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L’EDITORIAL
DE L’informatiu
Des de mitjans de juny Sant Esteve té nou consistori,
nou govern i nou alcalde. Durant les primeres setmanes els nous regidors han fet un esforç per posar-se al
dia i tots els qui estrenem càrrec dins el govern hem
mirat d’adaptar-nos a les noves responsabilitats per
començar a fer feina de seguida. Tenim moltes ganes
de fer moltes coses i fer-les bé.
Tota la il·lusió que ara mateix ens empeny però, no ens
fa oblidar la responsabilitat que tenim, que no és altra
que la de fer que els serveis del poble funcionin, i que
poc a poc, puguem anar desenvolupant noves iniciatives que millorin la qualitat de vida dels vilatans.
Al marge del dia a dia o actuacions de menor entitat,
durant els propers quatre anys hem de dur a bon port
projectes estratègics i de gran envergadura, com són
el POUM, la construcció del nou institut o la gestió de
l’herència econòmica per l’ensenyament de la música.
Caldrà fer-ho amb molt rigor i dedicació, doncs han de
ser pensats per la seva utilitat a llarg termini. I perquè
creiem en Sant Esteve i en la seva gent, volem que
tothom estigui al nostre costat i ens ajudi en el seu
desenvolupament, ja sigui amb idees o amb la seva
crítica.
Espero que els propers quatre anys, tots plegats col·
laborem i treballem per un Sant Esteve millor. Tenim
molta feina per fer. Tenim molt per compartir amb
vosaltres. Som-hi.
Dani Fernández Fuster
Alcalde

Resultat de
les eleccions
municipals
a Sant Esteve
El diumenge 24 de maig es varen celebrar les eleccions
municipals a tot el país. A Sant Esteve, com és habitual,
hi va haver una alta participació amb el 72,82% del cens
electoral, molt per sobre de la mitjana a Catalunya, que va
ser del 58,52%.
Del total de 1.345 vots emesos, 14 varen ser declarats
nuls, 39 varen ser en blanc i els 1.292 restants van ser per
a les quatre candidatures presentades.
La relació de vots i regidors obtinguts, la podeu veure a
continuació:
Candidatura

Vots

Percentatge

Regidors

CiU

561

42,15%

5

CUP-PA

488

36,66%

4

ERCIxStE-AM

227

17,05%

2

PP

16

1,20%

0

CONTACTA’NS
Oficina d’Atenció al Ciutadà: Carrer Major, 14
Telèfons: 938 480 082 / 678 443 831 (vigilant)
Correu: ajuntament@santestevedepalautordera.cat
Pàgina web: www.santestevedepalautordera.cat

Segueix-nos a:
www.facebook.com/santestevepalautordera
@aj_santestevep
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Dani Fernández escollit
alcalde de Sant Esteve
El dissabte 13 de juny tingué lloc a la sala de Plens de
l’Ajuntament de Sant Esteve el Ple extraordinari que donà
lloc a la composició de la nova Corporació Municipal.
A l’acte hi va haver força presencia de públic i va ser presidit per el regidor de major edat, Esteve Rosell i, assistit pel
de menor edat, Elies Ramil. Primerament varen prometre
el càrrec 10 dels 11 regidors electes, ja que el cap de llista
de la CUP, Víctor Reixach, va decidir no prendre possessió
del càrrec, explicant al públic present les motivacions de
caràcter personal i polítiques que l’havien portat a prendre
aquesta decisió. Dies més tard, en el Ple extraordinari del
3 de juliol va prendre possessió del càrrec en el seu lloc,
Carme Guillamon.
Després de la promesa o jurament –tots els regidors ho
van fer “per imperatiu legal” i incorporant una fórmula de
compromís amb el procés d’autodeterminació i de construcció de l’estat català- es va procedir a la votació per
alcalde, on en Daniel (Dani) Fernández Fuster va obtenir
7 dels vots (5 de CiU i 2 de ERC-IxStE) i va ser proclamat
alcalde.

Dani Fernández rebent la vara d’alcalde de mans de Salvador Cañellas.

A petició del nou alcalde, l’alcalde sortint Salvador Cañellas
va fer un breu discurs i va fer entrega a Dani Fernández
de la vara d’alcaldia. Els regidors Esteve Rosell en nom de
ERC-IxStE, Júlia Galí, Carles López i Arnau Comas en nom
de la CUP i Marc Aureli Nieto en nom de CiU, també varen
dir unes paraules.
Finalment, l’alcalde Dani Fernández, abans de donar per
acabada la sessió, va agrair el suport rebut al govern sortint i a la seva família i va fer un breu parlament mostrant
la seva total predisposició a treballar conjuntament amb
tots els regidors del consistori, per fer feina pel poble i per
la gent de Sant Esteve.

Els regidors de la CUP durant la seva intervenció.

Moment en el que els set regidors de CiU i ERC-IStxE, van votar a favor de la investidura de Dani Fernández.

4

El nou consistori,
el nou govern
i el cartipàs municipal
El dilluns 15 de juny l’alcalde Dani Fernández va signar
els decrets d’alcaldia, mitjançant els quals es nomena els
tinents d’alcalde -que formen part de la Junta de Govern,
que presideix l’alcalde- i que delega les atribucions de coordinació de les diferents àrees als regidors de govern.

El nou govern de Sant Esteve està format per 7 dels
regidors electes, 5 de CiU i 2 de ERC-IxStE, i l’assignació de càrrecs i delegacions, de les quals se’n va donar
compte en el ple extraordinari, del dia 3 de juliol, és la
següent:

Càrrec

Àrees de responsabilitat

Daniel Fernández Fuster
CiU

Alcalde

Cap de personal
Governació
Seguretat ciutadana
Relacions institucionals

Esteve Rosell Masó
ERC-IxStE

1er tinent d’alcalde

Mobilitat
Obres i serveis
Camins rurals

Marc Aureli Nieto Madrid
CiU

2on tinent d’alcalde

Urbanisme
Medi ambient
Comunicació

Neus Calam Pérez
CiU

3ra tinent d’alcalde

Hisenda
Promoció econòmica
Esports

Natàlia Expósito Puig
CiU

Regidora

Educació

Elies Ramil Pou
CiU

Regidor

Cultura
Joventut

Sònia Castell Giró
ERC-IxStE

Regidora

Benestar social
Sanitat
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En aquest mateix ple, es va aprovar el nomenament dels
representants de l’Ajuntament en els següents òrgans
col·legiats:
Organisme

Representant

Consell Escolar escola
Vallmanya

Natàlia Expósito Puig

Consell Escolar SES
Can Record

Natàlia Expósito Puig

Agrupació de Defensa
Forestal

Esteve Rosell Masó

Entitat de Conservació
Les Margarides

Marc Aureli Nieto Madrid

Fundació Acció Baix
Montseny

Sònia Castell Giró

Consorci Residus Vallès Oriental

Esteve Rosell Masó

Consorci Localret

Marc Aureli Nieto Madrid

Fons Català Desenvolupament

Sònia Castell Giró

Associació Municipis
per a la Independència

Daniel Fernández Fuster

Xarxa Ciutats i pobles
cap a la sostenibilitat

Marc Aureli Nieto Madrid

Xarxa Local de Consum

Sònia Castell Giró.

Xarxa Local de Consum

Sònia Castell Giró.

La resta de càrrecs electes de la corporació municipal són:
Júlia Galí Tapias
Regidora
CUP
Arnau Comas Miñarro
Regidor
CUP
Carles López Cao
Regidor
CUP
Carme Guillamon Villalba
Regidora
CUP

Carme
Guillamon
nova consellera
comarcal
El divendres 17 de juliol va ser constituït el
Consell Comarcal del Vallès Oriental 20152019, on la regidora de l’Ajuntament de Sant
Esteve, Carme Guillamon, va prendre possessió del seu càrrec com a consellera comarcal
per la CUP. Li desitgem molta sort en les
seves noves responsabilitats.

Sant Esteve
ja paga els
seus impostos
a l’Agència
Tributària de
Catalunya
Des del 15 de juliol l’Ajuntament de Sant
Esteve ja paga els seus impostos a l’Agència
Tributària de Catalunya, exercint així la seva
sobirana fiscal, una condició que ja va ser
aprovada en el mandat anterior, i que el Ple
del nou consistori va ratificar per unanimitat el
passat 3 de juliol en Ple extraordinari, decidint
posteriorment el govern que fos d’aplicació
immediata.

Recordatori
de la prohibició
de banyar-se
al pantà
La comunitat de regants ha fet saber a l’Ajuntament que cada cop hi ha més gent que es
banya al pantà de Sant Esteve. Es recorda
a la població que a part de ser una activitat
rigorosament prohibida al ser el pantà una
propietat privada (i així està indicat en els
cartells del pantà), fer-ho comporta un risc
considerable. Es demana si us plau als ciutadans que s’abstinguin de fer-ho.
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Aprovades les
retribucions dels
càrrecs electes i dels
grups municipals

OPINIÓ
GRUPS
MUNICIPALS
I x St Esteve

En el Ple extraordinari del divendres 3 de juliol es van aprovar les retribucions
dels càrrecs electes i dels grups municipals.
Segons la legislació vigent, els càrrecs amb responsabilitats delegades perceben una retribució en funció de la dedicació efectiva en el desenvolupament
d’aquestes delegacions, essent aquesta l’única retribució a cobrar, la qual
incorpora l’assistència a totes les reunions dels òrgans de govern i la representativitat de l’Ajuntament en institucions i òrgans externs. El Ple va aprovar, pels
set regidors de govern, les següents dedicacions parcials i retribucions:
Hores
setmanals

Dedicació

Daniel Fernández Fuster

28

74,7%

1.436,74 €

20.114,30 €

Esteve Rosell Masó

18

48,0%

738,89 €

10.344,50 €

Marc Aureli Nieto Madrid

14

37,3%

574,69 €

8.045,72 €

Neus Calam Pérez

14

37,3%

574,69 €

8.045,72 €

Natàlia Expósito Puig

14

37,3%

574,69 €

8.045,72 €

Elies Ramil Pou

18

48,0%

738,89 €

10.344,50 €

Sònia Castell Giró

14

37,3%

574,69 €

8.045,72 €

sobre 37,5 h

Sou brut
mensual

Sou brut
anual

El total de retribucions (brut) que percebrà la totalitat del govern és de
72.986,19 € anuals, que suposa un increment del 21% sobre els 60.270 € que
cobrava el govern anterior. Aquest augment és degut a la major dedicació de
l’alcalde i la presència d’un regidor més al govern.
El sous base (jornada completa equivalent) que s’han tingut en compte per
aquestes retribucions són de 26.938,80 € bruts i any per l’alcalde -que és la
recomanació per pobles de menys de 3.000 habitants que va fer l’Associació
Catalana de Municipis l’any 2011- i de 21.551,04 € bruts i any pels regidors.
El Ple també va determinar quines serien les retribucions dels regidors a l’oposició, que seran per assistència, tal i com preveu la legislació. Rebran 30 € per
cada assistència a sessió plenària i 25 € per cada assistència a comissions.
També s’establiren les retribucions pels grups municipals, per tal que puguin
desenvolupar la seva tasca, principalment comunicativa, al municipi. La legislació determina que hi ha d’haver una quantitat fixa i igual per cada grup, que en
el cas de Sant Esteve serà de 105,15 € trimestrals, i una part variable en funció
dels regidors que componguin cada grup, que en aquest cas serà de 26,29 €
trimestrals per regidor. Així doncs, l’Ajuntament destinarà anualment com a
retribucions dels grups municipals les següents quantitats:
CiU (5 regidors) 946,37 €/any
CUP (4 regidors) 841,21 €/any
ERC-IxStE (2 regidors) 630,91 €/any

Un pacte
per governar
quatre anys
Comença un nou mandat municipal.
Fa poc més d’un mes, es constituïa un
nou consistori del que n’ha sortit un nou
govern municipal. Després de 16 anys, 2
grups polítics faran coalició per governar plegats Sant Esteve. I és per aquest
motiu, que essent aquest el primer butlletí
del mandat, els grups de CiU i ERC-IxStE
hem cregut convenient, de forma excepcional, fer l’escrit del butlletí de forma
conjunta per explicar les bases del l’acord
de govern assolit.
Per començar, volem deixar clar que
aquest pacte ni estava precuinat ni decidit
d’abans de les negociacions tal i com s’ha
escrit en alguns àmbits de l’oposició. Les
negociacions entre les dues candidatures
van ser franques, constructives, i sabent
des de bon principi que els 2 grups que
havien tret més vots a les eleccions, CiU
i la CUP, mantenien reunions amb ERCIxStE de forma simultània i en les mateixes
condicions.
L’assoliment del pacte entre CiU i ERCIxStE, com ja es va comentar en el Ple
d’investidura del 13 de juny, va ser fruit
d’una sintonia programàtica i personal que
ens va fer veure les possibilitats de tirar
endavant un bon projecte per Sant Esteve.
De l’estudi dels programes electorals es va
veure per una banda quins eren els eixos
comuns i de l’altra, quines eren les àrees a
on cada grup polític apostava més decididament. L’assignació de responsabilitats
de govern, va ser una conseqüència lògica
de l’anàlisi realitzat.
Els eixos principals de l’acord de govern,
que podeu consultar en detall a les nostres pàgines de facebook, es concentren
en la comunicació transparent, la participació, les persones i una gestió eficaç
dels serveis bàsics.
Volem que l’Ajuntament faci un salt de
qualitat en la informació que es dona als
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vilatans, potenciant encara més l’ús de la
pàgina web i les xarxes socials, ampliant
els panells informatius del poble, i donant
una rellevància important al butlletí municipal. A la vegada, volem promoure trobades
periòdiques de vilatans amb el govern per
parlar dels projectes en curs i escoltar
propostes i crítiques. Dins de la informació
transparent, un dels compromisos adquirits és el de realitzar una auditoria comptable de l’Ajuntament.
Volem ser molt exigents amb nosaltres
mateixos en els serveis donats. Tant en
els generals com en els més personalitzats dels serveis socials. El projecte de
dotar al poble d’un educador emocional
pel jovent, principalment per l’escola i
l’institut, serà un punt clau d’aquests
serveis.
La millora de les instal·lacions esportives,
apostar per la biomassa en els equipaments del poble, dotar les entitats i el
jovent d’uns espais de reunió i treball a les
escoles velles, o promocionar turísticament i culturalment el poble, són alguns
dels projectes que proposem de realitzar
aquests propers quatre anys.
Però si hi ha 3 projectes d’especial envergadura que tindran un gran protagonisme
durant els propers quatre anys, aquest
són la redacció del POUM, la construcció
de l’institut i la gestió de l’herència econòmica per l’ensenyament de la música.
El POUM volem que sigui un instrument
per regular, a llarg termini, un creixement
racional del territori, l‘edificació i els
usos, tant residencials com per activitats
econòmiques, alhora que protegim els
recursos i els valors naturals i culturals
del poble. Ho farem amb responsabilitat i
comptant amb la opinió de la gent en tot
moment.
La construcció de l’institut, serà un projecte que si bé lidera i és competència de
la Generalitat, serà de marcatge continu
al Departament d’Ensenyament per part
de govern municipal, doncs volem que
s’acompleixin terminis i que es garanteixi
que el projecte es fa amb totes les necessitats de la direcció del centre, l’AMPA i els
alumnes.
I el projecte de l’herència, que serà liderat
des de la regidoria d’Educació, volem que
sigui realitzat de la forma més transparent, transversal i professional possible.
Així doncs, un dels primers passos serà
parlar amb la Generalitat, cohereva dels
diners, per tirar endavant la constitució de
la fundació que volem que defineixi el projecte. Una fundació que volem que compti
en el seu patronat amb representants de

la Generalitat, de tots els grups polítics de
l’Ajuntament i d’experts independents.
Seran sense cap mena de dubte uns anys
apassionants. No només per la feina que
volem fer, sinó perquè Catalunya també
s’hi juga molt en el futur immediat. Els
grups municipals de CiU i ERC-IxStE
volem des del govern, i estem segurs que
amb això comptarem amb els companys
de la CUP, estar al costat del Parlament i
el Govern de la Generalitat, i ser actors de
la construcció del nou Estat català si els
ciutadans així ho decideixen el proper 27
de setembre. El país comença als pobles,
i el nostre, vol independència.
Bon estiu i bona Festa Major!
Grups municipals de
CiU i ERC-IxStE

de comptes que vam demanar que s’hi
fes sigui completa, rigorosa, integral, i
que serveixi perquè l’economia del nostre
Ajuntament quedi totalment al dia, que
tot estigui absolutament clar i accessible
per a qualsevol persona que ho vulgui
consultar, i perquè les irregularitats que
s’hi puguin trobar quedin airejades i
corregides. Participarem activament en
la comissió de control d’aquesta auditoria, i vetllarem perquè el nou consistori
compleixi amb la seva promesa de dur-la
a terme en aquests paràmetres; és un bé
i una necessitat per a tots els ciutadans i
ciutadanes del nostre poble.
Durant aquest mandat, hi ha temes cabdals en els quals caldrà treballar amb el
consens, així ho creiem, de tots els grups
que conformen l’Ajuntament. D’una banda, som més a prop que mai d’un canvi
d’escenari nacional, més a prop que mai
de la independència de Catalunya.
Decidir ingressar els tributs estatals a
l’Agència Tributària Catalana des de l’Ajuntament n’és un primer pas. Serem amb
el nou consistori sempre que es tracti de
caminar vers un nou país fonamentat en
la justícia social, la igualtat d’oportunitats,
la bona convivència i la dignitat personal
i nacional.

Seguim
fent poble
Des del grup municipal de la CUP volem
agrair, primer de tot, els 488 vots de confiança que ens van donar els vilatans de
Sant Esteve. És un bon gruix de gent que
va apostar per donar un gir al govern municipal; malauradament, no van ser prous
per donar-nos l’oportunitat de treballar
des del govern. Felicitem CiU que, malgrat
el canvi de cap de llista, van obtenir la
majoria dels vots, i amb el suport de la
llista d’Independents per Sant Esteve-ERC
han obtingut l’alcaldia.
Dit això, malgrat ser a l’oposició, des
de la CUP Sant Esteve tenim ganes de
seguir sent visibles durant aquests quatre
anys. Us podeu posar en contacte amb
nosaltres mitjançant els nostres correus
electrònics, i concertar visita per parlar de
qualsevol cosa que cregueu convenient
debatre i compartir amb els nosaltres.
També estem disposats a treballar, i
aquesta és i ha estat sempre la nostra
intenció, per fer que l’Ajuntament funcioni
de manera transparent, àgil i rigorosa. En
aquest sentit, insistirem perquè l’auditoria

D’una altra banda, hi ha temes d’àmbit
municipal que també considerem bàsic
treballar en consens, com ara l’herència
rebuda per a l’ensenyament de la música.
Creiem que cal que la fundació que es creï
estigui integrada per persones de totes
les llistes, i també per d’altres que siguin
bones coneixedores dels aspectes tècnics, pedagògics i socials de la música.
Considerem cabdal que sigui un projecte
obert, de poble, destinat a la major part
d’infants possible, i que sigui sostenible
en el temps. Estem disposats a treballar-hi conjuntament amb el nou consistori
sota aquestes premisses.
I també creiem necessari participar en
les comissions i consells que es decideixi
de posar en marxa des de l’Ajuntament.
La institució municipal no ha de ser un
ens aliè al poble, sinó el representant del
poble, i cal que treballi des de baix, amb
la gent, perquè ella mateixa és poble.
Serem amb el nou consistori sempre que
es facin passos per fer de l’Ajuntament un
òrgan més proper, més accessible, més
transparent, que treballi a favor de la gent,
de tota la gent, amb visió de conjunt, de
manera integradora i transversal. Vetllarem perquè així sigui, i perquè s’avanci
sempre en aquesta línia.
Grup municipal de la CUP

Racionalitzem
el consum
d’aigua

La trail 2015,
èxit de participació
i organització

L’any 2015 s’ha caracteritzat al cantó sud del
Montseny per un hivern sense neu i una primavera
sense pluges, que combinat amb les altes temperatures que s’han tingut a l’inici d’estiu, fa que els
cabals del riu La Tordera estiguin a nivells molt
baixos. Es necessita col·laboració ciutadana per la
racionalització de l’ús de l’aigua i ser previsors per
si l’arribada de pluges és tardana.
En avís signat per l’alcalde el 16 de juliol, es recomana no deixar aixetes obertes, dutxar-se i evitar la
utilització de banyeres, no rentar els cotxes a casa,
regar els jardins el mínim imprescindible i no omplir
piscines.
Des de l’Ajuntament s’estan realitzant gestions per
complementar el subministrament d’aigua amb
diferents alternatives, com l’ús de pous del nostre
municipi com ja s’ha fet en altres ocasions. I a la
vegada, s’estan fent prospeccions per la construcció d’un pou nou, per ajudar a anticipar aquestes
situacions en el futur.

Reunió amb
el Consorci
de Residus
El dimarts 21 de juliol l’alcalde Dani Fernández i
el regidor de Serveis Esteve Rosell, es van reunir
amb els serveis tècnics del Consorci de Residus
del Vallès Oriental, per analitzar l’actual servei de
recollida d’escombraries i trobar solucions urgents
per descongestionar les zones més afectades, com
la Plaça Major.

El darrer cap de setmana de maig tingué lloc la sisena
edició de l’ASICS Trail Sant Esteve, que aquest any es va
caracteritzar per les elevades temperatures i la sequedat
del terreny, cosa que va propiciar que l’esforç dels corredors hagués de ser encara més important i les rampes en
aquesta edició del 2015 van ser molt freqüents.
El dissabte 30 de maig va arrencar amb la Mini Trail, la
cursa infantil, on prop de 500 nens van poder gaudir dels
camins i corriols de la nostra vila i fer les primeres passes
en la Trail, un món que els ensenya el respecte al medi, el
premi a l’esforç i la constància i la companyonia.
El dissabte 31 a les 9 del matí arrencava l’ASICS Trail
Sant Esteve 27km, amb més de 400 corredors que es van
donar cita a la Plaça Joan Serra. De tots ells, el trio de
vencedors van ser Just Sociats, que va parar el cronòmetre en 2h 8min, seguit de Carlos Cera amb 2h 9min
i Andreu Simon amb 2h 15min. En categoria femenina,
Rosa Navarro va guanyar amb un temps de 2h 36min,
seguida de Rosa Valls amb 2h 46min, i Eva Montero, que
va entrar tercera amb 2h 47min.

Es van tractar temes com l’augment de capacitat
en certes zones, la revisió de la freqüència de pas i
la renovació de part del parc de contenidors, doncs
n’hi ha bastants de deteriorats.

Pel que fa a la cursa ràpida de la TSE, l’ASICS Speed Trail
13km, 300 corredors es veien al calaix de sortida de la
Plaça Joan Serra i com sempre va ser molt emocionant.
Joan Verdaguer va vèncer amb un temps de 58min
21s, seguit a tan sols 3 segons per Roger Martínez. Va
completar el podi Oriol Masferrer amb 59min 00s. En
categoria femenina la campiona va ser Núria Garcia amb
un temps de 1h 10min, seguida de Gemma Mas amb 1h
15min i Marta Rubio amb 1h 16min.

Des de l’Ajuntament estem fent les gestions oportunes per millorar el servei, les quals volem que es
facin visibles en les properes setmanes. Però a la
vegada demanem als vilatans que col·laborin en
fer una acurada i correcta distribució dels residus
segons els contenidors, així com recordar que els
voluminosos s’han de dur a la deixalleria o trucar al
servei específic de recollida al telèfon 902 13 31 13.

Des de l’Associació Esportiva Montseny volem donar
moltíssimes gràcies a tots els que feu possible aquesta
festa de la Trail: entitats, voluntaris, col·laboradors i patrocinadors. Sense tots vosaltres seria impossible. Moltes,
moltes gràcies, i animem a tots els nens que vulguin, a
participar a l’extraescolar que un any més realitzarem a
l’escola Vallmanya el proper curs 2015/16. Ens veiem el 8
de novembre a la Marató del Montseny!
A.E. Montseny

