recollida d’escombreries , es proposa un augment del 5%,
resultant del 2,70% del dèficit del servei més l’IPC.
o taxa llicències urbanístiques, es proposa un increment del 3,00% equivalent a
l’IPC previst a 31/12/2011,
o taxa llicències mediambientals (activitats/obertura establiments), es proposa
actualitzar les tarifes vigents que fa més de 3 anys no es revisen, afegint dues
tarifes noves, no previstes, per
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- inspeccions, controls i/o comprovacions, i
- canvi de nom o modificació/ampliació de l’activitat no substancials
(sense canviar de règim),
taxa servei cementiri municipal, es proposa un increment del 3,00% equivalent
a l’IPC previst a 31/12/2011,
entrada de vehicles (guals), es proposa una actualització de les tarifes que fa
més de 3 anys que no es revisen, en la forma següent:
- fins a 3 metres lineals: passar de 30,28 a 40,00,
- per cada metre addicional o fracció, passar de 9,89 a 15,00,
- per cada placa, passar de 10,24 a 15,00.
ocupació via pública amb materials procedents de la construcció, es proposa
l’increment del 5% resultant de l’IPC acumulat de 2010 i el previst de 2011,
que son els dos anys que no s’ha revisat, passant de 0,21 a 0,23 m2 i dia,
ocupació via pública amb taules i cadires, es proposa un increment del 3,00%
equivalent a l’IPC previst a 31/12/2011,
ocupació via pública amb parades i atraccions, es proposa un increment del
10%, que es correspon a una actualització de les tarifes més l’increment del
3% de l’IPC.
preu públic per documents administratius, es proposa una actualització de les
tarifes per compulses i s’afegeixen tarifes pel servei de reprografia
(fotocopies), d’acord amb tarifes vigents en altres ajuntaments i notaries,
preu públic per la utilització de locals municipals, es formulen els següents
canvis:
- actualització de totes les tarifes que des de fa alguns anys que no es
modifiquen,
- igualar les tarifes amb les vigents a altres municipis de l’entorn,
- distingir les tarifes segons la finalitat de l’activitat ja sigui de caràcter o
interès general o bé d’interès privat o amb afany de lucre,
- establir un règim de bonificacions als usuaris en funció d’altres tipus de
compensacions que puguin convenir-se o es cregui oportú de tenir en
compte,
- establir la possibilitat d’incrementar les tarifes quan a més del locals es
facin servir equips complementaris.
preu públic pel subministrament d’aigua, es proposa un increment del 3,00%
equivalent a l’IPC previst a 31/12/2011, aquest increment és diferent del
previst al Pla Director d’Abastament d’Aigua que –a més de l’increment de
l’IPC- preveia un augment addicional del 6% per raó que el concessionari
podés recuperar la inversió que s’havia de portar a terme enguany per la
construcció d’una Estació Transformadora d’Aigua Potable (ETAP) i que no
s’executarà en trencar-se l’equilibri financer de la inversió en no disposar de la
subvenció atorgada per l’Agència Catalana de l’Aigua,
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o per la resta de tarifes per preus públics es proposa un increment del 3,00%
equivalent a l’IPC previst a 31/12/2011,
La Sra. Àngels Garriga es dirigeix als assistents i fa un resum explicatiu de les
tarifes que s’ha decidit modificar.
Intervé el Sr. Esteve Rosell i diu que ell votarà en contra d’aquesta proposta de
modificació ja que creu que donada l’actual conjuntura de crisi global els impostos
no s’haurien d’augmentar, sinó que s’haurien de congelar.
El Sr. Salvador Cañellas li respon que justament a causa d’aquesta crisi els
ingressos de l’ajuntament han disminuït de manera considerable i que amb la
pujada de l’Impost sobre els Bens Immobles (IBI) es podrà fer front a les despeses
ordinàries de l’ajuntament ja que a Sant Esteve, ara per ara, no es disposa de gaire
més recursos. Aquesta pujada suposarà un ingrés global de 27.000 euros que si es
té en compte que es repercuteix en el total de la població del municipi no resulta
tant exagerat.
Posada a votació la proposta es produeix el següent resultat:
 SIS vots A FAVOR: els emesos pels regidors: Salvador Cañellas, Daniel
Fernández Fuster, Enric Amargant Presas, Elies Ramil Pou, Maria Àngels
Garriga Puig i Joan Puig Gallach .
 UN vot EN CONTRA 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.- Aprovar provisionalment la modificació d’algunes les tarifes de les
ordenances fiscals per l’exercici del 2012 i següents, les quals quedaran en la
forma següent:




Impost sobre béns immobles (ordenança fiscal núm. 1)
 tipus gravamen béns naturalesa urbana .....................................
 tipus gravamen béns naturalesa rústica .....................................
Impost vehicles de tracció mecànica (ordenança fiscal núm. 2)
 Turismes:
- de menys de 8cv ...................................................................
- de més de 8 a 12 cv ...............................................................
- de més de 12 a 16 cv .............................................................
- de més de 16 cv a 19,99 cv ..................................................
- de més de 20 cv .....................................................................
 Autobusos:
- de menys de 21 places .........................................................
- de més de 21 a 50 places .....................................................
- de més de 50 places ..............................................................
 Camions:
- de menys de 1000 Kg ..........................................................
- de més de 1000 a 2999 Kg ...................................................
- de més de 2999 a 9999 Kg .................................................

1,10%
0,90%

25,24
68,16
143,88
179,22
224,00
166,60
237,28
296,60
84,56
166,60
237,28
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- de més de 9999 Kg ..............................................................
 Tractors:
- de menys de 16 cv ................................................................
- de més de 16 a 25 cv ............................................................
- de més de 25 cv ....................................................................
 Remolcs i semiremolcs:
- de menys de 1000 Kg ..........................................................
- de més de 1000 a 2999 Kg ..................................................
- de més de 2999 Kg ...............................................................
 Altres vehicles:
- ciclomotors ...........................................................................
- motocicletes fins a 125 cc ....................................................
- motocicletes de 125 a 250 cc ...............................................
- motocicletes de 250 fins a 500 cc .......................................
- motocicletes de 500 fins a 1000 cc .......................................
- motocicletes de més de 1000 cc ...........................................










296,60
35,34
55,54
166,60
35,34
55,54
166,26
8,84
8,84
15,14
30,30
60,58
121,16

Impost sobre construccions (ordenança fiscal núm. 3)
 tipus gravamen ...........................................................................

3,10%

Impost sobre increment valor terrenys (ordenança fiscal núm. 4)
 percentatges sobre la base imposable:
- de 1 a 5 anys ........................................................................
- fins a 10 anys .......................................................................
- fins a 15 anys .......................................................................
- fins a 20 anys .......................................................................
 tipus gravamen ...........................................................................

3,00
2,50
2,50
2,20
25,00%

Impost sobre activitats econòmiques (ordenança fiscal núm. 10)
 coeficient de ponderació sobre la quota estatal:
- vies situades en el nucli urbà ...............................................
- vies situades fora del nucli urbà ..........................................

1,30
1,75

Taxa recollida escombraries (ordenança fiscal núm. 8)
 habitatges particulars .................................................................
 botigues, comerços, despatxos i similars .................................
 tallers i indústries amb menys de 10 treballadors .....................
 bars, restaurants, supermercats, així com tallers i indústries amb més de 11 treballadors ...............................................

181,98
249,09
324,50
408,03

Taxa per llicències urbanístiques (ordenança fiscal número 11)
 expedició de llicència d’obra major ...........................................
221,72
 expedició de llicència d’obra menor ...........................................
118,96
 expedició de llicència de 1ª ocupació .........................................
75,00
 expedició de certificats d’aprofitament urbanístic .....................
75,00
 expedició d’informes o altres documents urbanístics ................
75,00
 recàrrec del 100% de l’impost i de la taxa de llicències urbanístiques
per la legalització d’obres realitzades sense autorització o llicència
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Taxa llicències mediambientals - obertura establiments (ordenança fiscal núm. 6)
 activitats subjectes al règim de comunicació,
quota mínima .............................................................................
300,00
 bars, supermercats, entitats bancàries i activitats subjectes
al règim de llicència ambiental, quota mínima ..........................
600,00
 indústries de més de 10 treballadors i activitats subjectes
al règim d’autorització ambiental, quota mínima .....................
1.000,00
 inspeccions, controls i/0 comprovacions, quota ........................
100,00
 canvi de nom o modificació/ampliació de l’activitat no substancials (sense canviar de règim) ................................................
125,00



Taxa per cementiri municipal (ordenança fiscal núm. 7)
 concessió de nínxols de nova construcció .................................
 concessió de nínxols vells o ja existents ....................................
 conservació, a l’any i per cada nínxol ........................................
 conservació de tomba o panteó, a l’any i unitat ........................
 expedició títols, transmissions i duplicats ..................................
 lloguer nínxols, inclosa la conservació, per any i unitat ............
 trasllat despulles, per cadascuna .................................................



1.109,18
665,39
10,68
66,74
17,78
106,80
62,50

Preus públics (ordenança fiscal número 9)













ocupació via pública i terrenys públics:
- amb taules i cadires amb finalitat lucrativa per cada
dia i per m2 ..........................................................................
- amb parades, barraques, casetes, espectacles, atraccions i similars, per cada m2 i dia ......................................
- amb materials i/o elements del ram de la construcció
(tanques, bastides, contenidors) per cada m2 i dia ..............
- d’altres tipus per cada mes o fracció, i m2 .........................
tancament de carrers, en un o els dos sentits, inclòs el tancament parcial de la travessia urbana, per cada hora .................
entrada vehicles:
- fins a 3 metres lineals .........................................................
- per cada metre addicional o fracció ....................................
- per cada placa de restricció aparcament .............................
cessió de cadires:
- per cada cadira i per 48 hores ................................................
- per la reposició de cada cadira trencada ..............................
- per cada dia de més que tardin en retornar-les i per cadira ...
cessió de taules:
- per cada taula i per 48 hores ................................................
- per la reposició de cada taula trencada .................................
- per cada dia de més que tardin en retornar-les i per taula ......
cessió de mòduls/peces escenari:
- per cada mòdul i per 48 hores ................................................
- per cada dia de més que tardin en retornar-los i per mòdul ....
muntar i desmuntar tarima i altres treballs efectuats per perso-

0,43
0,70
0,23
10,30
12,86
40,00
15,00
15,00
0,34
24,62
0,66
3,63
36,40
7,27
6,06
12,46
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nal de la brigada d’obres i per compte aliena, realitzats:
- dins la jornada de treball, per cada hora de l’oficial .............
26,81
- dins la jornada de treball, per cada hora de l’operari ............
22,76
- fora de la jornada de treball, per cada hora de l’oficial ...........
33,37
fora de la jornada de treball, per cada hora de l’oficial ..........
29,30
 compulses, autentificacions i/o similars:
- fins a 10 documents, per cada foli ...........................................
2,00
- d’11 a 25 documents, en total ................................................
40,00
- més de 25 fins màxim 50 documents, en total ......................
80,00
 servei de reprografia, (fotocopies):
- per cadascuna .......................................................................
0,50
 utilització instal·lacions pavelló, per cada hora o fracció:
- per persones o entitats no federades del municipi ..................
20,00
- per entitats federades de fora del municipi .............................
20,00
- per persones o entitats no federades de fora municipi ............
40,00
 utilització instal·lacions del camp de futbol, per cada hora o fracció:
- per persones o entitats no federades del municipi .................
10,00
- per entitats federades del municipi ........................................
10,00
- per entitats no federades del municipi ...................................
20,00
 utilització locals municipals per la realització d’activitats de caràcter
o interès general (esportiu, cultural, social i similar), per cada hora:
- pis carrer Vallmanya .............................................................
7,50
- sala annexa casal gent gran ...................................................
10,00
- teatre casal Pare Casals ..........................................................
40,00
- Corral Can Molins ..................................................................
25,00
- escenari pavelló ......................................................................
15,00
- sala d’actes o vestíbul teatre .....................................................
20,00
 utilització locals municipals per la realització d’interès privat o
amb afany de lucre, per cada hora:
- pis carrer Vallmanya .............................................................
15,00
- sala annexa casal gent gran ...................................................
20,00
- teatre casal Pare Casals ..........................................................
80,00
- Corral Can Molins ..................................................................
50,00
- escenari pavelló ......................................................................
30,00
- sala d’actes o vestíbul teatre .....................................................
40,00
- pista escola vella ......................................................................
10,00
 connexió al col·lector del Pla de Santa Margarida:
- per cada habitatge o establiment comercial/industr ............
1.820,50
- per connexió de 2 habitatges d’un mateix edifici, cadascun
1.365,37
- per connexió de 3 habitatges d’un mateix edifici, cadascun
1.092,29
- per connexió de més de 4 habitatges mateix edifici, cadascun
910,25
 servei d’atenció domiciliària:
- servei bàsic atenció domicili, per cada hora ..........................
11,70
11

- servei de teleassistència, cada mes ........................................
 serveis d’abastament d’aigua
- consums ús domèstic:
quota servei + inversió (trimestre) ............................
3

-

-

-

8,43

21,0058 €
3
0,5835 €/m
0,8169 €/m3
1,1670 €/m3
1,7505 €/m3

bloc 1: < 30 m / trimestre .........................................
bloc 2: de 30 a 54 m3 / trimestre ...............................
bloc 3: de 54 a 90 m3 / trimestre ................................
bloc 4: > 90 m3 / trimestre ..........................................
consum ús comercial/ industrial:
21,0058 €
quota servei + inversió (trimestre) ...........................
bloc 1: < 30 m3 / trimestre ........................................
0,5835 €/m3
bloc 2: de 30 a 54 m3 / trimestre ...............................
0,8169 €/m3
bloc 3: de 54 a 90 m3 / trimestre ...............................
1,1670 €/m3
3
bloc 4: > 90 m / trimestre .........................................
1,1670 €/m3
cessió: ........................................................................
32,64 €
reconnexió: ..................................................................
60,47 €
nova pòlissa:
dret de connexió ....................................................
408.46 €
comptador ....................................................................
255,34 €
feina i material ............................................................
102,18 €
recàrrec per impagament: ..........................................
20% del deute

SEGON.- Aprovar provisionalment el règim de bonificacions i/o modificacions
dels preus per la utilització de locals, següent:
o La Junta de Govern podrà acordar una bonificació de fins al 100% d’alguna
de les tarifes, si la utilització dels locals implica d’altres tipus de
compensacions (taquillatge, intercanvi d’actuacions, etc) o es donin altres
circumstàncies no estrictament econòmiques que es valorin (tradicions,
suport a iniciatives populars o a grups locals, etc).
o Les tarifes s’incrementaran si a més de la utilització d’algun dels locals es
fan servir equips complementaris com: projector, pantalla, equips de so i/o
de llums i/o d’altres tipus. Aquest increment serà aprovat per la Junta de
Govern i els usuaris en seran coneixedors abans de la utilització efectiva del
local. Tanmateix podrà acordar-se la bonificació esmentada en el punt
anterior sobre aquest increment.
TERCER.- Realitzar informació pública pel període de trenta dies, amb publicació
d'edictes al B. O. P. de Barcelona i tauler d’anuncis, per tal que, dins el període
indicat, puguin formular-se reclamacions o suggeriments. Amb el benentès que
cas de no haver-n'hi els acords d’aprovació provisional de les modificacions (primer
i segon) esdevindran definitius.
QUART.- Publicar, un cop els acords esdevinguin definitius, el text íntegre de les
noves tarifes i de les modificacions introduïdes a les ordenances fiscals, que
entraran en vigor el dia 1r de gener de l’any 2012 i regiran mentre no s’acordi la
seva modificació o derogació.
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6 –

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE SUPLEMENT DE CRÉDITS
PRESSUPOST 2010.
Assabentats els assistents de la proposta de l’Alcaldia sobre la conveniència
d’aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferències entre partides del
pressupost de despeses de l’exercici 2010.
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació l’expedient de modificació de crèdit 1/2010
dins el pressupost definitivament aprovat per a 2010 per un import de 125.699,80
euros, finançat mitjançant transferència de crèdits de partides el crèdit de les quals es
dona de baixa.
Vist allò establert els article 179 i 180 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes Locals.
Posada a votació la proposta es produeix el següent resultat:
 SIS vots A FAVOR: els emesos pels regidors: Salvador Cañellas, Daniel
Fernández Fuster, Enric Amargant Presas, Elies Ramil Pou, Maria Àngels
Garriga Puig i Joan Puig Gallach .
 UNA ABSTENCIÓ emesa 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.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit 1/2010, mitjançant
transferències de crèdit entre partides del pressupost de despeses del pressupost en
vigor, al següent tenor :
PARTIDES DE DESPESES AMB TRANSFERÈNCIES DE
CRÈDIT POSITIVES
0
0
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
9
9
9
9

31000
91301
12005
20200
22100
22101
22102
22200
22609
22611
22713
22715
22716
10000
12001
12100
12101

Interessos
Amortització préstecs
Retribucions regidors
Lloguers
Energia elèctrica
Aigua
Gas natural
Comunicacions telèfoniques
Despeses diverses
Despeses diverses
Treballs altres empreses
Treballs altres empreses
Treballs altres empreses
Retribucions regidors
Retribucions bàsiques
Retribucions complementàries
Retribucions complementàries

842,61
2.442,94
5.725,52
3.796,40
18.019,69
240,03
5.952,62
2.265,91
34.708,02
1.890,80
1.538,00
525,50
1.899,10
1.231,95
1.283,41
1.478,41
3.482,14
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9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

13000
16000
20300
20301
21200
22110
22200
22602
22603
22604
22700
22706
22708
23100

Personal laboral fix
Cotitzacions socials
Lloguers instal.lacions
Lloguers instal.lacions
Manteniment edificis
Productes neteja
Comunicacions telefòniques
Despeses diverses
Publicacions diaris oficials
Despeses jurídiques
Treballs neteja
Estudis i treballs tècnics
Servei recaptació
Locomoció i dietes

12.335,81
12.660,64
97,49
1.575,72
58,00
511,72
625,82
1.470,00
817,26
1.883,37
5.003,29
963,68
236,53
137,42

TOTAL

125.699,80

PARTIDES DE DESPESES AMB TRANSFERÈNCIES DE
CRÈDIT NEGATIVES
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4

22710
22711
48009
46202
48000
46200
48010
48001
48006
48002
48003
62203
21000
46203
46700
48007

Treballs altres empreses
Treballs jardineria
Subvencions
Transferències corrents
Ajudes socials
Transferències corrents
Ajudes socials
Ajudes socials
Ajudes socials
Subvencions
Subvencions
Pavelló i zona esportiva
Conservació infraestructures
Transferències corrents
Tranferències a Consorcis
Subvencions

29.000,00
2.103,47
1.294,00
16.537,33
9.781,25
7.698,52
1.500,00
3.180,69
369,66
3.537,30
3.991,58
42.258,57
319,58
3.977,23
85,50
65,12
TOTAL

125.699,80

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

7 - APROVACIÓ LIQUIDACIÓ COMPTES DE L’EXERCICI 2010.
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Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència
d’aprovar la liquidació dels comptes de l’exercici de 2010.
Atès que la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament, a la reunió
realitzada el dia 2 de novembre de 2011, ha informat favorablement la liquidació
dels comptes de l’exercici de 2010, considerant que la documentació dels comptes
s’ajusta al que s’indica a la normativa d’aplicació.
Atès que no ha finalitzat el període d’informació pública de la liquidació dels
comptes de l’exercici de 2010, si bé és urgent procedir a llur aprovació per tal de
donar compliment, el més aviat possible, a l’obligació de trametre els comptes a la
Sindicatura de Comptes de Catalunya, a la Delegació Territorial del Govern de la
Generalitat de Catalunya i al Servei de Coordinació amb les Hisendes Locals del
Ministerio d’Economia, tal i com es determina a l’article 36-1 de la Llei 2/2011
d’Economía Sostenible.
Vist el que es disposa als articles 191 i 192 i 208 i següents de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, pel que fa a la formació,
tramitació, documentació, publicació i aprovació del comptes.
Intervé el Sr. Esteve Rosell Masó i diu que ell s’abstindrà què en aquest ajuntament
els comptes sempre es fan amb presses i a última hora i que no entén com s’ho han
fet altres ajuntaments, que sí que els han presentat a temps.
El Sr. Salvador Cañellas diu que tant de bo s’hagués tingut més temps per presentar
els comptes, però que un dels problemes es que portàvem molts anys
d’endarreriment pel que fa a la comptabilitat i que finalment s’ha posat al dia, amb la
qual cosa es veu capacitat per dir que, a partir d’ara, es portaran al dia.
Posada a votació la proposta es produeix el següent resultat:
 SIS vots A FAVOR: els emesos pels regidors: Salvador Cañellas, Daniel
Fernández Fuster, Enric Amargant Presas, Elies Ramil Pou, Maria Àngels
Garriga Puig i Joan Puig Gallach .
 UNA ABSTENCIÓ emesa 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.- Aprovar els comptes de l’exercici de 2010 que a nivell de resum dona el
següent resultat:
RESULTAT PRESSUPOSTARI:
Drets
reconeguts

obligacions
reconegudes

a) operacions corrents
1.827.887,72 1.654.815,63
b) altres operacions no financeres
805.309,68 1.197.549,90
1 Total operacions no financeres (a+b) 2.633.197,40 2.852.365,53
2 Actius financers

ajustos

Resultat
Pressupostari
173.072,09
-392.240,22
-219.168,13
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3 Passius financers

RESULTAT PRESSUPOSTARI

950.000,00
113.506,66
3.583.197,40 2.965.871,19

836.494,34
617.326,21

Ajustos desviacions de finançament
-29.788,70

4 positives de l’exercici

RESULTAT PRESSUPOSTARI
AJUSTAT

587.537,51

ROMANENT DE TRESORERIA:
exercici actual

any anterior

1 Fons líquids

273.934,70

126.102,90

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

756.837,96

1.058.008,69

666.854,80
80.638,42
9.344,74

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

538.506,22
185.332,20
303.352,49
0,00

609.253,86
334.970,04
113.784,79
1.027.190,91

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

1.732.701,55
823.146,58
0,00
1.212.142,72
302.587,75

3.724,12

-548.589,96

3.724,12

-

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 2010 a la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de
Catalunya i al Servei de Coordinació amb les Hisendes Locals del Ministerio
d’Economia.
Tercer.- Condicionar l’aprovació de la liquidació dels comptes de l’exercici 2010 a
que durant el període d’informació pública no es formulin al·legacions, i –cas de
presentar-se’n- procedirà la resolució d’aquestes i sotmetre de nou a la
consideració del Ple l’aprovació dels comptes.

8 - APROVACIÓ INICIAL PROJECTE REURBANITZACIÓ CARRETERA DEL
MONTSENY.
Assabentats els assistents de la proposta d’aprovació inicial del projecte de
reurbanització de la Carretera del Montseny BV-5301.
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Atès que el citat projecte va ser redactat per l’empresa Formaplan SL,
representada per l’enginyer Gabriel Jodar Serra, havent estat aprovat inicialment a
la sessió del Ple del dia 3 d’agost de 2005 i definitivament, 6 mesos i 6 dies més
tard, a la sessió del Ple del dia 9 de febrer de 2006.
Atès que contra l’acord d’aprovació definitiu del projecte els senyors Ricard Net
Canyelles, Josep Maria Riu Rovira de Villar i Narcís Tosca Rovira varen interposar
recurs contenciós administratiu.
Atès que en data 11 de juny de 2010 la Secció Tercera de la Sala del ContenciósAdministratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, va dictar sentència
per la que anul·la l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de data 9 de febrer de
2006 que va aprovar definitivament el projecte de reurbanització de la Carretera de
Montseny, per raó d’haver-se excedit en 6 dies del termini de 6 mesos per fer
l’aprovació definitiva tal i com s’estableix a l’article 37.5 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret 179/1995 (ROAS).
Atès que l’esmentada sentència va desestimar la resta de pretensions que
figuraven en el recurs contenciós-administratiu.
Atès que per acord adoptat per la Junta de Govern d’aquest Ajuntament del dia 21
de juliol de 2010 va aprovar-se d’acatar la esmentada sentència, tenint –per tantper anul·lat l’acord d’aprovació definitiva del projecte de reurbanització de la
Carretera del Montseny BV-5301, procedint –en conseqüència- a
tramitar
novament el citat projecte prenent com base la redacció inicial i afegint les
modificacions efectuades en l’execució, ja que les obres es troben, en data d’avui,
totalment acabades.
Vist allò que es disposa els articles 63, 64, 65, 66 i 67 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú sobre els actes anul·lables, la conservació d’actes i tràmits i la
convalidació dels actes anul·lables, i atenent que el projecte –en sí- no ha estat
anul·lat.
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,
 plec de prescripcions tècniques i particulars,
 plànols de conjunt i de detall de l’obra,
 programa de treball,
 proposta de classificació del contractista, i
 estudi bàsic de salut.
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Atès que la Diputació de Barcelona, titular de la Carretera del Montseny BV-5301,
va emetre informe favorable del projecte de reurbanització del dit vial, el qual figura
a l’expedient administratiu d’aprovació del projecte.
Atès que el citat projecte va ser adjudicat i està totalment executat, no havent de
portar a terme cap més treball ni hi ha cap partida d’obra pendent d’executar,
havent estat satisfet en la seva totalitat amb càrrec al Capítol d’Inversions de
l’exercici 2009, no essent –per tant- menester d’habilitar consignació
pressupostària.
Atès que s’han incorporat a l’expedient la següent documentació:
 certificacions d’obra de la número 1 a l’11,
 justificacions de preus contradictoris,
 certificat de final de direcció d’obra,
 acta de recepció de l’obra,
 informe emès pels serveis tècnics municipals sobre l’execució i finalització
de l’obra.
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.
Intervé el Sr. Salvador Cañellas i manifesta que tot aquest assumpte li sap molt
greu però que la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és la que
és i l’ajuntament, com és evident, l’ha de complir.
El Sr. Esteve Rosell, diu que ell formava part de l’equip de govern que va aprovar el
projecte de remodelació de la carretera i que li sembla que no es va fer res
malament.
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.
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 novament i amb caràcter inicial el projecte d’obres de
reurbanització de la Carretera del Montseny BV-5301, amb la documentació que
s’hi ha incorporat amb motiu d’estar l’obra totalment executada i que s’ha citat en
els atesos anteriors.
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 i a un dels diaris de més circulació.
Tercer.- Notificar els acords anteriors a tots els propietaris que afronten amb
l’àmbit de l’obra de reurbanització de la Carretera del Montseny BV-5301 que es
defineix en el projecte.
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Intervé el Sr. Alcalde, abans de donar per acabada la sessió, per fer saber als
assistents que no està gens d’acord amb l’actitud dels regidors de la CUP ni amb el
manifest que han llegit, tenint en compte que es tractava d’un ple a on els
assumptes que s’hi tractaven eren prou importants.
I no havent-hi més assumptes per tractar s’alça la sessió a dos quarts d’onze del
vespre (22,30 h), de tot el qual com a secretària accidental en dono fe.
Vist-i-plau
l’alcalde
la secretària accidental
Salvador Cañellas i Baró

Ester Monclús Pagès
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