ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA SET DE MARÇ DE 2018
Essent les sis de la tarda (18:00 h) del dia 7 de març de 2018, 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:
REGIDORS:

SECRETARI:

l'alcalde, Daniel Fernández Fuster
Natàlia Expósito Puig,
Marc Aureli Nieto Madrid,
Elies Ramil Pou,
Neus Calam Pérez.
Esteve Rosell Masó,
Carme Guillamon Villalba,
Joanna Pujol Llop.
Josep Maria Campdepadrós i Castaño.

Excusen la seva assistència els regidors/es:
Miñarro i Júlia Galí Tàpias.

Sònia Castell Giró, Arnau Comas

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 l’acta de la sessió del dia 29 de desembre de 2017,
la qual en trobar-la conforme es aprovada per la unanimitat dels assistents.

2 – DONAR-SE DE BAIXA DE LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE
CATALUNYA (FMC).
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia per abandonar i donar-se de
baixa de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).
Atès que el posicionament de la Federació de Municipis de Catalunya en tot el procés
portat a terme per a la independència de Catalunya ha estat crític, molt distant i
totalment diferent al sostingut per aquest i molts Ajuntaments de Catalunya.
Atès que la Federació de Municipis de Catalunya forma part com a federació
territorial de l’estructura de l’espanyola Federación Española de Municipios y
Províncias, havent la seva Junta de Gobierno en la reunió del dia 26 de setembre de
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2017 aprovat l’anomenada “declaración institucional sobre el 1 d’octubre en
Catalunya” en la que -entre d’altres afirmacions- es fa palès la defensa aferrissada
de la no legalitat de la convocatòria del referèndum, alhora que es condemna
l’existència de pressió, coacció i persecució a Alcaldes que compleixen les lleis, en
clara al·lusió a aquells alcaldes que s’han oposat al procés i a la cessió de locals pel
referèndum i que varen ser -en tot cas- increpats per llurs ciutadanes i ciutadans però
en cap cas pressionats, coaccionats i perseguits com es diu en la declaració.
Atès que aquest Ajuntament, com també la majoria d’ajuntaments de Catalunya, han
donat suport al referèndum del passat dia 1 d’octubre de 2017, cedint espais per tal
que es pogués portar a terme, tal i com es ve realitzant en totes les convocatòries
electorals. Motiu, aquest, pel qual les alcaldesses i alcaldes han estat citats a jutjats
i fiscalies en ser investigats per haver comès presumpte delicte per aquest fet, sense
que hagi hagut un clar recolzament, suport o escalf a aquests càrrecs electes per
part de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).
Atès que s’ha evidenciat una desavinença total i absoluta entre el posicionament de
la Federació de Municipis de Catalunya i l’actitud pacífica i democràtica de molts
Ajuntaments -com el de Sant Esteve de Palautordera- envers el procés
independentista i en especial amb la convocatòria del referèndum del 1 d’octubre de
2017, que ha comportat un distanciament i una més que evident no representativitat
d’aquesta associació -que es diu municipalista- amb els municipis que s’han
posicionat a favor del procés independentista.
Per la unanimitat dels assistents s’aprova:
Primer.- Abandonar i -en conseqüència- donar-se de baixa de la Federació de
Municipis de Catalunya (FMC) per les raons recollides en els atesos anteriors.
Segon.- Donar-ne ressò als mitjans de comunicació i trasllat a Partits Polítics i
Coalicions Electorals..

3 – RECONEIXAMENT COMPATIBILITAT DE L’ENGINYER MUNICIPAL
PER REALITZAR ALTRES FEINES.
Donada lectura als assistents de la proposta de l’alcaldia relativa al reconeixement
de la compatibilitat de l’enginyer municipal, Emili Pajares Radua, per a la realització
de feines o activitats professionals d’enginyer, per compte propi o d’altre (sigui
empresa privada o Ens Públic), sempre i quan es realitzin fora d’aquest municipi i en
horari diferent al de la jornada de treball que té assignat en aquest Ajuntament,.
Atès que el senyor Emili Pajares Radua, està contractat interinament per ocupar la
plaça vacant d’enginyer municipal, tenint assignada una dedicació del 21,333 %, pel
que es pot autoritzar la compatibilitat amb d’altres feines en conformitat amb el que
s’indica a l’article 7è de la Llei 53/1984 d’incompatibilitats del personal al servei de
les Administracions Públiques que estableix un topall del 30% per funcionaris del
grup A.
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Atès que el senyor Emili Pajares Radua col·labora amb l’Ajuntament de Vallgorguina
on presta serveis d’enginyer en horari diferent al que realitza en aquest Ajuntament.
Atès que el senyor Emili Pajares Radua exerceix -tanmateix- l’activitat privada
d’enginyer fora del municipi.
Atès que l’activitat professional esmentada no té vinculació amb la que realitza en
aquest Ajuntament en no haver-hi coincidència d’horaris, havent -en tot casd’abstenir-se en aquelles activitats en les que tingui que intervenir en la seva qualitat
d’enginyer municipal.
Vist el que es disposa als articles
 321 i següents del Reglament de Personal al Servei de les Entitats Locals,
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, sobre el règim d’incompatibilitats.
 12è i següents de la Llei 53/1984 d’incompatibilitats del personal al servei de
les Administracions Públiques
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Reconèixer a l’enginyer municipal, Emili Pajares Radua, la compatibilitat del càrrec
d’enginyer municipal amb d’altres activitats professionals realitzades fora del
municipi i en horari diferent del que tingui assignat en aquest Ajuntament, tant en el
sector privat com també en d’altres Administracions Públiques, com la que porta a
terme a l’Ajuntament de Vallgorguina, amb el benentès que no podrà actuar en
activitats privades en les que tingui que intervenir per raó del lloc públic que ocupa.

4 – CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI
PER A L’EDUCACIÓ VIAL A L’ESCOLA VALLMANYA
Assabentats de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència d’aprovar un conveni
de col·laboració amb l’ajuntament de Sant Celoni, per tal que la policia local d’aquell
municipi porti a terme el servei d’educació vial a l’escola Vallmanya de Sant Esteve
de Palautordera.
Atès que aquest ajuntament considera que l’educació vial constitueix un dels pilars
bàsics de la societat, en un context d’educació en valors encaminada a
l’ensenyament, l’aprenentatge i l’adquisició d’uns hàbits de comportament en l’àmbit
de la circulació vial.
Atès que aquest ajuntament té interès en promoure i fomentar l’educació viària entre
els infants i els joves del municipi, a través d’activitats i pràctiques de circulació però
no disposa del servei de policia local.
Atès que l’ajuntament de Sant Celoni, municipi veí, disposa del servei de policia local,
que porta a terme el servei d’educació vial a les escoles del seu municipi.
Vista la disposició addicional cinquena afegida a la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de
març, de forces i cossos de seguretat, per mitjà de la Llei Orgànica 16/2007, de 13
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de desembre, que regula la col·laboració per la prestació de serveis de policia local,
disposant que “dos o més municipis limítrofs i pertanyents a una mateixa comunitat
autònoma, que no disposin separadament de recursos suficients per la prestació del
servei de policia local, podran associar-se per a l’execució de les funcions que tenen
assignades.
La regidora Natàlia Expósito explica que l‘educació vial a l’escola fins ara se’n
cuidava el senyor Jaume Sabé, amb col·laboració amb el Servei de Trànsit, però que
no pot continuar-ho realitzant en jubilar-se, motiu pel qual s’ha buscat de continuar
prestant aquest servei amb la policia local de Santa Maria de Palautordera, que
disposa de personal i material i –a més- ho està realitzant a les escoles d’aquell
municipi, però no ha estat possible degut a que el seu personal no disposa de temps
per poder-ho portar a terme. Havent trobat la possibilitat de fer-ho amb la policia
local de Sant Celoni, pel que s’ha negociat i redactat el conveni de col·laboració que
es porta a la consideració del Ple.
Per la unanimitat dels assistents s’aprova:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Celoni per
a la prestació del servei d’educació vial al centre públic d’ensenyament primari,
Escola Vallmanya de Sant Esteve de Palautordera, que en la seva part dispositiva
(clàusules) diu el següent:
Primera.- Objecte
Aquest acord té per objecte la prestació del servei d’educació vial a l’alumnat de
de l’escola Vallmanya de Sant Esteve de Palautordera que es realitzarà amb els
efectius de la policia local de l’ajuntament de Sant Celoni.
Segona.- Abast del servei
El servei d’educació vial es realitzarà de forma coordinada entre la direcció del
centre escolar, la regidoria d’ensenyament de l’ajuntament de Sant Esteve de
Palautordera i el cap de la policia local de Sant Celoni.
Tercera.- Obligacions de les parts
L’ajuntament de Sant Esteve de Palautordera s’obliga a:
• Habilitar la zona o espai i aules que siguin necessàries per a la prestació
del servei d’educació vial,
• Planificar l’horari amb la direcció de l’escola Vallmanya,
• Fer-se càrrec de qualsevol reclamació vinculada a la prestació d’aquest
servei,
• Assumir les despeses derivades d’aquesta col·laboració, incloses les
reparacions dels desperfectes del material i la restitució en cas de pèrdua
o robatori.
L’ajuntament de Sant Celoni queda obligat a:
• Prestar el servei amb personal de la policia local i amb el material didàctic
necessari, en el període que de mutu acord s’estableixi.
• Elaborar un informe relatiu a les activitats realitzades i al
desenvolupament del servei.
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Quarta.- Determinació del cost i transferències econòmiques
El cost d’aquest servei, calculat com a treballs realitzats fora de la jornada
habitual de treball dels agents de la policia local de Sant Celoni servirà per
establir la compensació econòmica que l’Ajuntament de Sant Esteve de
Palautordera haurà de satisfer a l’ajuntament de Sant Celoni mitjançant la
liquidació corresponent.
També anirà a càrrec de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera la despesa
de carburant i els danys que es poguessin provocar al material didàctic utilitzat o
als vehicles de la policia o als seus agents, sempre i quan no siguin assumits per
les assegurances corresponents.
Cinquena.- Mecanisme de seguiment, vigilància i control.
Les parts poden constituir una comissió de seguiment, vigilància i control del
present conveni, que ha d’estar integrada per dos membres, designats per
cadascuna de les parts signants, o, en el seu defecte, designar un responsable
del mecanisme de seguiment, vigilància i control, essent els encarregats de
portar a terme els convenis específics.
Aquest mecanisme té com a funció:
1. El seguiment i el control de les accions que es derivin de l’aplicació d’aquest
conveni, així com la seva interpretació i la proposta de possible modificació,
si escau.
2. Resoldre els problemes de compliment d’aquest conveni.
Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de les dues
parts.
La comissió o, en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment,
vigilància i control, es regirà per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic.
Sisena.- Vigència i causes d’extinció de l’acord de col·laboració
1. La vigència d’aquest conveni serà d’un any des de la data de la seva
signatura, essent prorrogable de forma expressa, per igual període de temps
i fins a un màxim de quatre. No obstant això, es pot rescindir per alguna de
les causes següents:
a) Per possibilitat sobrevinguda d’acomplir i desenvolupar les activitats
que en constitueixin l’objecte.
b) En especial es considera causa de rescissió del conveni la
impossibilitat, per qualsevol motiu, de disposar de personal suficient de
la plantilla de la policia local de Sant Celoni per prestar el servei objecte
del present conveni.
c) Per mutu acord en els termes que s’estableixin.
d) Per incompliment de qualsevol de les obligacions derivades d’aquest
acord. En aquest cas, la part afectada haurà de comunicar a l’altra part
la seva voluntat de resoldre l’acord, així com les causes de
l’incompliment en que es basa.
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2. La part que proposi rescindir el present conveni ho ha de comunicar a l’altra
part per escrit amb dos mesos d’antelació. Aquest procés l’ha de controlar la
comissió o, en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment,
vigilància i control, havent de garantir la correcta finalització de les accions
pendents d’execució, d’acord amb l’article 52.3 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
En defecte de constitució formal de la comissió, el responsable del
mecanisme de seguiment, vigilància i control, en decidirà el més convenient,
tenint en compte, entre d’altres, els supòsits anteriors.
Setena. Actuació en cas d’incompliment dels compromisos establerts en aquest
conveni.
En aquest sentit, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un
requeriment perquè compleixi en un termini indicat els compromisos que es
considerin incomplerts.
Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment
persisteix, la part que ha incomplert haurà de notificar la concurrència de la causa
de rescissió i el conveni s’entendrà resolt, d’acord amb el que estableix l’article
51.2.c) de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic.
Vuitena. Caràcter administratiu de l’acord de col·laboració
Les parts que subscriuen es comprometen, en la mesura que els correspongui,
a assumir les determinacions del present conveni que té caràcter administratiu i
sotmeten les qüestions de litigi que es puguin plantejar a la competència de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Segon.- Facultar a l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui menester per a la
signatura d’aquest conveni.

5 – APROVACIÓ COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2016.
Donada lectura als assistents de la proposta de l’alcaldia i de la regidora d’hisenda
sobre la conveniència de procedir a l’aprovació del Compte General de l’exercici
2016.
Atès que el Compte General de l’exercici 2016 ha seguit la següent tramitació:
✓ aprovació de la liquidació del pressupost per resolució de l’alcaldia de data 12 de
juliol de 2017,
✓ donar compte de la liquidació al Ple de la Corporació a la sessió realitzada el dia
6 d’octubre de 2017,
✓ dictamen de la Comissió de Comptes del Compte General adoptat a la sessió
del dia 7 de gener de 2018,
✓ informació pública del Compte General, amb publicació d’anuncis al BOP del dia
16 de febrer de 2018 i tauler d’anuncis, sense que s’hagin formulat al·legacions.
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Vist l’informe emès pel secretari-interventor fent una anàlisi del resultat obtingut en
la liquidació del pressupost de l’exercici 2016, posant de manifest:
Totes les partides tant de l’estat d’ingressos com de l’estat de despeses s’han
liquidat d’acord amb les previsions efectuades, llevat dels suplements de crèdits
que s’ha aprovat però que no modifiquen el resultat final, així com majors
ingressos i estalvi en despeses.

▪

▪ El resultat pressupostari ajustat dona 35.337,79€, per ser les xifres finals les
següents:
➢ drets reconeguts nets
2.647.543,39
➢ obligacions reconegudes netes
2.596.960,42
➢ crèdits gastats finançats amb romanent tresoreria
-15.245,18
resultat pressupostari ajustat
35.337,79
▪

El romanent de tresoreria dona un superàvit de 651.094,26€, per ser les xifres
finals a 31 de desembre de 2016 les següents:
o fons líquids
517.028,67
o drets pendent de cobrament
618.261,87
o obligacions pendent de pagament
-428.556,30
o saldos de dubtós cobrament
-55.639,98
romanent de tresoreria per a despeses generals
651.094,26

▪

Els fons líquids i els romanents de tresoreria obtinguts -a fi d’exercici- segueixen
en la línia dels exercicis anteriors que varen ser
exercici
fons líquids
romanents
2016
517.028,67
651.094,26
2015
484.691,43
623.746,98
2014
313.380,02
473.728,39
2013
343.672,23
128.864,54
2012
84.695,93
118.077,17

Atès que a l’informe del secretari-interventor es diu que en quant al romanent de
tresoreria de caràcter positiu que s’ha obtingut, d’acord amb la Llei 2/2012
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, així com les disposicions
posteriors (lleis pressupostos estat) que l’han modificat, s’hauria d’aplicar a:
❖ sanejament de les obligacions pendents d’aplicar al pressupost, NO ÉS EL
CAS per no tenir-ne,
❖ compliment del termini legal de pagament a proveïdors, NO ÉS EL CAS per
fer-ho a 30 dies i en alguns casos per sota (domiciliacions bancàries),
❖ inversió financerament sostenible, seria l’opció recomanable de portar a
terme.
❖ i finalment la reducció de l’endeutament, que s’hauria d’utilitzar un cop
descartades totes les anteriors opcions.
Atès que pel secretari-interventor es recomana de tenir un criteri de prudència a
l’hora de decidir l’aplicació d’aquest romanent (651.094,26), per
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1. Tenir més de 100.000,00€ pendent de cobrament de la Generalitat de

Catalunya, bàsicament del Fons de Cooperació Local,
2. Ser convenient de mantenir un fons líquid o romanent de tresoreria de l’ordre

de 200.000,00€ per atendre obligacions i despeses que es produeixen
normalment (nòmines, seguretat social, serveis, consums, etc).
3. Reservar un import indeterminat per a imprevistos, tenint en compte les obres i

treballs en fase d’execució i a realitzar a curt termini, alhora que es tingui
present els ingressos que es puguin recaptar/obtenir a curt termini.
Atès que el Compte General en relació a la liquidació del Pressupost de 2016 s’ha
incorporat la memòria de l’exercici 2016 redactada pel secretari-interventor en la que
-entre d’altres qüestions- es posa de manifest:
✓ que els serveis prestat per l’Ajuntament no presenten dèficit de gestió,
✓ que el principis comptables utilitzats per l’elaboració dels comptes anuals són els
recollits en la Instrucció de Comptabilitat Local (Ordre EHA/1782/2013,
✓ que no es disposa d’un inventari de béns detallat i conciliat amb els imports que
figuren en els comptes d’immobilitzat,
✓ que es detallen correctament les inversions materials indicant el saldo inicial, les
sortides, les amortitzacions i el saldo final,
✓ que no hi ha cap bé afectat al Patrimoni públic del sòl,
✓ que no hi ha cap inversió immobiliària,
✓ que no s’ha realitzat inversions en actius financers
✓ que no hi ha línies de crèdit ni s’ha atorgat cap aval,
✓ que es recull l’estat de la tresoreria i es descriu l’estat de fons propis,
✓ que no s’administren recursos de cap altre ens públic,
✓ que figura l’estat de deutors i creditors no pressupostaris
✓ que no hi ha cap circumstància a destacar relativa al pressupost de 2015.
Vist el que es disposa als articles 191 i 192 i 208 i següents de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals, pel que fa a la formació, tramitació,
documentació, publicació i aprovació de la liquidació dels pressupostos.
Atès que es considera que la documentació dels comptes s’ajusta al que s’indica a
la normativa d’aplicació.
La regidora Neus Calam explica el procés que s’ha seguit amb aquest assumpte, des
de l’aprovació de la liquidació per resolució de l’alcaldia, donar-ne compte al Ple de
juliol de 2017, dictamen del Compte General per la Comissió de Comptes i finalment
informació pública. D’altra banda -manifesta- que els resultats han estat molt
positius. tant pel que fa al resultat pressupostari de compliment de les previsions que
es feien en el pressupost, com en l’obtenció de superàvit en el romanent de tresoreria
de més de 600.000,00€ que s’han destinat -en part- a suplementar algunes partides
d’inversions considerades financerament sostenibles.
Així realitza una breu explicació dels treballs que s’estan portant a terme per tenir la
comptabilitat al dia, tant per poder tenir enllestida la liquidació del pressupost de 2017
el mes d’abril, com pel fet d’anar entrant dades comptables del pressupost de 2018.
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La regidora Carme Guillamon manifesta que s’abstindran en la votació d’aquest
assumpte per raó que el resultat del pressupost de 2016 pot ser positiu però no és
el pressupost que el seu grup hagués aprovat. No obstant felicita als responsables
de la comptabilitat per l’esforç que estan realitzant per -malgrat els problemes que
han tingut- tenir la comptabilitat al dia.
Posada a votació la proposta de l’alcaldia de modificar l’acord plenari del dia 3 de
juliol de 2015 sobre cartipàs municipal, es produeix el següent resultat:
▪ CINC vots A FAVOR: els emesos pels regidors: Daniel Fernández Fuster,
Natàlia Expósito Puig, Marc Aureli Nieto Madrid, Elies Ramil Pou I Neus Calam
Pérez.
▪ DOS vots d’ABSTENCIÓ: els emesos pels regidors: Carme Guillamon Villalba
i Joanna Pujol Llop.
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 els comptes generals de l’exercici de 2016 minorant el pendent
de cobrament per dubtós cobrament, donant a nivell de resum numèric el següent
resultat:
RESULTAT PRESSUPOSTARI:
Ingressos:
capítol 1 - impostos directes
capítol 2 – impostos indirectes
capítol 3 – taxes, preus públics i d’altres ingressos
capítol 4 – transferències corrents
capítol 5 – ingressos patrimonials
capítol 7 – transferències de capital
capítol 9 – passius financers
SUMA .................
Despeses:

drets reconeguts nets
1.096.835,88
48.340,48
347.603,58
903.494,24
13.866,21
62.403,00
175.000,00
2.647.543,39

obligacions reconegudes netes

ç

capítol 1 – despeses de personal
capítol 2 – despeses corrents en béns i serveis
capítol 3 – despeses financeres
capítol 4 – transferències corrents
capítol 6 – inversions reals
capítol 9 – passius financers
SUMA ................

745.720,11
869.435,77
15.535,24
166.850,30
635.305,01
164.113,99
2.596.960,42

El resultat pressupostari no ajustat de l’exercici 2016, determinat per la diferència entre
drets pressupostaris nets liquidats el 2016 (2.647.543,39 euros) i les obligacions
reconegudes netes durant el 2016 (2.596.960,42 euros), és de: 50.582,97 euros.
Aquest resultat s’ha d’ajustar amb els crèdits gastats finançats amb romanent en la
quantitat de 15.245,18 euros.
ROMANENT DE TRESORERIA:
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1 Fons líquids

517.028,67

2 Drets pendents de cobrament:
+ del pressupost corrent
+ de pressupostos tancats
+ d'operacions no pressupostàries

618.261,87

3 Obligacions pendents de pagament:
+ del pressupost corrent
+ de pressupostos tancats
+ d'operacions no pressupostàries
I

456.014,23
154.380,51
7.867,13
428.556,30
374.270,00
311,53
53.974,77

ROMANENTS DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)

706.734,24

II Saldos de dubtós cobrament

-55.639,98

III Excés de finançament afectat
IV ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS

651.094,26

SEGON.- Trametre el compte General de l’exercici 2016 a la Sindicatura de
Comptes de Catalunya.

6 – APROVACIÓ TEXT REFÒS MODIFICACIÓ PUNTUAL
DE LES NNSS EN L’ÀMBIT DEL CASTELL DE MONTCLÚS.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència
d’aprovar novament el Text Refós de la modificació de les NNSS pel que fa a l’àmbit
del Castell de Montclús, per qualificar-lo d’equipament públic.
Atès que el Ple de la Corporació a la sessió realitzada el dia 10 de maig de 2017 va
aprovar el Text Refós de la modificació de Normes Subsidiàries per a la requalificació
del Castell de Montclús, qualificant el seu àmbit com d’equipaments en sòl no
urbanitzable, zona de protecció especial de paisatge històric artístic. Condicionant
llur efectivitat a l’obtenció dels informes requerits per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona (acord de 27 d’abril de 2017), següents:
✓ Agència Catalana de l’Aigua,
✓ Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, i
✓ Comissió de Patrimoni del Departament de Cultura.
Atès que la petició d’aquests informes es va realitzar, tots ells, en data 5 de juny de
2017, havent-los rebut i tramès a la Comissió Territorial d’Urbanisme, fent les
següents indicacions:
➢ Informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, rebut el dia 27 de setembre de 2017,
que conclou:
 pel que fa a la inundabilitat, s’informa favorablement,
 en relació amb les afeccions mediambientals, favorablement,
 en relació amb l’abastament, favorablement,
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 respecte al sanejament, s’informa favorablement que es definirà en el pla
especial,
 el domini públic hidràulic no computarà a efectes de repartiment de
càrregues i beneficis.
➢ Nou informe de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona, rebut el 26 de gener de 2018, en el que s’indica que la modificació de
NNSS és compatible amb les determinacions del Pla Especial del Parc del
Montseny.
➢ Informe del Departament de Cultura, rebut el dia 5 de febrer de 2017, en sentit
favorable, i en referència a l’apartat segon del citat informe que diu:
“INFORMAR que en els apartats 6.4 i 6.5 de la normativa, no es procedent
admetre increment de volum i l’ús d’habitatge en un monument que requereix
una intervenció prèvia de consolidació força complexa ...”.
Indicar-los que aquests apartats ja varen ser suprimits en el Tex Refós que es
va trametre i que va ser aprovat definitivament
Atès que a la vista d’aquests informes, tots ells favorables, no procedeix introduir cap
canvi o modificació en el Text Refós aprovat.
Atès que des de la Comissió Territorial d’Urbanisme es demana que es realitzi
l’aprovació del Text Refós amb data posterior als citats informes.
Pel regidor Marc Aureli Nieto i pel secretari de la Corporació es realitza una breu
explicació del llarg tràmit que ha tingut aquest assumpte. Així mateix s’explica el
motiu pel qual es pretén el canvi de qualificació d’aquesta finca passant de forestal
a equipament històric i cultural, que no es cap més altre que poder-la inscriure al
Registre de la Propietat doncs com a finca forestal no disposa de suficient superfície.
Per la unanimitat dels assistents s’aprova:
Primer.- Aprovar el Text Refós de la modificació de Normes Subsidiàries per a la
requalificació del Castell de Montclús, qualificant el seu àmbit com d’equipaments en
sòl no urbanitzable, zona de protecció especial de paisatge històric artístic
Segon.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme l’acord d’aprovació i el Text
Refós

I no havent-hi més assumptes per tractar s’alça la sessió a dos quarts de set de la
tarda (18:30 h), de tot el qual com a secretari en dono fe.
Vist-i-plau: L’Alcalde,

El Secretari,

Daniel Fernández Fuster.

Josep Maria Campdepadrós i Castaño.
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