ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DEL DIA
VINT-I-SET DE SETEMBRE DE 2012.
A dos quarts de deu del vespre (21,30 h) del dia 27 de setembre 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,
Carles López Cao,
Josep Sabé Vila, i
Esteve Rosell Masó.

SECRETARI

Josep Maria Campdepadrós Castaño

Excusen la seva assistència els regidors: Víctor Reixach Casacuberta.
Oberta la sessió pel President, s’entra a conèixer els punts que figuren 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 23 de juliol de 2012 , en
trobar-la conforme, es aprovada per la unanimitat dels assistents.

2.-

DONAR COMPTE RESOLUCIÓ BAIXA TOTAL PER INCAPACITAT DE
L’ENCARREGAT DE LA BRIGADA D’OBRES.
L’alcalde s’explica als assistents que per l¡’Institut Nacional de la Seguretat Social s’ha
resolt l’expedient d’incapacitat permanent de l’encarregat de la brigada d’obres i serveis
d’aquest ajuntament, Josep De Jesús Sanjuan, amb el grau d’incapacitat total per a la
seva professió habitual amb efectes econòmics del dia 30/07/2012.
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3.- DONAR COMPTE COMPRA VENDA INSTAL·LACIONS GAS PROPÀ DE CAN
RECORD PER GAS NATURAL.
L’alcalde explica als assistents que l’empresa Gas Natural ha comprat les instal·lacions
de gas propà, propietat de l’empresa Primagaz, ubicades en el sector de Can Record,
havent-se-li atorgat llicència urbanística per portar a terme els treballs de renovació de
la xarxa de gas en aquest sector. Aquest fet permetrà retirar els dipòsits de gas propà
que hi ha a la zona d’equipaments i que significaven un obstacle per poder construir
l’institut de batxillerat.

4.- ACORDS REFERENTS A LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA.
Proposta consensuada per tots els grups municipals (CiU, CUP i Independents)
referents a la Independència de Catalunya.
Per la present, ens adrecem al Parlament de Catalunya, en general, i a tots els seus
grups parlamentaris, en particular, per tal que la Cambra Catalana assumeixi a tots els
efectes la completa sobirania nacional del territori del Principat de Catalunya i iniciï el
procés per declarar i constituir l’Estat català lliure i sobirà, democràtic i social.
En la consulta popular democràtica duta terme el 13 de setembre de 2009,
Sant Esteve de Palautordera va manifestar la seva voluntat política a favor
de la independència de Catalunya, amb el 96% dels vots a favor, amb una
participació del 41%. La participació dels veïns i veínes de Sant Esteve en
els darrers actes de commemoració de l’11 de setembre, així com una
lectura d’aquesta és la força que ens empeny a subscriure la present així com a
declarar el municipi de Sant Esteve de Palautordera com a territori català lliure i sobirà
i, a l’espera que el Parlament de Catalunya dicti la legislació legalment aplicable, la
normativa i la jurisprudència d’ús actual s’estableixin com a provisionalment vigents i
siguin d’aplicació en tant no s’oposin a la sobirania del poble de Catalunya.
Aquests acords estan determinats per la gravíssima situació social i econòmica que
pateix tot el poble català, com a conseqüència de la seva pertinença al Regne
d’Espanya. Avui, a Catalunya, l’atur afecta a més de 600.000 persones, el 20% de la
població es troba al llindar de la pobresa, el 40% d’activitats econòmiques estan en
perill de desaparèixer i l’espoli fiscal suposa 16.000 milions d’euros anuals per
Catalunya i, localment, a Sant Esteve, 4.906.000 euros anuals.
És, doncs, davant d’aquest context crític que viu el país, que cal actuar amb fermesa i
en defensa dels interessos col·lectius, generant un clima de confiança i esperança pel
poble català. El Regne d’Espanya ha demostrat la seva incapacitat per a administrar els
recursos públics de forma eficient i per a garantir un funcionament ordenat de les seves
institucions financeres supervisores, amb el “Banco de España” en primer lloc. És un
estat que es troba en fallida econòmica i que ens hi pot arrossegar.
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Al mateix temps, ha incomplet de forma reiterada les seves obligacions econòmiques
amb el Govern de la Generalitat de Catalunya, causant així uns greus perjudicis als
seus ciutadans i posant en descrèdit internacional les seves institucions. Aquesta
conducta de deslleialtat institucional ha agreujat els desequilibris creats per l’espoli,
insostenible, que pateix el poble català i que desvia cap a Espanya uns recursos
imprescindibles per al bon funcionament dels serveis públics de la Generalitat i dels
ajuntaments.
A més, ara, des del Govern Espanyol, s’estan promovent grans canvis legals que
atempten contra l’autonomia local i, fins i tot, contra la pròpia existència del món
municipal català i dels serveis que aquest presta al conjunt de la seva població.
Sense oblidar l'intent d’arraconament cultural, social i econòmic que el Regne
d'Espanya, acollint-se al dret de conquesta, ha sotmès al poble català durant gairebé
300 anys.
Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua, la
seva cultura, el llegat de la seva història com a tema d’acollida i de diàleg.
És per tots aquests motius i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta situació de
crisi derivi en greus problemes de cohesió social, de degradació de les activitats
empresarials i en més increments de l’atur i la pobresa de les classes treballadores,
que aquest Ajuntament vol fer sentir la seva veu en aquests moments.
Avui, quan el poble de Catalunya ha parlat i s’ha expressat amb total claredat, és l’hora
de la independència nacional i així ho ha declarat en la massiva manifestació d’aquest
11 de setembre.
Posada a votació la proposta, es produeix el següent resultat:
-

NOU vots SI els dels regidors: Salvador Cañellas Baró, Enric Amargant Presas,
Maria Àngels Garriga Puig, Elies Ramil Pou, Joan Puig Gallach, Arnau Comas
Miñarro, Carles López Cao, Josep Sabé Vila, i Esteve Rosell Masó.

-

UN vot d’ABSTENCIÓ el del regidor Daniel Fernández Fuster.

a la vista del resultat, s’acorda:
1. Declarar Sant Esteve de Palautordera territori català lliure i sobirà.
2. Declarar els veïns i veïnes de Sant Esteve de Palautordera moralment lliures de
lleialtat a la Corona borbònica i als seus símbols.
3. Instar el Parlament de Catalunya a declarar que Catalunya és, i ha de ser per Dret,
Estat Lliure i Independent en igualtat de drets i obligacions que els demés Estats
Independents del món.
4. Instar el Parlament de Catalunya perquè, conjuntament amb els Ajuntaments
catalans, assumeixi la completa sobirania nacional del territori de Catalunya, valorant
consultar a la ciutadania, per la via de referèndum, i iniciï el procés per declarar i
constituir l’Estat català, abans de l'11 de setembre del 2014. Així mateix, instar al
Parlament de Catalunya per tal que la normativa legalment aplicable i la jurisprudència
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d’ús actual siguin vigents, mentre no es realitzin les actuacions demanades en aquesta
Declaració i en tant no s’oposin a la sobirania del poble de Catalunya.
5. Instar a tots els regidors a adherir-se a l’Assemblea de Càrrecs Electes dels Països
Catalans que té l’objectiu d’estendre i difondre aquesta Declaració a la resta de
comunitats integrants de la Nació Catalana a fi de preservar-ne la seva unitat i identitat
com a poble.
6. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que prepari totes les estructures
institucionals necessàries de l’Estat català, Seguretat Social, Energia, Seguretat
Interior, Afers Exteriors i les demés que resultin essencials per a l’establiment ferm de
l'Estat català.
7. Instar perquè el Govern de la Generalitat de Catalunya creï els corresponents
registres civils, mercantils i de la propietat; per la creació d’una hisenda pròpia que
assumeixi la recaptació íntegra de tots els tributs i cotitzacions socials, posant fi a
l’espoli fiscal espanyol, i destinant els nostres recursos a la reversió de les retallades i a
polítiques actives de foment de l’economia productiva, de polítiques socials avançades,
i a la recuperació de la dignitat i el benestar de tot el poble català; d’un banc nacional
des del qual es gestionin el règim fiscal i el finançament de les institucions i els serveis
públics; la constitució immediata d’una administració fiscal i de justícia de Catalunya
sense ingerències estrangeres i perquè iniciï immediatament les negociacions amb la
comunitat internacional per al reconeixement de l’Estat català, amb especial orientació
vers l’ONU i la Unió Europea, de les quals en som ciutadans avui.
8. Instar perquè el Parlament de Catalunya acordi les mesures que cregui convenients i
que ordenin la transició fins a la constitució formal de l’Estat Català i, en especial, les
següents:
-

Que les banderes oficials siguin la local, la senyera i, fins al dia de la
independència, l’estelada.

-

Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicials i
resolucions que limitin l’ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la vida
pública o acadèmica catalana.

-

Que declari, a afectes administratius, els dies 12 d’octubre i 6 de desembre com a
dies laborables.

-

Que demani l’empara i la mediació de les institucions internacionals de la Unió
Europea, si ho creu convenient, per a garantir un procés democràtic.

9. Instar les institucions internacionals a l'inici de converses amb una representació
dels municipis declarats lliures i sobirans, pel reconeixement de la voluntat del poble
català d'esdevenir, per Dret, un Estat Lliure i Independent en igualtat de drets i
obligacions que els demés Estats Independents del món, mentre el Parlament de
Catalunya no hagi assumit la sobirania nacional. Una vegada assumida la sobirania per
part del Parlament, si es considera convenient, els representants dels municipis podran
formar part de la representació catalana en les negociacions internacionals.
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10. Demanar l’empara al Govern de Generalitat i al Parlament de Catalunya, així com
a les institucions internacionals, davant dels possibles i previsibles obstacles i
impediments que pugui provocar l’Estat espanyol, per poder mantenir i preservar la
‘Declaració de Sobirania del territori municipal’ i l’activitat dels seus càrrecs electes.
11. Des de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera apel·lem a l’esperit cívic de
tot Europa, inclòs l’estat espanyol, per tal que s’imposi una resolució democràtica dels
conflictes i s’avanci en els ideals de la pau, el treball i la llibertat, l’amistat i la germanor
entre els pobles del món.
12. Fer arribar la present Declaració d’Independència a:
-

l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, perquè difonguin i expandeixin
aquesta Declaració d’Independència, i que estiguin al nostre costat en la defensa
d’aquesta decisió presa per la majoria dels representants del Ple, elegits
democràticament pel poble de Sant Esteve de Palautordera.

-

l’Associació de Municipis per la Independència, a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya, per tal que ho
comuniquin als seus municipis adherits.

-

el President de la Generalitat de Catalunya,

-

la Presidenta del Parlament de Catalunya, demanant-li que la faci arribar a tots els
que integren el parlament de Catalunya,

-

el President de la Comissió Europea, senyor José Manuel Durão Barroso;

-

el President del Parlament Europeu, senyor Martin Schulz;

-

el Secretari General de les Nacions Unides, senyor Ban Ki-moon,

A continuació es produeixen les intervencions següents:
El regidor Arnau Comas diu que vol fer tres consideracions en relació a aquest tema,
d’entrada felicitar-nos per l’acord assolit, tot i que el fonamental és tenir clar el perquè
ha començat i que com més no ha servit per trobar-nos.
És clar que hi ha qui tira del carro i que ens fa avançar, i aquest és una organització de
la gent des de la base i no les cúpules d’uns partits
Es valora molt positivament que a la proposta es posa damunt la taula que es té
present el conjunt dels Països Catalans (El Principat, Franja, les Illes, València i la
Catalunya Nord) i no només el territori ocupat per les quatre províncies espanyoles.
Això no vol dir que, si el procés avança molt més ràpid en un dels nostres països no
haguem de fer els passos que calguin per fer-lo avançar, però sempre cal tenir present
quin és el nostre país i que som nosaltres qui en marquem els límits i no la legislació
espanyola post-franquista.
Finalment remarcar que la proposta aprovada es fruït de l’esforç per arribar a un acord i
que les parts més importants de la proposta inicial pràcticament hi són totes, havent
quedat fora algunes coses com el fet d’excloure penjar l’estelada al balcó que malgrat
sigui un fet simbòlic al qual no renunciem s’ha acceptat en benefici d’assolir un consens
de totes les parts.
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El regidor Esteve Rossell manifesta que municipis i capitals de comarca com Vic,
Tortosa, Arenys de Munt i d’altres com Sant Antoni de Vilamajor, Vallgorguina, Sant
Pere de Torelló que avui mateix fan el Ple, han aprovat o aprovaran aquesta declaració
d’Independència, que no es res més que una ajuda i estímul al govern actual i al que
sorgeixi de les properes eleccions per tirar endavant el referèndum i la consegüent
Independència de Catalunya.
Creient que hem d’agrair a tota la societat civil catalana, que l’onze de setembre passat
es poses en marxa per reclamar un nou estat d’europa, agrair també a l’Assemblea
Nacional Catalana, a la seva presidenta: Carme Forcadell i a tots els seus simpatitzants
per aquesta pressió mediàtica i pacífica que és la que ha donat l’empenta definitiva als
polítics i governants d’aquest petit país, també crec que és just reconèixer l’esforç de
consens de les tres forces polítiques municipls. CiU, CUP i Independents per votar
conjuntament aquesta proposta d’Independència.
I, per últim, desitjar que aquesta transició de comunitat autònoma espoliada a Estat
Europeu lliure sigui la més ràpida consensuada i pacífica possible.
L’alcalde diu que s’uneix al que ja han dit els dos regidors sobre l’acord que s’ha arribat
de consensuar aquesta proposta, alhora que també vol remarcar el fet de caminar junts
–en aquesta qüestió- i en la mateixa direcció, sabent o sent conscients que hi haurà
molts entrebancs que sortejar pel que és bo que hi hagi molts pobles, com el nostre, i
bona part de la societat que estan junts en aquest procés. Pel que fa al fet de penjar
l’estelada vol assenyalar que no ho ha considerat oportú per evitar altres qüestions que
poden suscitar-se i que es bo -si es pot- evitar-ho, expressant que estar convençut que
s’acabarà penjant i més si té el recolzament del Parlament, però de moment la que es
penjarà és la catalana.

5.- RATIFICAR ACORD JUNTA DE GOVERN APROVANT CONVENI DE
COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT RELATIU A
ALUMNES D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA.
Es proposa al Ple de ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern a la sessió
realitzada el dia 29 d’agost de 2012 sobre el conveni de col·laboració amb el
Departament d’Ensenyament en matèria d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat
d’educació secundària obligatòria.
El regidor Joan Puig realitza una breu explicació de la finalitat del conveni, alhora que
informa que a l’acord de la Junta de Govern que es proposa de ratificar hi ha un parell
d’esmenes: una suprimint l’expressió referida a alumnes amb problemes de conducta i
una altra afegint la frase “amb la finalitat de que puguin assolir els continguts curriculars
d’una manera exitosa ..”.
El regidor Carles López manifesta que valoren positivament aquest assumpte i
pregunta quant alumnes s’adscriuen a aquest conveni i les empreses d’on son?
El regidor Joan Puig li contesta que està previst que hi hagi entre 7 i 10 alumnes i que
les empreses siguin bàsicament de Sant Esteve i Santa Maria de Palautordera.
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Per la unanimitat dels assistents s’acorda de ratificar l’acord adoptat per la Junta de
Govern a la sessió realitzada el dia 29 d’agost de 2012m, que amb les esmenes que
s’han explicat queda en la forma següent:
Atès que el Decret 143/2007, de 26 de juny, estableix la possibilitat que el Departament
d’Ensenyament pugui autoritzar programes de diversificació curricular que comportin una
organització curricular i un horari de permanència en el centre diferent, ja sigui perquè
comparteixen l’escolaritat ordinària amb altres activitats externes al centre o perquè els
centres organitzen altres activitats que afavoreixen continuar amb èxit els estudis i que
requereixen una organització diferent.
Atès que la Secció d’Institut Can Record ha elaborat el seu projecte d’atenció a la
diversitat, en el marc dels programes de diversificació curricular. L’objecte principal
d’aquest projecte és donar suport als alumnes des del tercer curs de l’educació secundària
obligatòria que presenten dificultats d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme
acadèmic, problemes de conducta i que precisen d’actuacions individualitzades i
adaptacions substancials del currículum per a la seva integració escolar, social i laboral.
Atès que aquest Ajuntament és conscient que hi ha alumnes amb dificultats d’aprenentatge
i s'ofereix a donar suport a la Secció d’institut Can Record col·laborant en el projecte, per tal
de donar una resposta a les necessitats educatives especials d’aquests alumnes amb la
finalitat de que puguin assolir els continguts curriculars d’una manera exitosa i alhora
facilitar-los la seva integració escolar, social i laboral.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament en
matèria d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària obligatòria, a
través del projecte elaborat per la Secció d’Institut Can Record i que ha estat pel Consell
Escolar d’aquest centre, que té com objectiu facilitar la integració escolar, social i laboral de
determinats alumnes es preveu la realització d’activitats formatives en instal·lacions
exteriors al centre en un període no superior al 40% de l'horari escolar setmanal.
Segon.- Sol·licitar al Departament d’Ensenyament la signatura del conveni.
Tercer.- Facultar a l’alcalde d’aquest Ajuntament per a la signatura del citat conveni.

6.- APROVACIÓ CONVENI PER A LA CONSTRUCCIÓ GUAL ELEVAT SOBRE LA
TORDERA.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia per a l’aprovació d’un conveni
per a la construcció d’un gual elevat sobre La Tordera a la baixada del Molí de les
Cadires, entre aquest Ajuntament, la Diputació de Barcelona i els propietaris/es de les
finques privades de Can Jan de les Penyes, Cal Puço, Can Girabent i Can Costa.
El regidor Esteve Rossell pregunta si la baixada de Can Marc s’arreglarà i si el camí
que anirà des del gual elevat en direcció a Can Giravent serà peatonal.
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L’alcalde li contesta a totes dues qüestions afirmativament.
El regidor Carles López manifesta que construir un pont sempre es positiu, però el seu
grup s’abstindrà en la votació doncs encara no es sap de quina despesa s’està parlant i
tampoc veuen que s’hagi de portar a terme una obra que no serà pel poble ja que tal i
com està redactat el conveni el pont i els camins seran privats.
L’alcalde li contesta que el gual elevat o pont serà públic i si no queda clar en el
conveni s’haurà d’arreglar, en quant al cost de l’obra li diu que per l’ajuntament la
despesa serà molt petita doncs gairebé la totalitat del cost s’ho reparteixen entre el
senyor Ramon Pascual i la Diputació de Barcelona, si bé és cert que els números
definitius encara no es tenen, però no afecta al conveni que deixa per fer un document
apart per repartir-se les despeses.
Atès que les raons pel qual s’ha redactat aquest conveni es recullen en la part no
dispositiva (manifesten) del conveni que diu:
Que les finques que s’han esmentat estan totes elles (Can Jan de les Penyes,
Cal Puso i Can Giravent) situades a la banda nord-est del riu La Tordera, a la
dreta aigües avall, en aquest indret també s’hi ubica un camp de conreu de la
finca de Can Costa i la finca del Castell de Montclús propietat de l’Ajuntament de
Sant Esteve de Palautordera.
Que les finques abans esmentades es troben situades dins l’àmbit del Pla
Especial de Protecció del Medi Natural i el Paisatge del Parc del Montseny,
aprovat definitivament el 11 de desembre de 2008 pel Conseller de Política
Territorial de la Generalitat de Catalunya (DOGC 30 de gener de 2009)
Que l’accés a les finques i camp esmentats es realitza a través de guals naturals
de la riera La Tordera situats a les alçades de la baixada del Moli de les Cadires i
de la baixada de Can Marc.
Que el senyor Ramon Pascual Serra té previst de portar a terme, pel seu compte
i a càrrec seu, la construcció d’un gual elevat davant la seva finca per garantir
l’accés durant tot l’any i amb independència de les crescudes del riu.
Que la Diputació de Barcelona, com a administració gestora del Pla Especial del
Parc del Montseny i d’acord amb les converses mantingudes amb el Sr. Ramon
Pascual i els Tècnics de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, va
proposar estudiar la possibilitat de realitzar el creuament de la riera La Tordera,
sol·licitat pel Sr. Ramon Pascual, aigües amunt a l’alçada de la baixada del Moli
de Les Cadires, davant la finca de Cal Puso, per tal de donar també accés a les
finques de Cal Puso, Can Giravent i Castell de Montclús i al camp de Can Costa
i, alhora, minimitzar els impactes a l’entorn de La Tordera, considerada per la
normativa del parc Zona d’alt interès ecològic i paisatgístic (ZAINEP). Aquesta
proposta va quedar recollida en l’informe previ preceptiu emès amb sentit de
Favorable Condicionat per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de
Barcelona amb data 13 de setembre de 2012.
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Que l’Agència Catalana de l’Aigua va emetre, amb data 11 de juny de 2012,
informe favorable a la construcció del gual elevat en el primer lloc que s’havia
previst, però que d’acord amb la visita realitzada sobre el terreny el dijous dia 12
de juliol, considera favorable i tècnicament més adequat desplaçar el gual elevat
al lloc proposat per la Diputació de Barcelona, sempre i quan es sol·liciti
autorització pel canvi d’ubicació.
Que totes les parts accepten la proposta de la Diputació de Barcelona pel canvi
d’ubicació del gual elevat per damunt de La Tordera, amb el benentès que aquest
canvi originarà una major despesa derivada de major amplada del riu en aquest
indret i per tant una major allargada del gual elevat, així com l’obertura de camins
o passos peatonals que passaran per alguna de les finques citades, que a la
seva vegada generaran servituds de drets de pas, ambdues qüestions queden
determinades per les parts en la forma que es descriu en els pactes que
s’estableixen a continuació.
Posada a votació la proposta es produeix el següent resultat
-

SET vots SI els dels regidors: Salvador Cañellas Baró, Daniel Fernández Fuster,
Enric Amargant Presas, Maria Àngels Garriga Puig, Elies Ramil Pou, Joan Puig
Gallach, i Esteve Rosell Masó.

-

TRES vots d’ABSTENCIÓ els dels regidors: Arnau Comas Miñarro, Carles López Cao i
Josep Sabé Vila,.

a la vista del resultat, s’acorda:
Primer.- Aprovar el conveni per a la construcció d’un gual elevat sobre La Tordera a la
baixada del Molí de les Cadires, entre aquest Ajuntament, la Diputació de Barcelona i
els propietaris/es de les finques privades de Can Jan de les Penyes, Cal Puço, Can
Girabent i Can Costa, que en la seva part dispositva (pactes) diu el següent:
Primer.- Que el senyor Ramon Pascual Serra sol·licitarà a l’Agència Catalana de
l’Aigua el canvi d’ubicació del gual elevat.
Segon.- Que el gual elevat sobre la riera La Tordera, tindrà les següents
característiques: Es realitzarà d’acord amb el projecte redactat per l’enginyer tècnic
d’obres públiques Óscar González de Arriba, la construcció del gual es preveu a
base de vuit calaixos prefabricats de formigó, de forma cúbica de 2x2x2, que es
disposaran de forma aparellada i en filera de manera que es crea un camí de 4
metres d´amplada, 8 metres de llargada i 2 metres d’alçada que supera la Tordera.
Tercer.- Que des del final del gual elevat a la banda esquerra aigües avall, es
construirà els següents vials:
a) Camí en direcció i d’accés a la finca de Can Jan de les Penyes (en sentit aigües
avall), dintre de la finca de Cal Pusó, a través de l’esplanada ja existent per
damunt del nivell de la Tordera, amb una amplada de 4,00 metres, separat 2,00
metres del cantell del talús actual per evitar esllavissades.
b) Camí o pas peatonal (en sentit aigües amunt) a través del prat de la Tordera, i
sempre per sota de les feixes conreables, es traçarà un camí d´entre 2,50 i 3,00
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metres d´amplada. Anirà des del gual elevat fins al camí que passa pel gual
natural de Can Marc i que, entre llocs, dona accés al Castell de Montclús
passant per la finca de Cal Puso, finca de Can Giravent i camp de Can Costa.
Per aquest camí o pas peatonal podrà passar-hi el públic en general però es
prohibirà la circulació als vehicles de qualsevol tipus, llevat dels autoritzats pels
propietaris de Can Giravent i de Can Costa i els de serveis (bombers,
ambulàncies, policies i els del servei de Parcs de la Diputació de Barcelona),
Per tal de garantir aquest punt de la prohibició de circulació s’afegiran al camí els
següents elements:
o una cadena en el límit entre les terres de Cal Puso i Can Giravent, d´una
banda, i disposar elements que impedeixin l´entrada de vehicles en el nou
camí pel seu extrem oest, des del camí del gual de Can Marc, tenint una
còpia de la clau l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera,
o Col·locació d’una tanca de fusta, amb troncs rodons, que es situarà al llarg
del pas peatonal separant aquest pas i el camp de Can Costa
Quart.- Que en document separat l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, la
Diputació de Barcelona i el senyor Ramon Pascual Serra estipularan el repartiment
dels costos per la construcció del gual elevat i dels camí i pas peatonal que s’han
descrit en el punt anterior, així com totes aquelles altres actuacions que s’acordin en
el present document i/o estableixin les administracions competents en les
corresponents autoritzacions i permisos ( elements de protecció, senyalització
normalitzada , ...).
Cinquè.- Que l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera atorgarà llicències
urbanístiques, exemptes d’imposts i taxa de construccions, per les actuacions
citades.
Sisè.- Que l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera portarà a terme les
inscripcions al Registre de la Propietat de Sant Celoni de les servituds de dret de
pas que es generen i que es concreten en les següents:
 Finca de Cal Puso, pel camí que va aigües avall des del gual elevat fins a la
finca de Can Jan de les Penyes, que es correspon a la cadastral .........
(referència ...............), inscrita al Registre de la Propietat ..............
 Finca de Cal Puso, pel pas peatonal que va aigües amunt des del gual elevat
fins a la finca de Can Giravent, que es correspon a la cadastral .........
(referència ...............), inscrita al Registre de la Propietat ..............
 Finca de Can Giravent pel pas peatonal que va aigües amunt fins al camp de
Can Costa, que es correspon a la cadastral ......... (referència ...............),
inscrita al Registre de la Propietat ..............
 Camp de Can Costa pel pas peatonal que va aigües amunt fins al camí que
passa pel gual natural de Can Marc i que, entre llocs, dona accés al Castell
de Montclús, que es correspon a la cadastral ......... (referència ...............),
inscrita al Registre de la Propietat ..............
A aquest efecte les parts afectades protocolitzaran si cal davant de notari document
a part d’aquest conveni on es recullin les particularitats que siguin menester per
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poder realitzar la corresponent inscripció registral. Les despeses que s’originin per
aquesta qüestió seran a càrrec de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera.
Setè.- Que la direcció de l’obra serà realitzada pels tècnics de l’Ajuntament de
Sant Esteve de Palautordera i de la Diputació de Barcelona que a aquests efectes
designin, els quals estaran obligades a informar sobre el final d’obra i de la
possibilitat de ser recepcionada.
Vuitè.Que un cop acabada les obres (gual elevat, camí i pas peatonal)
l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera en farà la recepció d’aquestes obres,
seguin el camins de titularitat privada i passant el gual elevat a ser de titularitat
pública, sense canviar llur propietat, però sotmeses a les servituds de dret de pas
descrites en el pacte sisè, fent-se càrrec, l’ajuntament de Sant Esteve de
Palautordera, de les despeses de conservació i manteniment que se’n derivin.
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del citat conveni i l’escriptura de
constitució de servituds pels drets de pas que se’n deriven.

7.- APROVACIÓ DEL CONVENI AMB ELS GERMANS MOLLET CRUXENT.
Per l’alcaldia es proposa al Ple d’aprovar el conveni amb els germans Josep, Ramon i
Montserrat Mollet que té per objecte la cessió a aquest Ajuntament d’un terreny situat al
final del Passeig dels Til·lers en sòl urbà però que té la consideració de sobrant de via
pública en no ser apte per ser edificat.
Atès que els senyors Josep, Ramon i Montserrat Mollet Cruxent són copropietaris de la
finca situada al final del carrer Passeig dels Til·lers segons plànol de situació que
s’adjunta i es signa per les parts. Tenint pendent d’inscriure en el Registre de la
Propietat de Sant Celoni el títol de propietat d’aquesta finca i que se’n deriva de
l’acceptació d’herència atorgada per la senyora Àngela Montclús Puig.
Atès que la finca descrita en el punt anterior es situa una part en sòl urbà, formant les
peces A, B i C que es grafien amb color groc en el plànol adjunt::
- A, amb un superfície de 319,00 m2, aquesta peça de terra està afectada a reserva
de vial públic tal i com s’indica a les Normes Subsidiàries i de Planejament. I amb
motiu de portar a terme l’obra d’urbanització del carrer Passeig dels Til·lers, l’any
2003, que es grafia amb color carbassa en el plànol adjunt, ha passat ha tenir la
consideració de sobrant de via pública.
-

B, amb un superfície de 250,00 m2, aquesta peça de terra està afectada a reserva
de vial públic tal i com s’indica a les Normes Subsidiàries i de Planejament.
C, amb un superfície de 825,00 m2, aquesta peça de terra està qualificada com a
solar edificable (pb+1) tal i com s’indica a les Normes Subsidiàries i de
Planejament, tenint una façana de 25,00 metres lineals, però que per tenir
plenament la condició de solar edificable s’haurà d’urbanitzar (pavimentar i instal·lar
serveis) la part de vial que hi afronta i que es correspon a la peça de terreny “B”
que s’ha descrit anteriorment.
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Per la unanimitat dels assistents s’aprova el conveni amb els germans Josep, Ramon i
Montserrat Mollet que té per objecte la cessió a aquest Ajuntament d’un terreny situat al
final del Passeig dels Til·lers, que en la seva part dispositva (pactes) diu el següent:
Primer.- El senyors Josep, Ramon i Montserrat Mollet Cruxent donen llur
conformitat a que l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera porti a terme
l’expedient de venda de sobrant de via pública, corresponent a la peça de terra “A”,
al propietari que hi afronta, el senyor Miquel Mateu Julià, d’acord amb els articles 12
i 44 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals.
Segon.El senyors Josep, Ramon i Montserrat Mollet Cruxent realitzaran-en el
moment oportú- pel seu compte i càrrec les obres d’urbanització del tram del carrer
Passeig dels Til·lers (pavimentació, vorera, ellumenat, claveguera, aigua, electricitat) que
es correspon amb la peça “B”, als efectes que la finca urbana (peça C) tingui tots els
serveis necessaris per poder ser edificada.
Les despeses d’urbanització citades podran ser compartides entres els senyors
Josep, Ramon i Montserrat Mollet Cruxent i la propietat de la parcel·la número 3 del
Passeig Til·lers (actualment el senyor Evaristo Campas Barrios), de mutu acord i en el
cas que es produís una divisió d’aquesta última finca amb la finalitat de convertir en
solar la seva part posterior i obtingui aquest nou solar la façana a aquest tram de
carrer (peça B).
Aquesta obra la realitzaran seguint la tipologia i amb les mateixes característiques
de l’obra executada a la resta del carrer Passeig dels Til·lers. Havent, quan es porti
a terme, de seguir les directius i recomanacions que li assenyalin els serveis tècnics
municipals.
Un cop feta i acabada l’obra d’urbanització d’aquest tram de carrer (peça B) els
senyors Josep, Ramon i Montserrat Mollet Cruxent faran la cessió i l’Ajuntament
rebrà la propietat del terreny i dels elements d’obra que s’hagin executat.
Tercer.El senyors Josep, Ramon i Montserrat Mollet Cruxent es comprometen,
en el moment de formalitzar l’acceptació d’herència -que s’ha citat anteriorment- a
tenir en compte i respectar les estipulacions pactades en aquest document,
modificant –si s’escau- la superfície de la finca a la que pertanyen les peces de terra
A, B i C que s’han descrit.

8.- RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN PER LA VENDA DE SOBRANT
DE VIA PÚBLICA AL PASSEIG DELS TIL·LERS.
Per la unanimitat dels assistents s’aprova de ratificar l’acord adoptat per la Junta de
Govern a la sessió realitzada el dia 29 d’agost de 2012 que diu el següent:
Assabentat els assistents de la proposta de l’Alcalde d’aquest Ajuntament sobre la
conveniència de vendre una parcel·la sobrera de la via pública de 319,00 m2 (amb
una allargada de 29 metres i una amplada de 11 metres), quedant situada al final i
enfront del número 1 del Passeig dels Til·lers, fent cantonada amb carrer sense
nom i sense sortida, que té els següents llindars:
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al NORD-EST amb carrer sense nom i sense sortida
al SUD-OEST amb la finca número 1 del carrer Passeig dels Til·lers
al SUD-EST amb Passeig dels Til·lers
al NORD-OEST amb finca de la que –en aquest moment- són copropietaris
els germans Josep, Ramon i Montserrat Mollet Cruxent, però pendent
d’inscriure en el Registre de la Propietat una escriptura d’acceptació
d’herència de la senyora –difunta- Àngela Montclús Puig.

Atès que la parcel·la citada és el resultat de l’obra d’urbanització del Passeig
Til·lers, havent estat declarada com a sobrera de la via pública per la Junta de
Govern d’aquest ajuntament a la sessió del dia 9 de maig de 2012, no figurant
inscrita en el Registre de la Propietat.
Atès que pels serveis tècnics municipals s’ha emès informe valorant aquests
319,00 m2 en 30.000,00 €, posant de manifest el seu caràcter de finca urbana però
no apta per ser edificada degut a que la seva fondària d’11 metres és insuficient.
Atès que no és necessari disposar d’autorització de la Generalitat de Catalunya per
la seva venda tota vegada que el valor de la parcel·la sobrera és inferior al 10%
dels recursos ordinaris del pressupost municipal de 2012 que són 1.837.879,50 €.
Atès que s’ha ofert la possibilitat de comprar aquesta parcel·la sobrera de via
pública, pel preu que figura a la valoració feta pels serveis tècnics municipals de
30.000,00 €, al veí de la única finca que hi afronta, que correspon al número 1 de
l’esmentat carrer, senyor Miquel Mateu Julià.
Atès que el senyor Miquel Mateu Julià ha manifestat la seva voluntat de comprar la
citada parcel·la sobrera de via pública pel preu assenyalat, però demanant que
aquest preu sigui entès amb l’I.V.A. inclòs i que es faci la venda a nom del seu fill
en Roger Mateu Miquel, amb D.N.I. número 77.611.182 – M.
Vist el que es disposa als articles 12 i 44 del Reglament de Patrimoni dels Ens
Locals aprovat per Decret 336/1988 sobre les parcel·les sobreres.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Adjudicar mitjançant venda directa al senyor Roger Mateu Miquel la
parcel·la sobrera de via pública esmentada que s’ha descrit, pel preu que figura a la
valoració feta pels serveis tècnics municipals de 30.000,00 € (I.V.A inclòs).
Segon.- Significar al senyor Roger Mateu Miquel que s’haurà de fer càrrec de les
despeses que s’ocasionin de caràcter notarial o registral i dels impostos, llevat de
l’IVA que anirà –en tot cas- a càrrec de l’Ajuntament de Sant Esteve de
Palautordera.
Tercer.- Indicar al senyor Roger Mateu Miquel que –tal i com es recull a l’informe
emès pels serveis tècnics municipals que aquesta finca, sobrera de via pública, té
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caràcter de finca urbana però no apta per ser edificada degut a que la seva fondària
d’11 metres és insuficient.
Quart.- Facultar al senyor alcalde per que formalitzi, en representació d’aquest
ajuntament, l’escriptura de venda de la dita finca.

9.- APROVACIÓ CALENDARI FISCAL PER A L’EXERCICI DE 2013.
Per l’alcaldia es proposa d’aprovar el calendari fiscal per a l’exercici de 2013 que s’ha
elaborat tenint en compte les següents qüestions:
 fraccionament en dos períodes l’impost sobre béns immobles d’urbana per tal de
facilitar als contribuents el seu pagament, en dos períodes en els qual es
liquidarà el 50% de la quota a satisfer a cadascun d’aquests.
 redistribució al llarg de l’any dels diferents tributs als efectes de que els
contribuents no tinguin que afrontar d’un sol cop el pagament de més d’un tribut,
alhora que la tresoreria municipal pugui programar i atendre millor els
pagaments tant a proveïdors com a la despesa fixa corrent.
El regidor Arnau Comas manifesta que en la votació s’abstindran tot i que troben
correcte aquest calendari per coherència amb la gestió de la revisió cadastral de l’I.B.I.
que no hi ha estat d’acord.
Posada a votació la proposta es produeix el següent resultat
-

SET vots SI els dels regidors: Salvador Cañellas Baró, Daniel Fernández Fuster, Enric
Amargant Presas, Maria Àngels Garriga Puig, Elies Ramil Pou, Joan Puig Gallach,
i Esteve Rosell Masó.

-

TRES vots d’ABSTENCIÓ els dels regidors: Arnau Comas Miñarro, Carles López Cao i
Josep Sabé Vila,.

a la vista del resultat, s’acorda:
Primer.- Aprovar el calendari fiscal per a l’exercici 2013, que queda en la forma
següent:
o Impost sobre vehicles: ............................

del 4 febrer al 5 d’abril

o I.B.I. d’urbana, en dos períodes:
- 1r període (el 50% de la quota) ........
- 2n període (l’altre 50% de la quota) ...

del 1r abril al 7 de juny
del 1r octubre al 5 desembre

o I. A. E. .....................................................

del 1r juliol al 6 setembre

o taxa escombreries .................................

del 1r juliol al 6 setembre

o taxa cementiri .......................................

del 1r juliol al 6 setembre

o taxa guals ..............................................

del 1r juliol al 6 setembre

o I.B.I. rústega ..........................................

del 1r octubre al 5 desembre
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Segon.- Traslladar l’acord anterior a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona,
Tercer.- Fer-ne divulgació pública i inserir-ho a la pàgina web municipal

10.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PLA PARCIAL LES HORTES
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència d’aprovar
provisionalment la modificació puntual del Pla Parcial del sector de Les Hortes, la qual
es va aprovar inicialment per la Junta Govern 18 de juliol de 2012.
Atès l’acord d’aprovació inicial i el seu expedient han estat sotmesos al tràmit
d’informació pública, mitjançant:
- notificació a tots els propietaris inclosos dins l’àmbit del sector Les Hortes,
- anunci publicat al D.O.G.C., del dia 09/08/2012,
- anunci publicat al B.O.P. de Barcelona del dia 13/08/2012,
- anunci al diari El 9Nou, del dia 03/08/12
- anunci al tauler d’anuncis de la Corporació
sense que s’hagin presenta cap al·legació, reclamació ni suggeriment.
Atès que el Pa Parcial del sector de Les Hortes va ser aprovat definitivament per la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona a la sessió del dia 14 d’octubre de 1987, haventse modificat en alguns aspectes a l’hora d’aprovar els projectes de reparcel·lació i
d’urbanització per adaptar-los a la realitat física dels terrenys i per l’obertura d’un nou
vial que donava accés a unes quantes parcel·les
Atès que la Comissió d’Urbanisme de Barcelona ha sol·licitat que l’amplada del carrer
Ginesta passi de tenir una amplada de 5 metres a una altra de 8 metres a l’objecte de
donar accés reglamentari al cos de bombers, alhora que s’ajusti les zones verdes i
edificables de la parcel·la 7.1 i s’incorporin els vials que es varen executar en la fase
d’urbanització.
Atès que s’ha redactat una modificació del Pla Parcial d’aquest sector incorporant el
que ha assenyalat la Comissió d’Urbanisme, s’ha suprimit la parcel·la 7.3 per la
impossibilitat de ser parcel·lada així com una de les parcel·les contigües a la finca 7.1
incrementat la zona verda confrontant.
Atès que el projecte de modificació del Pla Parcial del sector Les Hortes queda justificat
a la memòria que s’incorpora, tenint també totes les determinacions i contingut
exigibles i s’ajusta plenament a les Normes Subsidiàries i de Planejament Urbanístic
del municipi.
Vist els informes favorables emesos per l’arquitecte i pel secretari municipal.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
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Primer.- Aprovar provisionalment la modificació del Pla Parcial del sector de Les
Hortes d’aquest municipi.
Segon.- Trametre l’expedient a la Comissió d’Urbanisme per tal que –si ho considera
adient- porti a terme l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla Parcial del
sector Les Hortes.

11.- APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ
SECTOR LES HORTES.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència d’aprovar
definitivament la modificació puntual del projecte de reparcel·lació del sector de Les
Hortes, la qual es va aprovar inicialment per la Junta Govern 18 de juliol de 2012.
Atès l’acord d’aprovació inicial i el seu expedient han estat sotmesos al tràmit
d’informació pública, mijançant:
- notificació a tots els propietaris inclosos dins l’àmbit del sector Les Hortes,
- anunci publicat al D.O.G.C., del dia 09/08/2012,
- anunci publicat al B.O.P. de Barcelona del dia 13/08/2012,
- anunci al diari El 9Nou, del dia 03/08/12
- anunci al tauler d’anuncis de la Corporació
sense que s’hagin presenta cap al·legació, reclamació ni suggeriment.
Atès que aquesta modificació de la reparcel·lació té com objecte l’adaptació a la
modificació del Pla Parcial que s’està tramitant, afectant a les finques 7.1 i 7.2 que
veuen reduïda llur superfície, en la forma següent:
original
modificació
diferència
6.401,75
5.993,66
-408,09
superfície finca 7.1 m2
2
superfície finca 7.2 m
4.150,00
3.863,35
-286,65
Atès que el projecte de modificació del Projecte de Reparcel·lació del sector Les Hortes
queda justificat a la memòria que s’incorpora, tenint també totes les determinacions i
contingut exigibles i s’ajusta plenament a les Normes Subsidiàries i de Planejament
Urbanístic del municipi.
Vist els informes favorables emesos per l’arquitecte i pel secretari municipal.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.Aprovar definitivament la modificació del Projecte de Reparcel·lació del
sector de Les Hortes d’aquest municipi., condicionant els seus efectes a l’aprovació
definitiva per part de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de la modificació del Pla
Parcial d’aquest sector.
Segon.- Trametre còpia de l’expedient tramitat a la Direcció General d’Urbanisme.
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12.- APROVACIÓ TEX REFÓS DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia d’aprovar el Text Refós del Pla
especial del catàleg de masies i cases rurals.
Atès que la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en la sessió del dia 26 de gener de
2012 va aprovar definitivament el Pla especial del catàleg de masies i cases rural de
Sant Esteve de Palautordera, condicionant la seva executivitat a la presentació d’un
text refós que incorpori les prescripcions següents.
 incorporar les prescripcions de l’informe del Departament de Cultura,
 justificació de la inclusió o exclusió de diferents masies,
 aportació de documents d’algunes masies (escriptures, volumetria, etc),
 afegir documentació fotogràfica,
 exclusió de l’ús hoteler d’algunes masies per raó d’insuficiència de sostre,
 supressió de condicions d’edificació en algunes masies,
 incorporació de propostes en algunes masies,
 correcció parcial de l’articulat normatiu,
Atès que per l’equip redactor del citat Pla Especial s’ha elaborat un Text Refós amb les
prescripcions assenyalades per la Comissió d’Urbanisme.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Aprovar el Text Refós del Pla especial del catàleg de masies i cases rurals.
Segon.- Donar-ne trasllat a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona per tal que
procedeixi a la publicació i sigui plenament executiu.

13.- SOL·LICITUD SUBVENCIONS XARXA MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia de sol·licitar subvencions per
diferents inversions, obres i serveis del programa “xarxa municipis” de la Diputació de
Barcelona, pel període 2012-2015 que ha estat convocat recentment.
L’alcalde explica que la programació de les obres i inversions pels propers anys s’ha
realitzat tenint en compte les línies de subvencions del PUOSC de la Generalitat de
Catalunya que encara no ha sortit però és d’esperar que es faci aviat, i la de Xarxa
Diputació de Barcelona que ja ha sortit. Havent tingut en compte que el nombre de
sol·licituds en els dos llocs serà com a màxim de cinc, que pot arribar-se a tenir un
finançament del 100% sumant les dues línies de subvencions, que pel cas de la Xarxa
Diputació és pot demanar per despeses ordinàries o per cancel·lar préstecs, però
sobretot que vagin adreçades a finalitzar obres ja iniciades o siguin per serveis bàsics.
En quant a l’obra d’arranjament de l’escola vella s’ha posat per realitzar una renovació
de les instal·lacions (electricitat, aigua, etc) i una reparació general de l’edifici.
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El regidor Arnau Comas afirma que aquesta proposta posa de manifest quines són les
prioritats de l’equip de govern: construir sense saber exactament perquè i no en canvi
treballar per generar polítiques socials al servei del poble.
Manifesta també que a la programació feta troben correcte la inversió per estalvi
energètic però considera que hi ha altres serveis prioritaris com per exemple: treure les
barraques de l’institut malgrat sigui competència de la Generalitat o la construcció d’un
centre de dia. D’altra banda no acaba de veure que es facin obres a l’edifici de l’escola
vella sense saber-ne quin ús se’n farà.
L’alcalde li contesta que els serveis bàsics que puntuen són els que són (abastament
aigua, enllumenat, carrers, etc) i les necessitats o prioritats poden ser uns altres (cas
del centre de dia), en tot cas per poder aspirar a que aconseguim subvencions s’ha
tingut que centrar-nos en el que diuen les bases de la convocatòria, pel que fa a l’ús de
l’escola vella hores d’ara no està del tot decidit i les obres que es faran permetran tenir
un espai per un ús polivalent i un edifici i unes instal·lacions en bon estat. D’altra banda
dir-li que els barracons de l’institut com bé a dit no és competència d’aquest Ajuntament
i per tant no subvencionable.
El regidor Arnau Comas contesta que en la convocatòria es pot fer de més o de menys
en funció de l’interès polític que es tingui. Cal ajustar-se al seu contingut però altres
vegades s’ha treballat i s’ha apretat per poder adaptar la legislació als interessos
polítics de l’equip de govern. A vegades és la feina per adaptar la llei a les necessitats
(quan interessa) i a vegades es fa servir la llei com excusa (quan no interessa).
Atès que s’ha realitzat una programació de diferents inversions, obres i serveis que
són necessàries i convenients de portar a terme en els propers anys, i que s’ajusten a
les bases de la convocatòria del programa Xarxa Municipis de la Diputació de
Barcelona, havent planificat llur finançament tenint en compte que properament es
convocarà –tanmateix- el Pla Únic d’obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya, que
es concreta en les següents:
COST

PUOSC

XARXA

AJUNT

VEINS

amortització préstec

2012

230.000,00

0,00

230.000,00

0,00

0,00

estalvi energètic

2013

250.000,00

100.000,00

125.000,00

25.000,00

0,00

arranjament voreres

2013

60.000,00

55.000,00

0,00

5.000,00

0,00

2ª fase pavelló

2013

323.500,00

100.000,00

200.000,00

23.500,00

0,00

urbanització c/ Efluvi

2014

200.000,00

60.000,00

100.000,00

20.000,00 20.000,00

arranjament escola vella

2014

130.028,12

100.000,00

30.028,12

0,00

0,00

Posada a votació la proposta es produeix el següent resultat
-

SET vots SI els dels regidors: Salvador Cañellas Baró, Daniel Fernández Fuster, Enric
Amargant Presas, Maria Àngels Garriga Puig, Elies Ramil Pou, Joan Puig Gallach,
i Esteve Rosell Masó.
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-

TRES vots de NO els dels regidors: Arnau Comas Miñarro, Carles López Cao i Josep
Sabé Vila,.

a la vista del resultat, s’acorda:
Primer.- Adherir-se al protocol general de Xarxa Municipis de la Diputació de
Barcelona.
Segon.- Formular sol·licitud de subvencions del programa “xarxa municipis” de la
Diputació de Barcelona, pel període 2012-2015, per les següents inversions, obres i
serveis:
COST

subvenció XARXA

amortització préstec

2012

230.000,00

230.000,00

estalvi energètic

2013

250.000,00

125.000,00

2ª fase pavelló

2013

323.500,00

200.000,00

urbanització c/ Efluvi

2014

200.000,00

100.000,00

arranjament escola vella

2014

130.028,12

30.028,12

14.- PRECS I PREGUNTES.
1.- El regidor Esteve Rosell pregunta el perquè s’ha fet el pintat de bicis en alguns
carrers i manifesta que no troba encertat haver-les pintat pel mig del vial, quan el més
adient seria haver-ho fet per una de les dues bandes.
L’alcalde l’hi explica que el pintat de bicis s’ha portat a terme, de moment com a proba,
donant compliment a un Pla de Seguretat que va aprovar el Consell Escolar de l’escola
i a petició i iniciativa de pares i mares, tenint com a finalitat marcar una ruta als nens
per anar i sortir de l’escola, havent també canviat el sentit de circulació d’algun carrer.
Pel que fa si s’havien d’haver pintat per les bandes o no considera que s’han pintat on
indica el citat Pla que s’ha redactat d’acord amb el codi i lleis de circulació.

2.-

El regidor Carles López demana al regidor Joan Puig si ha rebut un crreu
electrònic enviat a finals de la setmana passada a l’adreça d’atenció ciutadana que
figura a la pàgina web de l’Ajuntament en el qual el grup de la CUP li avançava que
durant aquest Ple se li adreçarien preguntes sobre ensenyament i s’incloien algunes
demandes de dades concretes.
El regidor Joan Puig contesta que no li consta tot i que admet que l’adreça és correcta.

3.- El regidor Carles López manifesta que fa anys que els preocupa el tema escolar
pel que pregunta pel compromís d’aquest Ajuntament en aquest assumpte, per
l’orientació política de la Regidoria i de l’equip de govern, quins problemes hi ha i el
pressupost que si dedica.
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El regidor Joan Puig contesta que
o En quant a l’escola es fan dos actuacions, per un costat es realitzen els treballs de
neteja, conservació, manteniment i s’atenen les despeses pel seu funcionament
(llum, aigua, calefacció) i retribucions del conserge; d’altra banda es col·labora
amb la direcció del centre, consell escolar i AMPA en tot el que es pot com per
exemple subvencions pel transport escolar, teatre a l’escola, coneixem el parc, o
actuacions de caire mediambiental (boc n’roll o Euronet 50/50).
o En quant a l’institut d’una banda es treballa per aconseguir la construcció de
l’edifici de l’institut, fent gestions com per exemple el fet d’haver aconseguit treure
els dipòsits de gas propà que ho entorpien, fent pressió al Departament per que
-ara per ara- s’acabi de redactar el projecte que està encarregat a l’empresa GISA.
D’altra banda es col·labora per atendre –dins les possibilitat i competències que té
l’ajuntament- les necessitats i/o propostes fetes des de la direcció del centre, el
consell escolar o l’AMPA, com és el cas del projecte que avui en aquest Ple s’ha
aprovat

4.-

El regidor Carles López pregunta quin és el paper de l’Ajuntament pel que fa al
Fons Social de d’institut.

El regidor Joan Puig contesta desconeix aquest assumpte, no obstant creu que no li
pertoca en no tenir competències l’Ajuntament per participar en la gestió del Centre,
havent d’estar cadascú en el lloc que li pertocaEl regidor Carles López explica que el Fons Sial és un mecanisme d’ajut als estudiants
amb problemes econòmics creat per l’AMPA i per la direcció del Centre nodrit amb
aportacions voluntàries dels mateixos pares i mares. Igualment manifesta la seva
sorpresa pel desconeixement de l’equip de govern.

5.-

El regidor Carles López pregunta pel Consell Escolar Municipal i si l’escola de
música en forma part.

El regidor Joan Puig contesta que es va crear amb la formació de l’AMPA del SES Can
Record per acordar temes econòmics i d’activitats extraescolars que hi havia pendent
en aquell moment. Actualment està sense activitat per falta d’ordre del dia, però es pot
convocar per qualsevol tema.
El regidor Enric Amargant manifesta que quan es va crear el Consell Escolar Municipal
es va parlar de si l’escola de música hi havia de formar part, acordant totes les parts
que no hi havia de ser degut a que el Consell havia de servir per coordinar i programar
actes, activitats, festes, etc que afectessin als dos centres públics
El regidor Carles López opina que una eina de participació com aquesta sempre és
positiva i que, per exemple, si s’hagués convocat potser l’Ajuntament tindria
coneixement de temes com el Fons social de l’Institut. Afirma, també, que s’imagina
que els estatuts marcaran una periodicitat mínima de les convocatòries i que és a la
Regidoria a qui li pertoca convocar i dinamitzar el Consell.
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6.El regidor Carles López pregunta pels equipaments de l’institut (laboratori,
biblioteca) que sembla són escassos o per la manca d’espai per realitzar activitats
esportives que s’han de realitzar en el pavelló.
El regidor Joan Puig contesta que el tema dels equipaments i espais no és
competència de l’ajuntament, que col·labora en el que pot com per exemple cedir-los
l’ús del pavelló municipal, havent traslladat –no obstant- queixa al Departament pel fet
d’utilitzar el menjador com aula per manca d’espais.

7.- El regidor Carles López pregunta pels ajuts a nens amb situació de risc d’exclusió
social, el pressupost que destina l’ajuntament a ensenyament, ajuts que s’han donat a
nens per l’escola de música i el casal d’estiu
El regidor Joan Puig contesta que no disposa en aquest moment d’aquestes dades
però es compromet a donar-los-hi.

8.- El regidor Carles López pregunta si es col·labora o està previst portar a terme
l’activitat de català per adults
L’alcalde contesta que no hi ha ajuts ni està previst de realitzar aquesta activitat de
català per adults degut a que l’escola d’adults existent a Santa Maria de Palautordera
cobreix la demanda que hi ha.

9.- El regidor Carles López acaba les seves preguntes formulant el prec a l’equip de
govern per que facin tot i més per pressionar al Departament, conjuntament amb les
AMPA i direccions dels centres per la millora dels equipaments escolars i per la
construcció de l’edifici de d’institut., tenint –si cal- una actitud més bel·ligerant i reitera
que la CUP s’hi comprometrà a fons en aquesta lluita..

I no havent-hi més assumptes per tractar s’alça la sessió a dos quarts de dotze de la nit
(23,30 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.

21

