ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DEL DIA
VINT-I-VUIT DE JUNY DE 2012.
A dos quarts de deu del vespre (21,30 h) del dia 28 de juny 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 ordinària 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,
Esteve Rosell Masó.

SECRETARI

Josep Maria Campdepadrós Castaño

Excusen la seva assistència els regidors: Víctor Reixach Casacuberta, Carles López
Cao i Josep Sabé Vila.
Oberta la sessió pel President, s’entra a conèixer els punts que figuren al següent:

ordre del dia
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
Havent estat lliurada als regidors les actes de les sessions dels dies 29 de març i 7 de
juny de 2012, l’acta del dia 29 de març de 2012 es aprovada per la unanimitat dels
assistents.
En relació a l’acta del dia 7 de juny de 2012 el regidor Arnau Comas manifesta que de
les consideracions generals que el seu grup va exposar només se’n recullen un parell
pel que s’abstindrà en la votació. A continuació es posa a votació, produint-se el
següent 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.
 UN vot d’ABSTENCIÓ: el del regidor Arnau Comas Miñarro.
en no necessitar aquest assumpte cap majoria qualificada, a la vista del resultat de la
votació s’aprova l’acta de la sessió plenària del dia 7 de juny de 2012.
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2.- APROVACIÓ DE LA XIFRA D’HABITANTS A 1 DE GENER DE 2012.
Per l’alcaldia s’explica als assistents la conveniència d’aprovar la xifra resultant de la
gestió anual del padró municipal d’habitants pel que fa a la situació existent a 1r gener
de 2012.
Atès que s’han finalitzat els treballs de gestió d’errors i de comprovació dels fitxers
lliurats per INE.
Atès que per la Unitat d’Estadística de la Diputació de Barcelona s’ha procedit a
confeccionar el resum numèric de les revisions del padró municipal d’habitants a 1r de
gener de 2012, els quals es consideren correctes.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Aprovar la xifra resultant de la gestió anual del Padró municipal d’habitants, que
segons resulta de les dades existents en aquesta secretaria municipal a 1r de gener
de 2012 són 2.555 habitants

3.- APROVACIÓ CALENDARI DE FESTES LOCALS PER EL 2013.
Donada lectura a la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència d’aprovar les festes
locals per a l’any 2013.
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 2013
es celebra el dia 19 de maig, i
 el dilluns que segueix al primer diumenge del mes d’agost, Festa Major del
municipi, que per a l’any 2013 aquest és el dia 4 d’agost.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Aprovar les dues festes locals per a 2013, els següents dies:
- dilluns 20 de maig de 2013, i
- dilluns 5 d’agost de 2013.
Segon.- Traslladar l’acord anterior al Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya.

4.-

APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL
ELECTRÒNIC D’AQUEST AJUNTAMENT I DEL SEU REGLAMENT.

REGISTRE
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Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia per a l’aprovació de l’Ordenança
reguladora del registre electrònic d’aquest Ajuntament i el Reglament de creació i
funcionament de la seu electrònica.
Atès que ambdós instruments tenen llur raó o objecte en la creació i regulació d’aquest
registre electrònic per a la recepció i la remissió telemàtica o electrònica de sol·licituds,
escrits i comunicacions pels serveis, procediments i tràmits administratius.
Atès que del contingut d’ambdós instruments és clar, pràctic i queda ben definit l’àmbit
d’aplicació i la naturalesa jurídica, així com en d’altres qüestions que s’hi contemplen
com són: l’accés al registre, acreditació de la identitat, assentaments, justificació de la
recepció, protecció de dades personals, formularis, etc.
El regidor Arnau Comas manifesta que s’abstindrà en no haver rebut el text de
l’ordenança.
El regidor Elies Ramil demana disculpes per no haver tramés còpia de l’ordenança.
A continuació es posa a votació, produint-se el següent 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.
 UN vot d’ABSTENCIÓ: el del regidor Arnau Comas Miñarro.
en no necessitar aquest assumpte cap majoria qualificada, a la vista del resultat de la
votació s’acorda:
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora del registre electrònic d’aquest
Ajuntament, així com el reglament de creació i funcionament de la seu electrònica,
entenent-se que quedaran definitivament aprovats en el supòsit que no es formulin
reclamacions i/o al·legacions duran el període d’informació pública.
Segon.- Portar a terme informació pública pel termini d’un mes, mitjançant la
publicació d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la
Corporació i a la pàgina web de l’Ajuntament.
Tercer.- Inserir a la pàgina web de l’ajuntament el text definitiu de l’Ordenança i del
Reglament.

5.- DECLARACIÓ DE LA URGÈNCIA PER TRACTAR UN ASSUMPTE QUE NO
FIGURA A L’ORDRE DIA.
El senyor Alcalde manifesta que seria convenient de poder tractar, en aquesta sessió
plenària i debatre la proposta que no figura a l’ordre per aprovar –si s’escau- la
ratificació de l’acord adoptat per l’Assemblea de Regidors dels municipis de Santa
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Maria i Sant Esteve de Palautordera aprovant la dissolució de la Mancomunitat
Intermunicipal dels dos municipis per a l’abastament d’aigua potable.
Vist el que es disposa als articles 103-3 i 106-2 del Text Refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, sobre
l’ampliació de l’ordre del dia de les sessions i sobre les propostes presentades desprès
de la convocatòria.
A continuació es posa a votació, produint-se el següent 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.
 UN vot d’ABSTENCIÓ: el del regidor Arnau Comas Miñarro.
en no necessitar aquest assumpte cap majoria qualificada, a la vista del resultat de la
votació s’acorda declarar la urgència d’aquest assumpte i incloure’l a l’ordre del dia.

6.RATIFICACIÓ ACORD DE DISSOLUCIÓ DE LA MANCOMUNITAT
INTERMUNICIPAL PER A L’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia per a la ratificació de l’acord
adoptat per l’Assemblea de Regidors dels municipis de Santa Maria i Sant Esteve de
Palautordera aprovant la dissolució de la Mancomunitat Intermunicipal dels dos
municipis per a l’abastament d’aigua potable.
Atès que en el Ple del dia 31 de març de 2011 va acordar-se d’iniciar el tràmits per a la
dissolució de la citada Mancomunitat per raó que mai no va arribar a constituir-se
formalment i molt menys va entrar en funcionament.
Atès que per acord adoptat per l’Assemblea de Regidors dels municipis de Santa
Maria i Sant Esteve de Palautordera, realitzada el dia 19 d’octubre de 2011 va aprovarse la dissolució de l’esmentada Mancomunitat.
A continuació es posa a votació la proposta, produint-se el següent 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.
 UN vot d’ABSTENCIÓ: el del regidor Arnau Comas Miñarro.
en no necessitar aquest assumpte cap majoria qualificada, a la vista del resultat de la
votació s’acorda:
Primer.- Ratificar l’acord adoptat per l’Assemblea de Regidors dels municipis de
Santa Maria i Sant Esteve de Palautordera aprovant la dissolució de la Mancomunitat
Intermunicipal dels dos municipis per a l’abastament d’aigua potable.
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Segon.- Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera i a la
Direcció General d’Administració Local.

7.- PRECS I PREGUNTES.
1.-

El regidor Esteve Rosell pregunta per si s’han enviat cartes al propietaris de
parcel·les que estan plenes de vegetació o brutes i que suposen un perill d’incendi,
posant com exemple la parcel·la situada a la cantonada dels carrers Sant Elies i
Barcelona, i –en tot cas- per altres anys manifesta que seria convenient portar a terme
les actuacions preventives que siguin necessàries per aconseguir tenir les finques
netejades abans de l’estiu.

L’alcalde i el regidor Enric Amargant, en sengles intervencions, li contesten que aquest
any s’ha fet un AVIS general per a tot el poble i només ha calgut enviar cartes als pocs
propietaris que no han fet la neteja, i –malgrat això- sempre queda algú que ni amb
l’avís ni amb la carta no han fet res, en aquest casos –que són pocs- està previst de
fer-los requeriment i si es dona el cas sancionar-los.

2.- El regidor Esteve Rosell pregunta si es té notícies de quan es retirarà la línia aèria
de telèfon del sector de Can Garballer, doncs té constància que els propietaris que
faltava que adeqüessin les seves instal·lacions privades a la canalització soterrada
existent ja ho han fet.
L’alcalde li contesta dient que efectivament els propietaris ja han portat a terme
l’adequació de les seves instal·lacions, a requeriment de l’Ajuntament, ara només cal
que l’empresa Telefònica faci els treballs de connexió a la xarxa soterrada i retiri el
cablejat aeri, cosa que segurament farà en pocs mesos, tot i que té coneixement que
està encallat per raó de manca de partida pressupostària per part de Telefònica.

3.-

El regidor Esteve Rosell, formula el prec de posar un mirall que enfoquin les
pilones situades a l’entrada dels carrers Major i Passeig de les Monges, per tal que els
usuaris puguin veure el moviment de les pilones i evitar accidents com el que algun veí
ha patit per passar quan la pilona s’estava aixecant.
L’alcalde li contesta que estudiarà la proposta. En quant a l’accident que cita, li diu
que també n’és sabedor però que troba força estrany el fet ocorregut, doncs la pilona
del carrer Major ha funcionat sempre bé, i no és pas massa ràpida pel que els vehicles
passant sense dificultats.

4.- El regidor Arnau Comas, pregunta si s’ha constituït la Comissió de Barraques de
la Festa Major i –en el seu cas- com està tot lligat.
El regidor Elies Ramil li contesta que la Comissió ja està funcionant, havent quedat
integrada, en principi, per les associacions: Club Handbol, Club Futbol, Som del
Montseny i un grup de Joves. També s’ha realitzat la programació de les activitats i
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actuacions que es realitzaran. Així mateix s’ha redactat una normativa pel seu
funcionament que s’ha consensuat i falta només la seva aprovació que es farà a la
propera Junta de Govern, regulant –entre altres coses- el repartiment dels costos.

5.- El regidor Arnau Comas, pregunta pel forat que hi ha en un dels aparells infantils
situat al Parca de l’Església, doncs podria provocar algun accident.
El regidor Enric Amargant li contesta que aquest forat no s’ha produït ara doncs ja
venia d’origen amb l’aparell, que compleix la normativa vigent, però que per major
tranquil·litat consultarà amb el fabricant o l’empresa que ho va muntar i si es considera
convenient es farà alguna cosa.

I no havent-hi més assumptes per tractar s’alça la sessió a un quart d’onze de la nit
(22,15 h), de tot el qual com a secretari en dono fe.
Vist-i-plau: L’Alcalde,

El Secretari,

Salvador Cañellas i Baró.

Josep Maria Campdepadrós i Castaño.

6

