Essent dos quarts de set de la tarda (19:00 h) del dia 28 de setembre 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 ordinària 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,
Sónia Giro Castell,
Arnau Comas Miñarro,
Júlia Galí Tàpias,
Carme Guillamon Villalba,
Joan Baixas Lluís
Josep Maria Campdepadrós i Castaño.

Oberta la sessió pel President, s’entra a conèixer els punts que figuren al següent:

ordre del dia
1 - APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Havent estat lliurada als regidors l’acta de la sessió del dia 11 de juliol de 2018, la qual
en trobar-la conforme es aprovada per la unanimitat dels assistents.

2 – DONAR COMPTE CONTRACTACIÓ OPERARI BRIGADA OBRES EN
SUBSTITUCIÓ JOSEP BARÓ.
Es dona compte al Ple de l’acord adoptat per la Junta de Govern del dia 19 de setembre
de 2018, aprovant la contractació d’un operari de la brigada d’obres i serveis municipal
en substitució de l’operari Josep Baró de baixa laboral de llarga durada, que literalment
diu el següent:
Atès que el Ple de la Corporació a la sessió realitzada el dia 11 de juliol de 2018 va aprovar la
convocatòria i les bases reguladores del concurs públic per proveir una plaça d’operari de la
brigada d’obres i serveis municipals, mitjançant contractació temporal per substitució del titular
que està de baixa laboral de llarga durada.
Atès que per Resolució de l’alcaldia de data 20 d’agost de 2018 s’ha declarat exclòs l’aspirant
amb DNI núm 48172590X, per no presentar fotocòpia del carnet de conduir de classe B.
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Josep Ma. Campdepadrós Castaño (2 de 2)
secretari
Data Signatura: 28/11/2018
HASH: 8d3fb684919e7e2e0aef736adeebe06a

Dani Fernández Fuster (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 28/11/2018
HASH: 2d3246846c93dc7fbdf4ce3599d4b0da

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA VINT-I-VUIT DE SETEMBRE DE 2018

Atès que en la mateixa resolució de l’alcaldia han estat declarats admesos en el procés selectiu
per reunir tots els requisits els següents candidats:
Atès que tots els candidats estan exempts de realitzar el primer exercici de coneixement del
català per tenir la titulació requerida (nivell B), a excepció del candidat amb DNI núm
35083233E, però que l’ha superat amb la qualificació d’apte segons es desprèn de l’informe
emès pel Consorci de Normalització Lingüística de la Generalitat de Catalunya.
Atès que el dia 6 de setembre de 2018, el Tribunal, un cop revisades les respostes dels exercicis
2n i 3r de tots els aspirants, procedeix a fer-ne la valoració, donant els següents resultats:
SEGON EXERCICI de caràcter teòric (coneixement del municipi i de l’empresa):
David Martinez Llaberia,
3,50 punts
APTE
Jaume Illa Rovira,
5,00 punts
APTE
Josep Vila Martí,
4,00 punts
APTE
Martí Torrell Ureña,
4,00 punts
APTE
Alejandro Martinez Guillén,
4,00 punts
APTE
Joaquim Gonzalez Ortiz,
4,50 punts
APTE
Edilbert Molins Pons,
5,00 punts
APTE
Gerard Carles Ibañez,
5,00 punts APTE

Atès que el Tribunal Qualificador, a la mateixa sessió, procedeix a la valoració dels mèrits
al·legats i acreditats/justificats fefaentment en el moment de la sol·licitud dels 5 aspirants que
han superat el tercer exercici:, donant el següent resultat
Jaume Illa Rovira,
0,00 punts
Martí Torrell Ureña,
1,50 punts
Joaquim Gonzalez Ortiz,
5,00 punts
Edilbert Molins Pons,
5,00 punts
Gerard Carles Ibañez,
2,00 punts
Atès que en data 13 de setembre de 2018 per l’empresa Multigestió s’ha portat a terme una
entrevista amb els candidats, valorant: motivació, desenvolupament competencials, situació
econòmica social i familiar i situació laboral, donant el següent resultat:
Jaume Illa Rovira,
2,00 punts
Martí Torrell Ureña,
2,13 punts
Joaquim Gonzalez Ortiz,
2,38 punts
Edilbert Molins Pons,
4,05 punts
Gerard Carles Ibañez,
3,88 punts
Vist el que es disposa als articles 18 i 19 del reglament de personal al servei de les Corporacions
Locals, sobre la contractació de personal laboral de caràcter no permanent, així com a l’article
88 i 97 del mateix reglament sobre procediment de contractació d’aquest tipus de personal, així
com l’article 291.1 del Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local, article 291.3 del Text
Refós de la Llei municipal i de Règim Local, l’article 10 de la Llei 7/2007 de l’estatut bàsic de
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TERCER EXERCICI de caràcter pràctic (sobre la feina d’operari):
David Martinez Llaberia,
2,00 punts
NO APTE
Jaume Illa Rovira,
3,00 punts
APTE
Josep Vila Martí,
0,50 punts
NO APTE
Martí Torrell Ureña,
4,00 punts
APTE
Alejandro Martinez Guillén,
1,75 punts
NO APTE
Joaquim Gonzalez Ortiz,
3,00 punts
APTE
Edilbert Molins Pons,
4,50 punts
APTE
Gerard Carles Ibañez
2,50 punts
APTE

l’empleat públic i el Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el
artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Donar per vàlid el resultat del concurs així com la puntuació emesa pel Tribunal
Qualificador i el resultat de la entrevista, que -ordenat de més a menys- dona el següent resultat:
exercicis
mèrits
entrevista TOTAL
Edilbert Molins Pons
5,00
4,50
5,00
4,50
18,55
Joaquim González Ortiz
4,50
3,00
5,00
2,38
14,88
Gerard Carles Ibañez
5,00
2,50
2,00
3,88
13,38
Martí Torrell Ureña
4,00
4,00
1,50
2,13
11,63
Jaume Illa Rovira
5,00
3,00
0,00
2,00
10,00
Segon.- Contractar per ocupar una plaça d’operari de la brigada d’obres i serveis al candidat
Edilbert Molins Pons, amb contracte temporal per substitució del titular que està de baixa laboral
de llarga durada, amb el mateix règim jurídic i econòmic que la resta de personal de la brigada
d’obres, que bàsicament és 37,50 hores/setmanals de treball, i una retribució mensual bruta de
1.347,19 €/bruts/mensuals.

Quart.- Traslladar els acords anteriors a tots els aspirants, publicar l’acord de contractació al
BOP, DOGC, tauler d’anuncis i pàgina web municipal i donar-ne compte al Ple de la Corporació
a la primera sessió que es porti a terme.

La regidora Júlia Galí pregunta com s’han valorat el mèrits per títols, cursets o similars.
L’alcalde li contesta que en el Ple del dia 11 de juliol 2018 es varen aprovar les bases
reguladores d’aquest concurs, havent acordat de treure-ho tant per no considerar
necessari per tractar-se d’una plaça d’operari com també per la mala experiència en
d’altres concursos.
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1.
2.
3.
4.

Tercer.- Establir l’ordre descendent, de major a menor puntuació, per una futura contractació
d’operari, als efectes –tal com es diu a l’acord plenari citat- de que en cas de no cobrir-se la
plaça o es produeixin d’altres baixes laborals es pugui contractar –durant el període de dos
anys- al següent en ordre sense necessitat de portar a terme un nou concurs, essent l’ordre de
preferència -atenent la valoració obtinguda- el següent:
Joaquim González Ortiz,
Gerard Carles Ibañez,
Martí Torrell Ureña, i
Jaume Illa Rovira.

3 – PERMANÈNCIA EN SERVEI ACTIU DEL SECRETARI-INTERVENTOR
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia per a la permanència en servei
actiu del secretari-interventor.
Atès que el proper dia 7 d’octubre de 2018 en Josep Maria Campdepadrós Castaño,
secretari-interventor d’aquest Ajuntament, compleix 65 anys, pel que en compliment de
l’article 67.3 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) se li declararà d’ofici la
jubilació forçosa, establint -tanmateix- que es podrà demanar la perllongació de la
permanència en el servei actiu.
Atès que per la Subdirecció d’Assistència Jurídica i Règim Local del Departament de
Presidència de la Generalitat de Catalunya es manifesta que -en aquest cas- la
permanència l’ha d’autoritzar la Corporació.
Valorada la problemàtica que es plantejaria cas de cessar d’immediat el secretariinterventor, així com la proximitat de les eleccions locals.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Autoritzar la permanència en el servei actiu al secretari-interventor d’aquest
ajuntament, Josep Maria Campdepadrós Castaño, fins el dia 31 de juliol de 2019, data
en que ja s’haurà constituït el nou Consistori sorgit de les eleccions locals del maig de
2019.

4 – EXPEDIENT 2/2018 DE MODIFICACIÓ PRESSUPOST 2018.
Donada lectura a la proposta de l’alcaldia i la regidora d’hisenda per a l’aprovació de
l’expedient núm 2/2018 de modificació de consignacions del Pressupost de l’exercici
2018.
Atès que per la intervenció municipal s’ha incoat expedient de de modificació de
consignacions del Pressupost de l’exercici 2018, que té per objecte suplementar
consignació en les partides següents:
❖ 48007.432 – altres subvencions (ADEMC): per atendre la major despesa fins a fi
d’exercici que suposa el conveni que s’ha signat, pel qual absorbeix (a partir de 1 setembre
2018) com a personal propi les informadores del Parc que figuren a com a personal
laboral a la plantilla municipal, havent previst un augment en la subvenció d’ADEMC pel
servei del Centre d’Informació de 5.309,76€.
❖ 61001.454 – actuacions en camins públics, per poder portar a terme les reparacions
dels camins públics de Can Vilatort i Ca l’Auleda, que no estaven previstos de realitzar
quan es va confeccionar el Pressupost d’enguany, havent previst un augment de la
partida de 5.764,85€.
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Segon.- Comunicar l’acord anterior a Subdirecció d’Assistència Jurídica i Règim Local
del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya

❖ 609904.232 – reforma del Casal de la Gent Gran, amb la xifra de 75.455,56€ per poder

▪
▪
▪

fer front a la major obra realitzada en relació al projecte aprovat per l’Ajuntament i a
treballs extres que s’han portat a terme que afecten diferents partides d’obra previstes
en el projecte, ambdós conceptes es recullen als informes que ha emès l’arquitecte
municipal:
20.987,34€ (IVA inclòs) corresponent a actuacions realitzades a la part exterior de
l’edifici,
20.724,20€ (IVA inclòs) corresponent a actuacions de reforç estructural de l’edifici, i
33.744,02€ (IVA inclòs) corresponent a treballs extres.
Atès que l’increment en les partides de despeses es finança amb

➢ transferència de les partides que es considera poden minorar-se sense que es vegi
afectada la seva finalitat:
• personal laboral i seguretat social en la proporció de la menor despesa que suposa
l’absorció de les informadores per l’empresa ADEMC
• reurbanització del carrer Nou que ha estat adjudicat per 274.449,39€ i a la partida del
Pressupost hi figura la xifra de 337.825,44€ equivalent al cost que figura en el projecte
aprovat per l’Ajuntament, pel que es produirà un sobrant de 63.376,05€
• coberta escola Vallmanya que no es licitarà dins aquest exercici i -per tant- la
consignació del pressupost, 23.725,00€, serà sobrera.
mitjançant la utilització de la quantitat de 19.277,67€ corresponent a la subvenció
atorgada per la Diputació de Barcelona del programa complementari de suport integral
al desenvolupament local, no prevista en el Pressupost i que generarà -en
conseqüència- un major ingrés.

La regidora Neus Calam explica la raó d’aquest expedient que tal i com es diu a la
proposta es basa en
➢ Ampliar la consignació de la partida destinada a les despeses pel funcionament del
Centre d’Informació per tal preveure la major despesa que suposarà l’absorció de les
informadores que figuraven parcialment com a personal de la Corporació, però que a
partir de setembre seran personal contractat al 100% per l’empresa ADEMC que
gestiona el Centre.
➢ Ampliar la consignació de la partida destinada a reparacions de camins per poder
contractar la dels camins de Can Vilatort i de Ca l’Auleda, necessaris de portar a terme
llur reparació i no figuraven a les previsions de 2018.
➢ Crear una partida amb suficient consignació per atendre la major obra i extres de la
reforma del Casal de la Gent Gran que va ser adjudicada a l’exercici 2017, actuacions
que es recullen a l’informe emès per l’arquitecte director de l’obra.
El regidors Júlia Galí i Arnau Comas realitzen sengles intervencions demanant
explicacions sobre l’increment d’obra realitzada, alhora que expressen la incomprensió
en que aquest augment d’obra representi entre un 25 i un 30% en relació a l’import
adjudicat.
El regidor Marc Aureli Nieto manifesta que els primers sorpresos ha estat l’equip de
govern, no estan gens orgullós d’aquest fet, essent varies les raons:
5
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➢

•
•
•
•

D’una banda l’actuació realitzada a la façana que s’ha passat d’un simple repicat previst
en el projecte a un repicat de tota la superfície i posterior tractament de la totalitat d ela
pedra de la façana,
Desprès l’aprofitament que s’ha fet de l’espai destinat a la caldera de pèlex tampoc
previst en el projecte,
També el reforçament del sostre que no estava previst en el projecte, i
Finalment diferències de volums i de superfícies en relació al projecte.
El regidor Joan Baixas manifesta que en l’obra de l’escoles velles, que també és una
actuació en un edifici vell, espera que no surtin tants d’extres.
El regidor Marc Aureli Nieto diu que de tot s’aprèn, des del primer minut que s’ha iniciat
aquesta obra s’hi està al damunt, controlant que es faci l’obra seguin el projecte i, si hi
ha extres, siguin ben motivats i amb les xifres per endavant abans de decidir qualsevol
canvi o modificació.

▪

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit 2/2018, de suplement
de crèdit, mitjançant transferències entre partides (augments i minoracions) i majors
ingressos no previstos inicialment en el pressupost, i baixa del crèdit sobrant d’altres
partides de despeses, al següent tenor:
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS:
Augment:
48007.432 – altres subvencions (ADEMC)
Minoracions:
13000.920 – personal laboral
16000.920 – seguretat social
60907.155 – reurbanització carrer Nou
SUMA minoracions
-5.309,76
Augment:
61001.454 – actuacions en camins
Minoracions:
60907.155 – reurbanització carrer Nou

Pressupost

modificacions

11.000,00

+5.309,76

16.309,76

170.969,05
222.053,82
338.000,00

-1.000,00
-330,00
-3.979,76

169.969,05
221.723,82
334.020,24

5.000,00

+5.764,85

10.764,85

334.020,24

-5.764,85

328.255,39

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS i MAJORS INGRESSOS:
6
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▪

Posada a votació la proposta de l’alcaldia es produeix el següent resultat:
SET vots A FAVOR: els emesos pels regidors: Daniel Fernández Fuster, Natàlia
Expósito Puig, Marc Aureli Nieto Madrid, Elies Ramil Pou, Neus Calam Pérez, Esteve
Rosell Masó i Sónia Castell Giró.
QUATRE vots EN CONTRA: els emesos pels regidors: Arnau Comas Miñarro, Júlia
Galí Tàpias, Carme, Guillamon Villalba i Joan Baixas Lluís.
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:

Pressupost

modificacions

nova consignació

Augment:
60904.232 – reforma Casal Gent Gran

232,439,98

+75.455,56

307.895,54

Minoracions:
60907.155 – reurbanització carrer Nou
60905.321 – coberta escola Vallmanya

328.255,39
23.725,00

-53.806,00
-2.371,89

274.449,39
21.353,11

0,00

+19.277,67
75.455,56

19.277,67

Major ingrés:
76107 – subvenció Diputació BCN
SUMA minoracions + major ingrés

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.

5 – ADJUDICACIÓ OBRA MILLORA SÈQUIA VILADECANS (canalització)
Assabentats de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència d’adjudicar l’obra de
millora de la sèquia de Viladecans (canalització).

Atès que a l’acta d’obertura de sobres portada a terme per la Mesa de Contractació el
dia 5 de setembre de 2018 es varen rebre les següents ofertes:
Salvador Serra SA
.............................. 206.305,00
Bigas Grup SLU
.................................. 231.891,59
Atès que la Mesa de Contractació ha procedit -en data 12 de setembre de 2018- a
valorar les ofertes presentades, donant el següent resultat:

S.Serra SA
Bigas G. SLU

oferta
millores
expeeconòmica ambientals riència
60,00
1,50
5,00
53,28

1,00

20,00

ISO
0,00
10,00

delegat garantia
2,00
1,00
2,00

5,00

TOTAL
69,50
91,28

Atès que per l’empresa Open Gis & Water Solutions (B’GEO), que va redactar el
projecte de l’obra de millora de la sèquia, s’ha presentat pressupost per portar a terme
la direcció facultativa d’aquesta obra i la coordinació de la seguretat i salut de la mateixa,
amb un total de 4.400,00€ (sense IVA).
Atès que aquesta obra té consignació pressupostària suficient a la partida 609.06.452
del capítol d'inversions del pressupost municipal per l'exercici de 2018, tant per a la
contractació de l’obra com també per a la contractació de la direcció i coordinació de
seguretat i salut.
7
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Atès que la licitació de l'obra esmentada va ser convocada per acord del Ple adoptat a
la sessió del dia 11 de juliol de 2018, amb un tipus de licitació de 232.028,95€ (IVA
inclòs), mitjançant procediment obert simplificat, havent aprovat -tanmateix- el Plec de
Clàusules que regiran en el procés de licitació d’aquesta obra.

El regidor Marc Aureli Nieto explica que desprès de figurar en el pressupost municipal
dels darrers exercicis finalment s’adjudica aquesta obra, alhora que fa una breu menció
als passos que s’han donat per aconseguir una subvenció de la Diputació de Barcelona,
conveni entre els dos ajuntaments (Santa Maria i Sant Esteve de Palautordera),
informes favorables de l’ACA, Diputació Barcelona i Servei de Carreteres, llicència
obres de l’Ajuntament de Fogars de Montclús. També explica el procés de licitació i la
puntuació obtinguda per les 2 empreses que s’han presentat.
A continuació es produeix un debat, amb intervencions de diferents regidors (Arnau
Comas, Júlia Galí, Marc Aureli Nieto i alcalde) sobre la repercussió a la Comunitat de
Regants i a l’empresa Aigües Vallflorida del cost que anirà ha càrrec de l’Ajuntament de
Sant Esteve de Palautordera, convenint, tot ells, la necessitat de revisar a mig termini
el Pla d’Inversions previst a la concessió del servei d’abastament d’aigua.

▪

▪

Posada a votació la proposta de l’alcaldia es produeix el següent resultat:
SET vots A FAVOR: els emesos pels regidors: Daniel Fernández Fuster, Natàlia
Expósito Puig, Marc Aureli Nieto Madrid, Elies Ramil Pou, Neus Calam Pérez, Esteve
Rosell Masó i Sónia Castell Giró.
QUATRE vots d’ABSTENCIÓ: els emesos pels regidors: Arnau Comas Miñarro, Júlia
Galí Tàpias, Carme, Guillamon Villalba i Joan Baixas Lluís.
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:

a)
b)
c)
d)

Segon.- Adjudicar el contracte de l'esmentada obra a l’empresa Bigas Grup SLU pel
preu de 231.891,59 (IVA inclòs), que s'haurà d'executar amb subjecció:
al projecte tècnic aprovat definitivament pel Ple de la Corporació a la sessió del dia 30
de maig de 2018,
al Plec de Clàusules aprovades pel Ple del dia 25 d’abril de 2018,
a la proposta realitzada, i
a La Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic
Tercer.- Aprovar la despesa de l’obra de millora de la sèquia de Viladecans
(canalització) amb càrrec a la partida 609.06.452 d'inversions del pressupost municipal
per l'exercici 2018.

Quart.- Requerir a l'adjudicatari perquè en el termini màxim de 15 dies hàbils següents
a la notificació d'aquest acord acrediti que ha constituït la garantia definitiva, xifrada en
11.594,58€, equivalent al 5% de la rematada (231.891,599€), i per tal que en el termini
màxim de 30 dies -des de que rebi notificació d'aquest acord- comparegui per:
o la signatura del contracte en document administratiu
o la formalització de l'acta de comprovació del replanteig de l'obra, i
o protocolotzar el projecte de seguretat i salut de l'obra.
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Primer.- Declarar vàlida la licitació per a l'adjudicació del contracte de l'obra de millora
de la sèquia de Viladecans (canalització).

Cinquè.- Notificar el resultat de la licitació a l’altre empresa que han participat en el
procediment de contractació, comunicant-los que poden retirar la documentació
administrativa del sobre número 1.
Sisè.- Publicar l'acord d'adjudicació en el perfil del contractant i en el Butlletí de la
Província de Barcelona.
Setè.- Facultar el Sr. Alcalde president, tant àmpliament com en dret sigui menester,
per signar el corresponent contracte administratiu i qualsevol altre document que sigui
necessari en relació amb l'adjudicació i execució d'aquesta obra.
Vuitè.Encarregar la direcció de l'obra de millora de la sèquia de Viladecans
(canalització) i la coordinació de la seguretat i salut de l’obra a l’empresa Open Gis &
Water Solutions (B’GEO), que haurà de nomenar i comunicar a aquest Ajuntament el
nom de la persona que porti a terme aquest treball, el qual haurà de tenir la qualificació
tècnica necessària..
Novè.- Aprovar la despesa 5.324,00€ (amb IVA) per la realització de la direcció
facultativa i coordinació de seguretat i salut de l’obra de millora de la sèquia de
Viladecans (canalització) amb càrrec a la partida 609.06.452 d'inversions del
pressupost municipal per l'exercici 2018

6 – MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL CATÀLEG DE MASIES
Donada lectura a la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència d’aprovar inicialment
una modificació del Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals de Sant Esteve
de Palautordera als efectes d’incorporar la fitxa C-069 de la casa de Can Nadal que no
hi figura.
Atès que la modificació que es proposa té per objecte la inclusió de l’edificació “Can
Nadal” en el planejament derivat i establir les condicions reguladores de l’edificació i de
l’ús.
Atès que la masia de Can Nadal no s’inclou en una zona afectada pel PEIN del Parc
Natural del massís del Montseny, alhora que es considera no necessària o exempta la
tramitació ambiental d’acord amb el que es disposa l’apartat sisè del la disposició
Addicional Vuitena de la Llei 16/2015.

▪
▪
▪
▪
▪

Atès que els usos acceptats per la masia de Can Nadal, que es descriuen a la
documentació presentada, són:
habitatge familiar rural,
establiment de turisme rural,
activitats d’educació en el lleure,
artesanal, i
restauració.
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(Can Nadal).

•

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Atès que la documentació aportada ha estat redactada per l’arquitecte Eduard Fenoy
Palomas i d’altres tècnics de l’empresa EFA arquitectes SLP, que ja varen redactar el
Pla Especial que es proposa de modificar, considerant que es correcte i suficient, estan
composada per:
memòria justificativa,
memòria justificativa,
normativa urbanística,
fitxa C-069 de l’element inventariat “Can Nadal” a la que s’hi annexen recull de
fotografies,
plànols,
fitxa cadastral,
escriptura de propietat.
Atès que la modificació s’adequa al Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals
de Sant Esteve de Palautordera que va ser aprovat definitivament per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona a la sessió del dia 26 de gener de 2012, on
s’especifiquen les condicions de rehabilitació i reconstrucció i els usos admesos amb
l’objectiu de conservar i recuperar el patrimoni construït d’habitatges del sòl no
urbanitzable.
Vist l’informe favorable emes per l’arquitecte municipal.
El regidor Marc Aureli Nieto explica que aquesta masia o casa rural no es va incloure al
Catàleg degut a que quan es va portar a terme estava tancada i no es va poder
contactar amb la propietat per obtenir dades i antecedents, havent estat ara que la
propietat s’ha interessat.
La regidora Carme Guillamon pregunta si hi ha alguna masia o casa més que no figuri
al Catàleg.
El regidor Arnau Comas pregunta per la finalitat del Catàleg
El regidor Marc Aureli Nieto els respon que no es té constància que hi hagi cap més
masia o casa rural fora del Catàleg, i que la finalitat del Catàleg es regular en el sòl
urbanitzable els usos (habitatge o activitat) i les possibilitats urbanístiques de les
edificacions existents
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
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•
•

Atès que la descripció dels elements inventariats que es recull a la documentació
segueixen els paràmetres definits en l’article 12 de la normativa del Pla Especial,
següents:
edificació principal,
volums auxiliars, que es correspon a edificacions auxiliars recuperables que formen
part del conjunt d’edificis,
volums no recuperables que es correspon a coberts oberts auxiliars de les explotacions
agrícoles o ramaderes que no tenen el valor per ser catalogades.

Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Pla Especial de Catàleg de Masies i
Cases Rurals d’aquest municipi, consistent en la incorporació de la fitxa C-069 de la
casa de Can Nadal que no hi figura.

•
•
•
•
•

Segon.- Realitzar informació pública pel termini d’un mes, mitjançant la publicació
d’anuncis a:
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
Diari El9Nou,
tauler d’anuncis, i
pàgina web municipal.
Fent avinent que durant el període indicat l’expedient romandrà a la secretaria municipal
a disposició de qualsevol persona que vulgui examinar-lo es podent formular les
al·legacions que es creguin més adients en defensa de llurs interessos, notificant –amb
aquesta finalitat- a tos els propietaris dels terrenys inclosos en el sector del Pla i
aquelles altres que hi puguin tenir algun interès.

7 – APROVACIÓ DEFINITIVA ESTATUTS PATRONAT.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia per l’aprovació definitiva dels
Estatuts del Patronat Municipal de Música de Sant Esteve de Palautordera.

✓
✓
✓
✓

Atès que durant el període d’informació pública no s’han presentat al·legacions, ni
reclamacions ni suggeriments de cap mena, havent publicat anuncis a:
BOPB de data 20/07/2018,
DOGC de data 24/07/2018,
diari El9Nou de data 13/07/2018,
tauler d’anuncis de la Corporació, pàgina web municipal.
La regidora Natàlia Puig explica que el text dels estatuts que es proposa d’aprovar
definitivament és el que es va consensuar amb tots els grups municipals, alhora que els
posa de manifest que a finals d’octubre està previst de porta a terme un Pla extraordinari
on s’aprovarà la constitució de la Junta del Patronat, havent durant aquest mes de, en
la mesura que sigui possible, consensuar el nom dels seus integrants.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Aprovar definitivament els Estatuts del Patronat Municipal de Música de Sant Esteve de
Palautordera.
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Atès que el Ple de la Corporació a la sessió realitzada el dia 11 de juliol de 2018 va
aprovar inicialment els Estatus del citat Patronat.

8 – DECLARACIÓ URGÈNCIA DE DOS ASSUMPTES
QUE NO FIGUREN A L’ORDRE DEL DIA.

Vist el que es disposa als articles 103-3 i 106-2 del Text Refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, sobre
l’ampliació de l’ordre del dia de les sessions i sobre les propostes presentades desprès
de la convocatòria.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda de declarar la urgència d’aquests assumptes
i incloure’ls a l’ordre del dia.

9 – MOCIÓ AMB MOTIU DEL PRIMER ANIVERSARI DE L’1 D’OCTUBRE.
Proposta de l’alcaldia sobre la conveniència d’aprovar la moció que ha fet arribar
l’Associació Catalana de municipis amb motiu del primer aniversari de l’1 d’octubre.
La data de l’1 d’octubre de 2017 perviurà per sempre en la memòria col·lectiva d’aquest
país. Un any després i en el seu primer aniversari, commemorem una fita històrica
d’exercici democràtic i de defensa democràtica del dret d’autodeterminació dels pobles,
per tal que els ciutadans poguessin decidir lliurament el seu futur.
Més de dos milions de persones van decidir participar activament en el referèndum,
malgrat els intents previs d’atemorir a la població per part del govern espanyol i a través
dels seus braços judicials i policials. Dos milions de conciutadans i conciutadanes van
defensar els col·legis electorals, dormint-hi el dia abans i també defensant les urnes i
les paperetes davant dels atacs desproporcionats i bestials de la policia espanyola. Les
forces de seguretat espanyoles van ferir a més de 1.000 veïns i veïnes i van carregar
violenta i desproporcionalment contra un poble pacífic que defensava la democràcia i
el dret a votar. L’estat espanyol, lluny d’intentar buscar una solució acordada i pactada
amb el govern català per tal que el poble de Catalunya pogués votar, tal i com es
reclamava des del govern de la Generalitat, va decidir emprar la violència, la intolerància
i la brutalitat com a resposta a una demanda de més i millor democràcia.
Van ser molts els ciutadans que van rebre cops i garrotades per part de la policia, i la
guàrdia civil, i que van defensar a ultrança que es pogués seguir votant. Avui és
necessari recordar aquests fets i reivindicar la fortalesa, tenacitat i resiliència dels
ciutadans i ciutadanes d’aquest país que van plantar cara a la repressió i van posar en
evidència davant la comunitat internacional a un estat incapaç de transitar davant d’una
demanda democràtica.
12
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-

El senyor Alcalde manifesta que seria convenient de poder tractar, en aquesta sessió
plenària i debatre les propostes que no figuren a l’ordre següents:
moció amb motiu del primer aniversari de l’1 d’octubre.
moció demanant el nomenament d’un espai públic que dugui el nom d’1 d’octubre de
2017 a Sant Esteve de Palautordera.

El dia 3 d’octubre el poble català, d’una manera molt tranversal, va sortir al carrer com
a acte de rebuig a la violència policial i per demandar, de nou, la llibertat per poder
decidir el nostre futur com a poble. Aquest dia, el 3 d’octubre, és també una diada
rellevant que mostra el denominador comú de la immensa majoria del poble català:
tenim dret a decidir.
Però malgrat aquesta transversalitat majoritària en el si de la nostra societat a favor del
dret a decidir, i les reiterades crides al diàleg, l’estat espanyol va seguir exercint un
paper de repressió empresonant als líders de l’ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi
Cuixart, aplicant l’article 155 de manera arbitrària i il·legítima, desmantellant la sobirania
popular, i posteriorment empresonant a diversos líders polítics, que encara avui són a
la presó: el Vicepresident Oriol Junqueras, la Presidenta Carme Forcadell, els
Consellers Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa, i forçant
l’exili del President Carles Puigdemont, els Consellers Lluís Puig, Meritxell Serret, Toni
Comín, Clara Ponsatí, i de Marta Rovira i Anna Gabriel.
Ells, el govern de Catalunya, juntament amb els ciutadans, van fer possible el
referèndum de l’1 d’octubre, i van anteposar l’interès general i del país a qualsevol altre.
Van corre un risc alt i n’han pagat un preu molt dur i injust: la presó o l’exili. Avui,
indubtablement, el nostre pensament és amb ells i tornem a reclamar el seu immediat
alliberament. Llibertat presos polítics i exiliats!
Per tots aquests motius, per la unanimitat dels membres del Ple de la Corporació
s’acorda:

SEGON.- Reiterar la inapel·lable necessitat que el govern de l’estat espanyol s’assenti
a negociar un referèndum acordat i a acceptar el resultat democràtic que s’obtingui del
plebiscit. Sense descartar altres opcions o sistemes proposats que puguin fer-ho
possible.
TERCER.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítics i el
retorn dels exiliats.
QUART.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels
Diputats , als grups parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt
Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH).
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PRIMER.- Reivindicar i agrair a totes aquelles persones que van fer possible el
referèndum d’autodeterminació del passat 1 d’octubre, malgrat les amenaces, l’ús
il·legítim de la violència i la brutalitat policial per part del govern espanyol.

10 – MOCIÓ DEMANANT EL NOMENAMENT D’UN ESPAI PÚBLIC
QUE DUGUI EL NOM D’1 D’OCTUBRE DE 2017.
Proposta de tots les regidores i regidors del Consistori sobre la conveniència d’aprovar
la moció que ha fet arribar la Comissió local de l’1 d’octubre demanant el nomenament
d’un espai públic que dugui el nom d’1 d’octubre de 2017.
L’u d’Octubre va ser sens dubte un dia per recordar en molts sentits, atès que tots els
catalans amb dret a vot van ser cridats pel Parlament de Catalunya a un referèndum
per decidir la independència de Catalunya.
Aquell dia una majoria de catalans vam anar a votar seguint el mandat del Parlament
de Catalunya, malgrat que el Tribunal Constitucional havia declarat que el referèndum
era inconstitucional.

Però encara no havia arribat el pitjor. L’Estat, frustrat en veure que els col·legis
electorals s’havien constituït correctament amb urnes i paperetes, van reaccionar de
forma violenta i amb un ús desproporcionat de la força. Els responsables del govern de
l’Estat van considerar que s’havia d’aturar el Referèndum i van utilitzar tots els mitjans
al seu abast, violència inclosa. Per aquest motiu, dies abans havien arribat a Catalunya
milers d’efectius dels cossos i forces de seguretat de l’Estat. D’aquesta manera, el matí
del dia 1 d’Octubre de 2017, policies nacionals totalment equipats amb material
antiavalots i fusells llança pilotes de goma (prohibides a Catalunya) van entrar a
diferents punts de votació amb l’objectiu de retirar les urnes. Les imatges tan
lamentables que s’han pogut anar veient de la Guàrdia Civil i el Cos Nacional de Policia
apallissant ciutadans pacífics a les portes dels col·legis electorals, imatges que han fet
la volta al món, són absolutament execrables i demostren la impotència de l’Estat
envers la celebració del Referèndum. Una violència que mai no oblidarem.
La ciutadania, lluny de rendir-se a la violència policial, va decidir de continuar mantenint
els col·legis electorals oberts per tal que tothom que volgués, pogués dipositar el seu
vot a les urnes. Va ser un acte de dignitat, de protesta i de manifestació de la voluntat
democràtica.
Després dels fets de l’1 d’Octubre, s’ha posat sobre la taula del Govern espanyol la
necessitat de seguir dialogant per trobar una sortida a la voluntat de milions de catalans.
La resposta ha estat l’empresonament i l’exili del Govern i l’aplicació de l’article 155 de
la Constitució espanyola.
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La celebració del Referèndum va ser un acte de dignitat col·lectiva. La Generalitat de
Catalunya i gran part de la ciutadania de Catalunya van resistir tots els mecanismes de
repressió de l’Estat que intentaven impedir-lo. La campanya de la vergonya, que va
suposar la vulneració dels Drets Fonamentals i l’arribada de la Guàrdia Civil i la Policia
Nacional per a intervenir mitjans de comunicació, impremtes i conselleries de la
Generalitat de Catalunya, ens van fer recordar èpoques passades.

Mitjançant l'aplicació de l’article 155, l'autogovern de Catalunya va ser esborrat i el
Govern legítim, sorgit de la voluntat del poble, va ser substituït per un govern no votat
pel poble català.
Considerem que aquest dia restarà present en la memòria de tots nosaltres i sortirà en
els llibres d’història. Per això, la Comissió de l’1 d‘Octubre.
Per tot plegat es proposa al Ple de la Corporació de prendre els següents acords:
Primer.- Posar el nom 1 d’Octubre de 2017 en algun dels espais estretament vinculats
amb els fets de l’1 d’Octubre al nostre poble, com a reconeixement a tantes catalanes i
catalans que hem vist trepitjats els nostres drets i llibertats, tant individuals com
col·lectives.
Segon.- Designar amb el nom de plaça 1 d’Octubre de 2017,
la plaça de la Vila, o bé
el pati de les Escoles Velles, on el poble va defensar les urnes.
L’alcalde planteja quin dels dos llocs es decideix de posar-li el nom d’1 d’octubre.
A continuació es produeixen diferents intervencions (Elies, Marc Aureli, Júlia i Arnau),
en les que s’expressa que posar aquest nom a
o Tant el patí com l’edifici de les escoles velles, serà un nom que no s’utilitzarà i el nom
comú seguirà sent escoles velles.
o La Plaça de la Vila és un nom que va estar sotmès a consulta popular i s’hauria de
respectar.

Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Posar el nom 1 d’Octubre de 2017 en algun dels espais estretament vinculats
amb els fets de l’1 d’Octubre al nostre poble, com a reconeixement a tantes catalanes i
catalans que hem vist trepitjats els nostres drets i llibertats, tant individuals com
col·lectives.
Segon.- Designar amb el nom d’1 d’Octubre de 2017, al parc situat davant de
l’església, afrontant amb els carrers Àngel Guimerà i Carretera del Montseny.

11 – PRECS i PREGUNTES.
No es formula cap prec ni pregunta.
I no havent-hi més assumptes per tractar s’alça la sessió a dos quarts de nou del vespre
(20:30 h), de tot el qual com a secretari en dono fe.
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El regidor Arnau Comas proposa de posar el nom 1 d’octubre de 2017 al parc de davant
l’església.

