ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DEL DIA
VINT-I-Ú DE FEBRER DE 2013.

A les nou del vespre (21,00 h) del dia 21 de febrer de 2013, 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,
Víctor Reixach Casacuberta
Carles López Cao,
Josep Sabé Vila,
Esteve Rosell Masó.
Josep Maria Campdepadrós Castaño

SECRETARI

Excusen la seva assistència el regidor: Arnau Comas Miñarro,
Oberta la sessió pel President, s’entra a conèixer els punts que figuren al següent:

ordre del dia
MODIFICACIÓ ACORD PLE 20/12/2012
DE SOL·LICITUD SUBVENCIONS PUOSC 2013-2015.
Per l’alcaldia es formula PROPOSTA per modificar l’acord adoptat pel Ple de la Corporació
del dia 20 de desembre de 2012 de sol·licitar subvencions per diferents inversions, obres i
serveis del programa Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), pel període 20132016, per les raons que es recullen al següents atesos:
Atès que el PUOSC 2013-2016 ha estat convocat pel Decret 155/2012 del Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya, amb uns criteris d’atorgament d’ajuts i/o
subvencions en que es puntuarà les actuacions que responguin a la millora i/o instal·lació de
serveis considerats bàsics o de prestació obligatòria, tenint com a data límit per efectuar les
sol·licituds el dia 27 de febrer de 2013.
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Atès que a la programació d’obres i serveis hi figura l’actuació per la 2ª fase del pavelló amb
un cost de 323.500,00 €, amb la previsió de finançament següent: subvencions de
200.000,00 € de Xarxa Diputació i de 100.000,00 € de PUOSC, la resta a càrrec de
l’ajuntament. Essent difícil d’obtenir la subvenció del PUOSC en no ser aquesta actuació un
servei bàsic o de prestació obligatòria, pel que serà inviable econòmicament i per tant es
aconsellable treure-la de la programació i –en el seu lloc- posar-hi una altra actuació que
reuneixi els requisits exigits o puntuables, com serien:
 la canalització de la sèquia de Viladecans que transporta a cel obert l’aigua potable que
va fins a les instal·lacions de tractament i dipòsit d’aigua per abastir la població, que té
un pressupost de 615.518,70 €, que està previst sol·licitar una subvenció del PUOSC
des del Consell Comarcal per import de 150.000,00 €, anant la resta (no subvencionada)
a parts iguals entre els dos municipis de Santa Maria i Sant Esteve de Palautordera,
 incrementar la dotació d’altres actuacions que ja hi figuren com la de construcció de
voreres i arranjament de camins públics.
Atès que a les reunions efectuades en les Meses de Contractació de la Diputació de
Barcelona per definir les actuacions que quedarien incloses en el Pla Xarxa Municipis de
Qualitat s’ha exclòs l’obra d’arranjament de l’escola vella, la qual s’havia previst amb un cost
total de 130.000,00 € i finançada amb les subvencions pels imports de: 30.000,00 € de
Xarxa Diputació i 100.000,00 € de PUOSC, pel que, en no disposar del 100% de
finançament, és aconsellable treure-la del PUOSC. Essent el preacord al qual s’ha arribat
amb la Diputació de Barcelona per les subvencions que quedarien incloses en Pla Xarxa, el
següent:
COST

XARXA

amortització préstec

2012

230.000,00

230.000,00

estalvi energètic
2ª fase pavelló

2013
2013

250.000,00
323.500,00

125.000,00
200.000,00

urbanitz. c/ Anton Fluvià

2014

200.000,00

100.000,00

Pel que -atenent el que s’ha explicat a l’atès anterior- s’hauria de sol·licitar a la Diputació de
Barcelona un canvi de destinació de la subvenció per la 2ª fase del pavelló, d’import
200.000,00 €, per ser destinada a l’actuació descrita de canalització de la sèquia de
Viladecans.
Atès que és del tot necessari incorporar a la programació d’obres i serveis l’actuació de
millora de l’abastament d’aigua a la població que consisteix bàsicament en la construcció
d’un nou pou a la conca de La Tordera, amb la finalitat de garantir un increment del cabal
d’aigua per a l’abastament a la població i evitar i/o reduir les mancances d’aigua que s’ha
patit en èpoques de sequera. Aquesta actuació tindria un cost de 224.309,88 €, pel que
seria aconsellable de sol·licitar-ne una subvenció al PUOSC de 200.000,00 €.
Atès que –per tant- procedeix refer la programació d’obres i serveis tenint en compte les
modificacions esmentades en els atesos anteriors, així com l’assessorament rebut per part
de tècnics de la Generalitat de Catalunya en diverses reunions efectuades en el Consell
Comarcal en les que s’ha remarcat el fet de sol·licitar subvencions del PUOSC per obres i
serveis bàsics o de prestació obligatòria, modificant –tanmateix- els imports en funció de les
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memòries valorades o avantprojectes que s’han redactat. Pel que la programació de les
diferents inversions, obres i serveis quedaria en la forma següent:
amortització préstec

2012

COST
230.000,00

estalvi energètic
arranjament voreres i camins

2013
2013

250.000,82
140.000,00

100.000,00
140.000,00

125.000,00
0,00

25.000,82
0,00

0,00
0,00

canalització sèquia Viladecans

2014

615.518,70

0,00

200.000,00

32.759,35

382.759,35

urbanització c/ Anton Fluvià
millora abastament aigua

2014
2014

204.866,43
224.309,88

60.000,00
200.000,00

100.000,00
0,00

24.866,43
24.309,88

20.000,00
0,00

1.664.695,83

500.000,00

655.000,00

106.936,48

402.759,35

SUMES .........................................

PUOSC
0,00

XARXA
230.000,00

AJUNT
0,00

ALTRES
0,00

(150.000,00 PUOSC supramunicipal + 232.759,35 Ajuntament Sta.Mª Palautordera)

L’alcalde realitza un resum explicatiu de la proposta, partint del preacord arribat amb la
Diputació de Barcelona i de la conveniència de canviar l’acord del Ple per substituir
l’actuació del pavelló per la canalització de la sèquia, actuació aquesta última que ha estat
requerida per l’Agència Catalana de l’Aigua i que –sens dubte- amb l’altre actuació de
construcció del pou milloraran el servei d’abastament d’aigua i es resoldre la problemàtica
que es produeix als estius extremadament secs com el de l’any passat. I per contra es
treuen les actuacions del pavelló i de l’escola vella que no haguessin obtingut cap subvenció
del PUOSC atenent la convocatòria que enguany ha sortir en la que es puntua les
actuacions per serveis bàsics o d’obligada prestació.
El regidor Esteve Rosell pregunta si la construcció del pou servirà pels dos municipis o
només per Sant Esteve de Palautordera.
L’alcalde li contesta que el pou només és per Sant Esteve de Palautordera, però la sèquia
ho és per aquest i per Santa Maria de Palautordera.
El regidor Carles López manifesta que hi ha algunes coses que no estan prou clares, com
per exemple la propietat tant dels terrenys i instal·lació de la canonada de la sèquia com
també del pou. També s’hauria de estudiar i concretar les contraprestacions que s’haurien
de demanar a la concessionària del servei d’aigua per les obres que es pretén portar a
terme, així mateix convindria revisar el Pla Director de l’Aigua per introduir aquestes
inversions.
L’alcalde li contesta que aconseguir subvencions per aquestes inversions que milloren i
garanteixen el servei d’abastament d’aigua suposa a més no tenir que tocar les tarifes de
l’aigua, pel que és evident que s’haurà de concretar temes com el de la propietat i de qui
executarà les obres que els secretaris dels dos ajuntaments hauran d’estudiar, però també
s’haurà de revisar com diu el Pla Director d’Abastament d’aigua però també el contracte
entre aquest Ahjuntament i Aigües Vallflorida per aquest servei.
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.
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TRES vots EN CONTRA: els emesos pels regidors: Víctor Reixach Casacuberta,
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.- Modificar l’acord adoptat pel Ple de la corporació el dia 20 de desembre de 2013
de sol·licitar subvencions per diferents inversions, obres i serveis del programa Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), pel període 2013-2016, en el sentit de formular
sol·licitud de subvencions a la convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya
(PUOSC), pel període 2013-2016, per les següents inversions, obres i serveis:
estalvi energètic

2013

COST
250.000,00

subvenció PUOSC
100.000,00

arranjament voreres i camins

2013

140.000,00

140.000,00

urbanització c/ Anton de Fluvià
millora abastament aigua

2014
2014

200.000,00
224.309,88

60.000,00
200.000,00

Segon.- Acceptar la normativa i bases reguladores i d’execució del Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya (PUOSC), pel període 2013-2016.

I no havent-hi més assumptes per tractar s’alça la sessió a dos quarts del deu del vespre
(21,30 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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