ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DEL DIA
VINT-I-VUIT DE MARÇ DE 2013.

A dos quarts de deu de la nit (21,30 h) del dia 28 de març 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
ordinària del Ple de l’Ajuntament.
PRESIDENT:

l'alcalde, Salvador Cañellas Baró

REGIDORS:

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

SECRETARI

Excusen la seva assistència els regidors: Maria Àngels Garriga Puig i Josep Sabé Vila.
Oberta la sessió pel President, s’entra a conèixer els punts que figuren al següent:

ordre del dia
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
Havent estat lliurada als regidors les actes de les sessions del Ple corresponents a les
sessions dels dies 20 de desembre de 2012 i 21 de febrer de 2013, les quals en trobarles conforme son aprovades per la unanimitat dels assistents.

2.- SUPRESSIÓ REGISTRE MUNICIPAL PARELLES DE FET.
Assabentat els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniencia d’aprovar la
supressió del registre municipal de parelles de fet.
Atès que el Ple de l’ajuntament a l’any 1997 va aprovar la creació d’un registre
municipal de parelles de fet, al qual s’hi podien inscriure les unions estables formades
tant per parelles heterosexuals com per parelles integrades per persones del mateix
sexe biològic.
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Atès que la Llei 13/2005, d‘1 de juliol, va modificar el codi civil estatal en matèria de dret
a contreure matrimoni, permetent per primera vegada a persones del mateix sexe
contreure matrimoni.
Atès que el nou Llibre 2n del Codi Civil de Catalunya, aprovat mitjançant la Llei
25/2010, de 29 de juliol, relatiu a la persona i la familia, regula la convivència estable en
parella i substitueix íntegrament la Llei 10/1998 d’unions de parella. En el seu artícle
234-1 del Capítol IV s’estableix que dues persones que conviuen en una comunitat de
vida anàloga a la matrimonial es consideren parella estable en qualsevol dels casos
següents:
- Si la convivència dura més de dos anys inenterromputs.
- Si durant la convivència tenen un fill en comú.
- Si formalitzen la relació en escriptura pública.
Atès –per tant- que la normativa vigent no exigeix que la convivència estable en parella
s’hagi d’inscriure en cap registre, i que el principal objectiu pretès per l’acord plenari de
l’any 1997 ha estat totalment superat per la legislació vigent.
El regidor Arnau Comas manifesta que el seu grup no estan d’acord amb la proposta
degut a tres raons:
 al fet d’haver d’estar 2 anys vivint junts per poder acreditar la convivència, si
abans d’aquest termini s’ha d’anar al notari,
 si no es pot acreditar la convivència per no haver transcorregut aquests 2 anys,
segons el codi civil català, es veuran afectats alguns drets laborals
 la supressió del registre és eliminar una proba de convivència pels ciudatans
estrangers,
Posada a votació la proposta es produeix el següent resultat:
 SIS vots A FAVOR: els emesos pels regidors: Salvador Cañellas, Daniel
Fernández Fuster, Enric Amargant Presas, Elies Ramil Pou, Joan Puig Gallach i
Esteve Rosell Masó.
 TRES vots EN CONTRA: els emesos pels regidors: Víctor Reixach Casacuberta,
Arnau Comas Miñarro i Carles López Cao.
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 la supressió del Registre Municipal d’Unions estables de parella, per
quant aquestes unions són directament reconegudes com a tals per la Llei 25/2010 del
Codi Civil de Catalunya relatiu a la persona i la familia.
Segon.- Publicar el present acord al tauler d’anuncis de la Corporació i al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, durant el termini de 30 dies, a fi que els interessats
puguin presentar al·legacions o reclamacions.
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Tercer.- En cas que no es presentin al·legacions en el termini indicat, s’entendrà
aprovat definitivament l’acord adoptat.
Quart.- El Registre Municipal d’unions estables de parelles continuarà causant efectes
per a les parelles que constin inscrites, pel que fa a l’expedició de certificats
d’assentaments que hi constin fins a la data de supressió, a instància de qualsevol dels
membres de la unió interessada o Tribunals de Justícia.

3.- EXPEDIENT MODIFICACIÓ CONSIGNACIÓ PARTIDES PRESSUPOST 2012
Donada lectura a la proposta de l’alcaldia per l’aprovació de l’expedient de modificació
de crèdit 2012, mitjançant transferències de crèdit entre partides del pressupost de
despeses del pressupost de l’exercici 2012.
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació l’expedient de modificació de crèdit 1/2012 dins el
pressupost definitivament aprovat per a 2012 per un import de 152.938,76 euros, finançat
mitjançant transferència de crèdits de partides el crèdit de les quals es dona de baixa.
Atès allò establert els article 179 i 180 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes Locals.
El regidor Esteve Rosell demana uns aclariments sobre la proposta, la qual cosa realitza
el secretari-interventor de la Corporació.
El regidor Carles López manifesta que malgrat haver expressat la felicitació a l’equip de
govern per haver aprovat el pressupost de 2013 dins l’exercici 2012, consideren que ara
s’està en un context d’enginyeria financera en la que es proposa modificar el pressupost
en un 30%, deduint que no s’acaben de fer les coses i que encara hi ha força mancances,
també vol saber com està la liquidació dels comptes de l’exercici 2012.
El secretari-interventor a indicació de l’alcalde explica que els comptes de l’exercici 2012
estan pràcticament tancats, cal passar –si s’aprova- aquest expedient de modificació de
consignacions pressupostaries i fer les operacions d’ajustament i tancament pel que
calcula que en un parell de setmanes o abans es podrà convocar la Comissió de
Comptes. D’altra banda manifesta que tanmateix ja s’està treballant en els comptes de
l’exercici 2013 per tal de donar compliment a l’obligació de retre explicacions trimestrals a
l’Estat sobre el nivell d’execució dels pressupostos.
Posada a votació la proposta es produeix el següent resultat:
 SIS vots A FAVOR: els emesos pels regidors: Salvador Cañellas, Daniel
Fernández Fuster, Enric Amargant Presas, Elies Ramil Pou, Joan Puig Gallach i
Esteve Rosell Masó.
 TRES vots EN CONTRA: els emesos pels regidors: Víctor Reixach Casacuberta,
Arnau Comas Miñarro i Carles López Cao.
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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 2012, mitjançant
transferències de crèdit entre partides del pressupost de despeses del pressupost de
l’exercici 2012, al següent tenor :
0
1
1
1
1
3
3
3
3
4
4

0
1
2
2
2
3
4
9
9
9
9
9

PARTIDES DE DESPESES AMB
CRÈDITS EN ALTA
91304 Amortitzacions
12005 Retribucions bàsiques
22710 Recollida escombreries
22100 Energia elèctrica
22711 Jardineria
22609 Despeses diverses
22100 Energia elèctrica
22102 Gas natural
61902 Inversions edificis
46203 Subvenció transport urbà
61901 Inv.: clavegueram,enllumenat
TOTAL

13.170,42
291,42
94.820,90
10.436,89
3.899,50
8.393,31
4.453,21
4.277,38
1.652,22
8.388,71
3.154,80
152.938,76

PARTIDES DE DESPESES AMB
CRÈDITS EN BAIXA
31000 Interessos
48009 Subvencions
46200 Transferències a adm. Locals
46202 Transferències a adm. Locals
48000 Subvencions serveis socials
48002 Subvencions esports
21000 Infraestructures i béns naturals
27001 Despeses imprevistes
62700 Estudis i treballs tècnics
13002 Retribucions complementàries
13100 Personal laboral temporal
16000 Seguretat social
TOTAL

1.934,79
80,04
15.244,23
14.100,00
5.242,36
3.776,15
150,24
22.502,63
31.172,71
18.435,81
17.967,17
22.332,63
152.938,76

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.

4.- MODIFICACIÓ PLA ESPECIAL CATÀLEG DE MASIES
Donada lectura a la proposta de l’alcaldia per modificar el Pla Especial del Catàleg de
Masies per incorporar la finca coneguda com “Molí de Can Moix”.
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Atès que la modificació proposada ha estat aprovada inicialment per la Junta de
Govern a la sessió del dia 16 de gener de 2013, havent realitzat informació pública
sense que s’hagi presentat cap al·legació.
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Ratificar l’acord d’aprovació inicial adoptat per la Junta de Govern, i aprovar
provisionalment la modificació del Pla Especial del Catàleg de Masies incorporant la
finca coneguda com “Moli de Can Moix”
Segon.- Trametre aquest acord i còpia de l’expedient tramitat a la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona per tal que –si ho considera adient- realitzi l’aprovació
definitiva.

11.– PRECS I PREGUNTES.
1.- El regidor Esteve Rosell pregunta com està el pont que s’havia de construir per
anar a Can Jan de les Penyes i si serà practicable aquest estiu.
L’alcalde li contesta que en aquests moments no es sap si s’acabarà fent doncs quan ja
estava tot lligat, permís ACA i acord entre propietaris Can Costa, Can Giravent, Cal
Puso i Can Jan i amb Parc Natural del Montseny, ha resultat que un d’ells s’ha girat i no
vol saber-ne res, pel que no es pot dir si al final es farà com s’havia previst, si només es
farà el pont davant de Can Jan o si no es farà res.

2.- El regidor Esteve Rosell pregunta si es repararà el rellotge del campanar, si els
ornaments de nadal que hi ha a la torre es faran treure.
L’alcalde li contesta que com ell bé sap el capellà es cuidava de fer-lo arreglar i
l’ajuntament pagava la factura, ara hi ha un capellà nou a qui se li ha demanat que se’n
faci càrrec. Els ornaments de nadal estan posats i no fan cap nosa pel que no veu la
necessitat d’estar-los posant i traient.

3.- El regidor Esteve Rosell pregunta si hi ha alguna actuació en relació a les aigües
negres del dipòsit de Can Cruixent, ja que quan plou s’emplena ràpidament quedant
estancades en aquell indret.
L’alcalde li contesta que l’operació de buidar el dipòsit la ve realitzant, quan pertoca,
l’empresa que gestiona la depuradora de Santa Maria de Palautordera i és cert que
quan plou es produeix l’embassament d’aigües negres a l’entorn del dipòsit, fet que ja
ha estat posat en coneixement de l’empresa. D’altra banda s’ha estudiat, sense haver
pres cap decisió, una solució definitiva a aquest problema, tenint un parell d’opcions
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com son la construcció d’una estació de bombament a l’altra banda del riu o una
canalització fins a Can Barceló que permetria baixar per gravetat aquestes aigües.

4.-

El regidor Esteve Rosell diu que la vorera que del carrer Vallmanya ja està
acabada però no la construcció, però en el mateix carrer es va treure un fanal i demana
si es tornarà a col·locar.

L’alcalde li contesta que les obres de moment estan aturades, per part de l’ajuntament
s’ha intentat que la vorera estigui feta i és el que s’ha aconseguit, pel que fa al fanal li
contesta que ja s’estudiarà si es necessari tornar-lo a col·locar.

5.- El regidor Esteve Rosell en relació a la sentència del Tribunal Contenciós sobre
les contribucions especials per l’obra de reurbanització de la Carretera del Montseny,
realitza la següent intervenció:
Com ja vaig dir en el seu moment en el Ple de Novembre de 2011, en què es va
aprovar el nou projecte de reurbanització de la carretera, crec que en el seu moment es
van fer tots els passos que creiem políticament convenients i correctes. Dic això perquè
en quedi constància que estic al costat de l’equip de govern amb tot el moviment
generat al voltant d’aquest fet.
Crec que és de justícia remarcar que d’un total de 2.388.866 euros, els propietaris amb
les seves contribucions especials varen aportar 470.953 euros que representa un
19,71% que en el meu entendre és una participació irrisòria pel volum i el benefici
aportat al poble.
De totes maneres i referent a la sentència m’agradaria fer algunes reflexions:
Trobo totalment injust que per un defecte de forma de sis dies de retard en el conjunt
de sis mesos del termini que va des de l’aprovació inicial a l’aprovació definitiva un
jutge pugui dictar una sentència tant injusta com increïble. Algun dia potser ens
haurem de pensar si en una democràcia unes persones (jutges) no elegides
democràticament poden tenir el poder que tenen en aquesta societat.
Trobo totalment injust, per molt legal que sigui, que tres senyors al final acabin per no
pagar res de les obres que es varen fer.
Trobo totalment injust que aquestes tres persones per molt d’empara que tinguin de la
justícia es beneficien de les obres fetes i la resta dels contribuents, els de les
contribucions especials però també la resta del poble tingui que subvencionar
indirectament a aquests denunciants.
Desprès d’aquestes reflexions faré la pregunta: Creu l’equip de govern que amb
l’escrit/reportatge que va sortir en el diari el 9NOU, els vilatans i contribuents de Sant
Esteve s’han de donar per assabentats de la sentència i de les repercussions que
aquesta comporta? No creu l’equip de govern que seria més transparent informar a
tots els que varen contribuir directament i també a la resta (recordem que la contribució
directa de l’Ajuntament va ser de 248.132 euros) amb una carta nominal explica’n la
cronologia dels fets i la sentència final? Crec que la informació és, en part, base de la
democràcia.
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L’alcalde li contesta que està totalment d’acord amb el ha manifestat i en quan a
informar a la població li vol dir que és una qüestió que des de l’equip de govern ens
hem plantejat i que potser acabarem fent. També vol deixar clar que està orgullós
d’haver pogut portar a terme aquesta obra, pel que representa de millora pel municipi i
pel finançament que es va aconseguir, cosa que avui segurament no podríem ni tan
sols pensar en poder-la fer degut a que no aconseguiríem els ajuts i les subvencions
que es varen arribar a obtenir. Havent passat de l’alegria per haver aconseguit fer
aquesta obra a tenir que suportar una injustícia com la que ha provocat la sentència
dels tribunals contenciós administratiu.

6.- El regidor Arnau Comas en relació a aquest assumpte de la sentència sobre les
contribucions especials de l’obra de reurbanització de la Carretera del Montseny,
d’entrada volen saber com és que no s’ha portat a aquesta sessió del Ple, tal com es va
aprovar a la Junta de Govern de 3o de gener 2013, l’expedient de suplement de crèdit
per fer front a la devolució dels diners pagats pels tres contribuents que han guanyat el
contenció més els interessos.
D’altra banda tenen altres qüestions que plantejar sobre aquest assumpte:
o Don sortirà el crèdit o consignació pressupostària per retornar les contribucions
especials més els interessos?
o Troben a faltar una explicació de caràcter tècnic o professional sobre el que ha
representat a l’Ajuntament i més tenint en compte que és el tercer judici que es
perd en tres assumptes diferents.
o També els agradaria saber que va passar abans, quan es va començar el
procediment per l’aprovació del projecte i les contribucions especials, doncs
creuen que hi ha alguna cosa que se’ls escapa per haver arribat a enredar-se
força aquest assumpte.
o Tanmateix voldrien saber si s’ha fet alguna planificació pel cas de tenir que
retornar a tots els contribuents les quantitats satisfetes, o si s’ha pensat don
sortiran aquests diners.
o Per últim volen una explicació sobre l’informe del secretari sobre la situació de
desconfiança que s’ha generat entre aquest i l’equip de govern.
L’alcalde manifesta que començarà per contestar-li l’últim, dient-li que la desconfiança
es va produir en un moment concret com a conseqüència del nerviosisme provocat per
aquesta sentència i les seves conseqüències, però que –en aquest moment- considera
del tot superat.
En quan a la resta de qüestions plantejades vol manifestar-li:
o No s’ha portat a aquesta sessió del Ple l’expedient de suplementar el pressupost
perquè fins fa pocs dies no s’ha pogut tancar la xifra total a satisfer: la quantitat
principal si que es sabia en ser la que s’havia pagat per contribucions especials,
però faltava determinar els interessos que depèn del dia que es pagui, cosa que
ara ja es sap, comptat fins al 15 d’abril de 2013 la quantitat total pujarà uns
55.000,00 €, havent tancat un acord amb els propietaris de poder pagar uns dies
més tard en funció dels ingressos previstos que tindrà l’Ajuntament.
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o Pel que fa a les coses que varen passar abans de que hi hagués aquest enrenou
judicial, és ben simple: una colla de veïns entre 20 i 25 no volien pagar
contribucions especials al·legant que aquest vial era una Carretera Comarcal,
posteriorment en veure el finançament obtingut i tenir clar que per aquell camí no
es podia anar es va desistir i només aquest 3 veïns ha seguit negant-se a pagar
les contribucions especials.
o La consignació pressupostària per comptabilitzar la devolució dels diners a
aquests 3 senyors de ben segur que es trobarà, de moment es podrà pagar
aquest mes d’abril i quedarà pendent d’aplicació pressupostària, posteriorment
s’inclourà en el primer expedient de suplement de crèdit que es faci, tenint tot l’any
per endavant per poder-ho realitzar.
o Vol confiar que no s’haurà de retornar els diners a tots els contribuents, tan pel fet
de ser un nou procés judicial que ja es veurà quan sigui com acaba com també pel
fet que molt veïns entenent i així li han expressat que és lògic pagar alguna cosa
per l’obra feta i el que és il·lògic o injust o insolidari és que 3 senyors s’escapin de
pagar. Per tant considera que ara per ara no cal fer cava-les sobre aquesta
qüestió.
o Finalment vol manifestar que desprès de la primera sentència que desestimava
totes les qüestions plantejades pels recurrents, no s’hagués pensat mai que un
Tribunal els acabaria donant la raó, com tampoc pensava que podria haver-hi una
insolidaritat com la que ha quedat en evidència.
El regidor Carles López diu que es d’esperar que no es pagui ni un duro més a
l’advocat. També manifesta que desprès de 3 mesos s’han tingut que assabentar
d’aquesta sentència per altres vies i no pas per haver rebut una explicació per part de
l’equip de govern, volen saber perquè no se’ls ha explicat doncs sempre han vingut a
l’ajuntament quan se’ls ha convocat a una reunió informativa o de treball.
L’alcalde li diu que desprès que la CUP de sant Esteve de Palautordera va divulgar un
article sobre aquest assumpte, posant de manifest un punt de vista que no comparteix,
poc tenim a parlar els dos grups municipals.
El regidor Daniel Fernández manifesta que el grup municipal de la CUP també podria
mostrar algun interès pels assumptes municipals, venint algun dia més dels que hi ha
sessió plenària i preguntant si s’assabenten d’alguna cosa tal i com fa el regidor Esteve
Rosell o els mateixos veïns del poble.
A continuació es produeix un debat entre els regidors Daniel Fernandez, Carles López
i Arnau Comas sobre el fet de rebre informació i de venir a l’ajuntament, així com
d’assistir a reunions informatives i la conveniència de crear comissions informatives.
I no havent-hi més assumptes per tractar s’alça la sessió a les onze del vespre (23,00
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.
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