ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA VINT-I-TRES DE JULIOL DE 2012.

A dos quarts de deu del vespre (21,30 h) del dia 23 de juliol de 2012, 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,
Maria Àngels Garriga Puig,
Elies Ramil Pou,
Joan Puig Gallach,
Arnau Comas Miñarro,
Carles López Cao,
Josep Sabe Vila,
Esteve Rosell Masó.

SECRETARI

Josep Maria Campdepadrós Castaño

Excusa la seva assistència el regidor: Víctor Reixach Casacuberta.
Oberta la sessió pel President, s’entra a conèixer l’únic punt que figura al següent:

ordre del dia
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Havent estat lliurada als regidors l’acta de la sessió del dia 28 de juny de 2012, la
qual troben conforme i s’aprova per la unanimitat dels assistents.

2 –

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE SUPLEMENT DE CRÉDITS
PRESSUPOST 2011.
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 2011.
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació l’expedient de modificació de crèdit 1/2011
dins el pressupost definitivament aprovat per a 2011 per un import de 319.842,02
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euros, finançat mitjançant concessió de crèdit extraordinari i suplements de crèdits de
partides el crèdit.
Vist allò establert 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.
El regidor Arnau Comas diu que vol preguntar sobre tres partides concretes que es
proposa de suplementar:
- la de complement del personal funcionari que es proposa incrementar-la en
17.720,27 €, doncs si no hi ha hagut modificacions a la plantilla de personal
no entén que s’hagi de suplementar,
- la de despeses de subministraments elèctric, gas i telèfon, doncs la
quantitat que proposa de suplementar és d’uns 15.000,00 €, xifra que
considera molt elevada tenint en compte les partides que figuren al
pressupost, i
- la de festes que és vol suplementar en 30.000,00 €.
Per l’alcalde, el secretari-interventor i el regidor Elies Ramil es respon que no tenen
el detall d’aquestes partides i per tant es difícil de contestar i concretar-ho, en tot
cas la del complement del personal funcionari es fa la proposta de suplement però
després no s’utilitza en la seva totalitat, les altres dues suposen que va aprovar-se
un pressupost en unes quantitats inferiors a les que desprès s’han gastat, però en
no tenir-ne la certesa es comprometen a fer-los arribar la informació un cop l’hagin
contrastat.
El regidor Arnau Comas manifesta que no veien clar aquesta qüestió s’abstindran
en la votació.
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: 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 1/2011, mitjançant
concessió de crèdit extraordinari i suplements de crèdits de partides el crèdit., al
següent tenor:
CREDIT EXTRAORDINARI:
Prog. Econom. Nom partida
9
9

62300
62400

Utillatge
Material transport

Import
11.779,24
5.800,00

Que es financen amb els majors ingressos de la partida següent:
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Econòmica Projecte
91300

Import

Préstec sector privat

17.579,24

SUPLEMENT DE CRÈDIT:
Prog. Econom. Nom partida
0
1
1
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
9
9
9
9
9
9
9
9
9

31000
12103
22100
46202
21200
22102
22609
48004
21000
48007
60005
61002
61003
61901
61903
62203
13000
21200
22100
22200
22604
22700
22708
22799
23100

Import

Interessos
Retribucions complementàries
Subministrament energia elèctrica
Transferències a entitats locals
Manteniment edificis
Subministrament gas natural
Despeses diverses
Transferències corrents
Manteniment béns naturals
Transferències corrents
Inversió: zona Santa Margarita
Inversió: parcs i zones verdes
Inversió: vies públiques i voreres
Inversió: Clavegueram i enllumenat
Inversió: Mobiliari urbà
Inversió: estructura i vestidors Pavelló
Personal laboral fix
Manteniment edificis
Subministrament energia elèctrica
Comunicacions telefòniques
Despeses jurídiques
Treballs neteja
Premi cobrament
Treballs altres empreses
Dietes i locomoció
TOTAL

11.814,48
17.720,27
8.369,09
19.366,03
6.035,55
4.717,72
30.707,79
1.007,25
478,56
5.325,35
6.000,00
7.000,00
6.000,00
17.000,00
5.000,00
35.981,67
19.519,32
5.636,41
2.517,65
3.049,53
54.388,41
12.146,88
8.242,72
13.143,28
1.094,82
302.262,78

Que es financen de la forma següent:
a) Baixa de partida de despeses:
Prog. Econom. Nom partida
0
1

91302
48009

Import

Amortització préstec
Transferències corrents

20.899,70
889,31

TOTAL

21.789,01

b) Majors ingressos de les partides següents:
Econòmica Nom partida
11300
30200
42000

Impost sobre Bens Immobles
Taxa recollida escombraries
Transferències Adm. Estat

Import
20.447,42
19.284,31
25.725,93
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39901
31900
32100
32300
33500
34400
39120
45081
46102
46104
46105
46201
46500
54100
75081
91300

Recursos eventuals
Taxa cementiri
Taxa llicències urbanístiques
Taxa Obertura establiments
Taxa ocupació via pública
Activitats culturals
Multes infraccions circulació
Subvenció Generalitat
Subvenció Diputació
Subvenció Diputació
Subvenció Diputació
Subvencions Ajuntaments
Subvencions Consell comarcal
Lloguer finques urbanes
Transferències de capital
Préstecs entitats privades

5.413,07
994,94
1.662,53
856,76
4.145,13
7.425,00
4.193,37
395,48
1.137,55
545,80
500,00
317,90
2.965,00
1.286,55
6.649,25
176.527,78

TOTAL

280.473,77

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.

3 - APROVACIÓ LIQUIDACIÓ COMPTES DE L’EXERCICI 2011.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència
d’aprovar la liquidació dels comptes de l’exercici de 2011.
El regidor Carles López manifesta que l’any passat varen aprovar-se els comptes
del 2010 més tard pel que va condicionar-se l’aprovació al resultat de la informació
pública, aquest any es torna a repetir pels comptes de 2011 aquesta manera de fer,
llavors es justificava perquè s’estava fora de termini i l’Estat va retenir l’ingrès
mensual de la Participació dels Tributs estatals, però enguany encara no s’ha
produït aquesta circumstància, pel que no entén que es torni a fer així, a més vol
expressar que tenen dubtes legals sobre si aquest procediment pot fer-se.
D’altra banda, continua el regidor Carles López, dient que la càrrega financera
d’aquest Ajuntament és entre un 12 i 15%, és a dir que dels ingressos ordinaris s’hi
dediquen aquests percentatges a pagar préstecs, arribant al 80% d’endeutament,
tal i com va informar l’interventor en informe que el seu grup va posar de manifest a
la campanya electoral passada. Una part d’aquest endeutament queda explicat per
la conversió de les pòlisses de crèdit en préstecs, però no deixa de ser un
endeutament molt elevat que genera dubtes de cares al futur.
L’alcalde li contesta que la situació d’endeutament és el resultat de les nombroses
obres que s’han executat durant els darrers anys: urbanització de la Carretera del
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Montseny, carrer Major, pavelló, parcs de l’Església i de Santa Margarida, etc.
Manifestant que sort que es va realitzar en aquells moments doncs si fos ara de
ben segur que no es podrien portar a terme, degut a la situació econòmica que
s’està vivint, però malgrat tot –deute i situació econòmica- vol dir que aquest equip
de govern considera que s’ha de seguir obres per continuar posant al dia al poble.
El secretari-interventor manifesta que cal aclarir que l’endeutament d’aquest
Ajuntament no és de bon tros del 80%, car si fos així no es podrien pagar nòmines
ni pagar els serveis ni pràcticament res de res. En quant a l’informe que ha
esmentat el regidor Carles López, diu que és un informe que va emetre amb motiu
de l’expedient de passar les pòlisses a préstecs, però és un document intern d’un
expedient que va ser utilitzat a la passada campanya electoral sense autorització
per jugar amb la xifra de l’endeutament, negant que sigui la posada de manifest en
aquell i aquest moment.
El regidor Arnau Comas expressa que l’article de la Llei d’Hisendes Locals diu la
manera de comptar l’endeutament que és el que va fer el secretari-interventor i
dona un 80%.
Atès que la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament, a la reunió
realitzada el dia 23 de juliol de 2012, ha informat favorablement la liquidació dels
comptes de l’exercici de 2011, 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 2011, 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.
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 en CONTRA: els emesos pels regidors: 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 els comptes de l’exercici de 2011 que a nivell de resum dona el
següent resultat:
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RESULTAT PRESSUPOSTARI:
Drets
reconeguts
a) operacions corrents

obligacions
reconegudes

ajustos

Resultat
Pressupostari

1.783.609,39 1.682.687,17

100.922,22

b) altres operacions no financeres
510.000,00
705.693,09
1 Total operacions no financeres (a+b) 2.293.609,39 2.388.380,26
2 Actius financers
272.356,03
176.627,60
3 Passius financers

-195.693,09
-94.770,87

RESULTAT PRESSUPOSTARI

95.728,43

2.565.965,42 2.565.007,86

957,56

Ajustos desviacions de finançament
4 positives de l’exercici

RESULTAT PRESSUPOSTARI
AJUSTAT

957,56

ROMANENT DE TRESORERIA:
exercici actual
1 Fons líquids
2 Drets pendents de cobrament:
+ del pressupost corrent
+ del Pressupost tancat
+ d’operacions no
pressupostàries
3 Obligacions pendents de pagament:
+ del pressupost corrent
+ del Pressupost tancat
+ d’operacions no
pressupostàries
- pagaments pendent aplicació

any anterior

113.931,15

273.934,70

663.512,61

756.980,33

469.086,50
174.843,10

666.854,80
80.638,42

19.583,01

9.487,11
773.400,95

1.027.190,91

671.311,54
30.297,18

538.506,22
185.332,20

71.792,23
0,00

303.352,49
0,00

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

4.042,81

3.724,12

4.042,81

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 2011 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 2011 a
que durant el període d’informació pública no es formulin al·legacions, i –cas de
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presentar-se’n- procedirà la resolució d’aquestes i sotmetre de nou a la
consideració del Ple l’aprovació dels comptes.

4

APROVACIÓ CONVENI AMB AJUNTAMENT SANTA MARIA DE
PALAUTORDERA PEL SERVEI DE VIGILÀNCIA
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència
d’aprovar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Maria de
Palautordera pel servei de vigilància amb els seus agents i mitjans en el terme
municipal de Sant Esteve de Palautordera.
L’alcalde explica el procés que s’ha seguit per arribar a tenir el conveni de
col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera per poder disposar
aquest municipi del servei de policia les nits dels divendres i dissabtes així com en
aquells moments que sigui necessari, la idea inicial era poder-ho fer des de meitat
de juny fins a meitat de juliol, però no ha pogut ser abans.
Estar convençut que les persones agrairan tenir aquest servei al poble i fet per
agents de policia professionals.
El cost que s’haurà de pagar calcula que serà aproximadament uns 4.000,00 € que
poden assumir-me aquest any per l’estalvi que es produirà per la baixa laboral de la
vigilant.
El regidor Arnau Comas manifesta que no és una qüestió del cost, consideren
correcte mancomunar serveis, però en aquest cas creuen que no és una prioritat
com podria ser –per exemple- el Pla Local de Joventut, en tot cas el servei de
vigilància es podria resoldrà d’altres maneres com distribuir les hores de treball dels
vigilants d’una altra manera o demanant el suport i la col·laboració dels mossos
d’esquadra. Així mateix consideren que aquesta col·laboració pel servei de
vigilància amb l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera s’hauria de plantejar a
llarg termini i no limitar-ho a un any.
L’alcalde li contesta que la joventut d’aquest poble, en sí, no és un problema, no
tenir policia local és impossible, però coses per vetllar per la seguretat ciutadana si
que és important, cada dia hi ha més robatoris de bicicletes i bretolades pel que és
convenient de fer-hi alguna cosa, tot i que sap que serà impossible evitar-ho del tot.
Afegeix que avui no es pot disposar només que puntualment de la col·laboració
dels mossos d’esquadra i fer combinacions d’horaris amb només dos vigilants no
és viable. També explica que durant la Festa Major es disposarà –a més- de
vigilants privats per dintre del recinte del camp de futbol.
En quant a fer-ho a llarg termini li contesta que de moment es comença aquest any,
es veurà com ha anat i desprès ja es decidirà.
Atès que el municipi de Sant Esteve de Palautordera, amb una extensió de 10,73
km2 i una població de 2.555 habitants, no disposa de Policia Local, sinó d’un cos de
vigilants municipals format per tres agents, un d’ells actualment de baixa. En els
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mesos d’estiu la població augmenta en 1000 habitants aproximadament, i tot i no
haver-hi locals d’oci nocturn, els caps de setmana hi ha diversos establiments de
bar on s’acostuma a trobar grups de joves del municipi i d’altres municipis de la
zona, motiu pel qual s’incrementa el nombre de vehicles i persones a la localitat,
especialment les nits de divendres i dissabte i de manera més notòria els mesos
d’estiu. També s’incrementa el volum de persones a la localitat per fires puntuals i
per la Festa Major, a l’agost, i la Festa de Tardor, el dia 1 de novembre.
Atès que el municipi de Santa Maria de Palautordera disposa d’un cos de la Policia
Local format per 18 efectius, 1 sotsinspector cap, 1 sergent, 4 caporals i 12 agents;
3 vehicles patrulla, una furgoneta d’atestats, 1 motocicleta amb logotip i 1 turisme
de paisà. La plantilla es troba estructurada en tres escamots que cobreixen el
servei de 24 hores dividit en tres torns de dilluns de divendres i en dos torns els
caps de setmana, amb un servei mínim d’una patrulla per torn.
Atès que s’han signat convenis amb el Departament d’interior per a la coordinació i
col·laboració en matèria de seguretat pública; amb la Direcció General de Policia
sobre les connexions al Sistema d’informació Policial; amb el Departament
d’interior la cessió d’ús del programari de gestió i suport als processos de les
policies locals denominat SIPCAT i l’adhesió de l’ajuntament a la xarxa RESCAT de
radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya.
Atès que els dos ajuntaments consideren convenient col·laborar per a la millor
execució de les funcions assignades als cossos de la Policia Local, i compleixen
amb els requisits establerts pel Departament d’interior de la Generalitat de
Catalunya.
Vist allò disposat a Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de
seguretat; Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals de Catalunya; Ordre
INT/2944/2010, de 10 de novembre, per la que es determinen les condicions per
l’associació de Municipis amb la finalitat de prestar serveis de Policia Local, de
conformitat amb allò previst en la disposició addicional cinquena de la Llei Orgànica
2/1986; i la resta de la normativa sobre règim local.
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 en CONTRA: els emesos pels regidors: 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 l’esborrany de conveni a signar amb l’ajuntament de Sant
Esteve de Palautordera per a la prestació del servei de Policia Local, que s’adjunta
a la present proposta.
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Segon.- Aprovar la memòria de l’acord de col·laboració entre els municipis de
Sant Esteve de Palautordera i Santa Maria de Palautordera per a la prestació del
servei de Policia Local, redactada pel sotsinspector cap de la Policia Local.
Tercer.Condicionar l’efectivitat de l’acord de col·laboració a l’autorització
preceptiva de la Generalitat de Catalunya.
Quart.- Notificar els acords anteriors al Departament d’interior de la Generalitat de
Catalunya, a l’ajuntament de Santa Maria de Palautordera i al sotsinspector cap de
la Policia Local de Santa Maria de Palautordera.

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 secretari en dono fe.
Vist-i-plau: L’alcalde,

Salvador Cañellas i Baró.

El Secretari,

Josep Maria Campdepadrós i Castaño.
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