Essent dos quarts de vuit de la tarda (19:30 h) del dia 30 de maig 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,
Sónia Giro Castell,
Arnau Comas Miñarro,
Júlia Galí Tàpias,
Carme Guillamon Villalba,
Joan Baixas Lluís.
Josep Maria Campdepadrós i Castaño.

Excusa la seva assistència la regidora Júlia Galí Tàpias.
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 25 d’abril de 2018, la qual
en trobar-la conforme es aprovada per la unanimitat dels assistents.

2 – DONAR COMPTE RESULTAT CONCURS-OPOSICIÓ
TÈCNIC D’INTERVENCIÓ.
El Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 29 de desembre de 2017 va aprovar
de convocar concurs-oposició per cobrir la plaça de funcionari tècnic d’intervenció
vacant a la plantilla de personal d’aquest Ajuntament. així mateix es varen aprovar les
Bases.
Es varen declarar aptes, en complir els requisits establerts a les bases, tots els
candidats/es que varen formular sol·licitud de participar en el concurs:
Mireia Soria Garcia,
1
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Dani Fernández Fuster (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 28/11/2018
HASH: 2d3246846c93dc7fbdf4ce3599d4b0da
Josep Ma. Campdepadrós Castaño (2 de 2)
secretari
Data Signatura: 28/11/2018
HASH: 8d3fb684919e7e2e0aef736adeebe06a

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA TRENTA DE MAIG DE 2018

Marta Gimeno Mené,
Daniel Jorge Navarro Gual,
Josep Joan Sancho Ballester,
Daniel Doménech Rodríguez, i
Àngela Garcia Guixé.

−
−
−
−

Els membres titulars del Tribunal Qualificador, que han actuat i valorant els exercicis i
avaluat els mèrits en el concurs-oposició, han estat:
President: Josep Carreras Fabrellas, secretari-interventor de l’Ajuntament de Corçà,
Vocal: Joan Muntal Tarragó, tècnic d’intervenció de l’Ajuntament de Sant Celoni,
Vocal: Montse Carpio Carro, interventora de l’Ajuntament de Mollet, i
Secretari:
Josep Mª Campdepadrós Castaño, secretari-interventor d’aquest
Ajuntament.
El dia 24 d’abril de 2018, prèviament convocats els aspirants/es, es varen portar a terme
les proves, exercicis i valoració de mèrits, que tal i com es desprèn de l’acta del Tribunal
Qualificador:

➢ Es varen presentar els candidats/es:
Mireia Soria Garcia,
Marta Gimeno Mené, i
Daniel Jorge Navarro Gual.

➢ En el primer exercici (teòric) el resultat va ser:
Mireia Soria Garcia:
APTE, amb 6,75 punts sobre 10,00
Marta Gimeno Mené:
APTE, amb 6,20 punts sobre 10,00
Daniel Jorge Navarro Gual:
APTE, amb 5,40 punts sobre 10,00
➢ En el segon exercici (pràctic) el resultat va ser:
Mireia Soria Garcia:
NO APTE,
Marta Gimeno Mené:
NO APTE,
Daniel Jorge Navarro Gual:
APTE, amb 8,00 punts sobre 10,00
➢ En el tercer exercici (català) l’aspirant Daniel Jorge Navarro Gual va ser declarat exempt
de realitzar-lo, en tenir acreditat el títol de nivell C emès per la Junta Permanent de
Català.
➢ En la fase de concurs l’aspirant Daniel Jorge Navarro Gual va obtenir el següent
resultat:
experiència professional, àrea d’intervenció
0,00
experiència auditoria econòmica/financera
0,00
d’altres experiències com tècnic administratiu
1,50
formació complementària i perfeccionament
1,50
post grau Administració Local o similar
2,50
post grau sobre hisenda local o similar
0,00
SUMA
......................................
5,50 sobre 10,00
2
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➢ No varen comparèixer els candidats/es:
Josep Joan Sancho Ballester,
Daniel Domènech Rodriguez, i
Àngela Garcia Guixé.

➢ El Tribunal Qualificador va decidir no realitzar entrevista amb l’únic aspirant que ha
quedat, a tenor del que es recull a les Bases, en no haver-hi només que un aspirant i
no existir la necessitat matemàtica d’obtenir més puntuació.
➢ A la vista del resultat obtingut (18,90 punts sobre 30,00), el Tribunal Qualificador va
formular proposta a l’alcaldia pel nomenament del senyor Daniel Jorge Navarro Gual
com funcionari en pràctiques d’aquest Ajuntament per ocupar la plaça de tècnic
d’intervenció.
➢ Acordant de designar a Josep Maria Campdepadrós Castaño, secretari-interventor de
l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, per valorar, amb APTE o NO APTE el
període de 6 mesos de pràctiques.
El dia 7 de maig de 2018 per resolució de l’alcaldia s’ha procedit al nomenament del
senyor Daniel Jorge Navarro Gual, com a funcionari de carrera, en pràctiques, per
ocupar en propietat la plaça de tècnic d’intervenció d’aquest Ajuntament.
Des de l’endemà de la data de la resolució de l’alcaldia el senyor Daniel Jorge Navarro
Gual disposa d’un màxim d’un mes per prendre possessió de la plaça.
En data d’avui el senyor Daniel Jorge Navarro Gual ha presentat sol·licitud per a prendre
possessió de la plaça de tècnic d’intervenció en aquest Ajuntament, però amb dedicació
parcial mentre no es convoqui i es realitzi llur provisió. Motivant la seva petició pel fet
d’ocupar plaça de tècnic d’intervenció a l’Ajuntament de Vallromanes, que li ha
reconegut la compatibilitat per poder exercir com a tècnic d’intervenció a Sant Esteve
de Palautordera.

3 – APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE OBRA
DE REFORMA DE L’ESCOLA VELLA.
Assabentats els assistents de la proposta de l’Alcaldia sobre la conveniència d’aprovar
definitivament el projecte de l’obra de reforma de l’escola vella.
Atès que el projecte d’aquesta obra va ser aprovat inicialment pel Ple del dia 11 d’abril
de 2018,

✓
✓
✓
✓
✓

Atès que s’ha portat a terme informació pública del projecte d’aquesta obra, havent
publicat anuncis a
BOP de la Província de Barcelona del dia 20/04/2018,
DOGC del dia 20/04/2018,
Diari El9Nou del dia 13/04/2018,
Tauler d’anuncis de la Corporació i pàgina web municipal, i
Perfil del Contractant,
sense que s’hagi presentat cap al·legació ni suggeriment
3
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A proposta de l’alcaldia i per la unanimitat dels assistents s’acorda d’atendre la petició
formulada pel senyor Daniel Jorge Navarro Gual, i -en conseqüència- donar-li possessió
de la plaça de tècnic d’intervenció de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera amb
dedicació parcial del 24% i mentre no es convoqui i es realitzi llur provisió.

Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Aprovar definitivament el projecte de l’obra de reforma de l’escola vella redactat per
l’arquitecte municipal, que té un cost d’execució material de 383.586,92€ (IVA inclòs).

4 – APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE OBRA
DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU.
Assabentats els assistents de la proposta de l’Alcaldia sobre la conveniència d’aprovar
definitivament el projecte de l’obra de reurbanització del carrer Nou.
Atès que el projecte d’aquesta obra va ser aprovat inicialment pel Ple del dia 11 d’abril
de 2018,

El regidor Arnau Comas manifesta que es reiteren el que ja varen expressar amb motiu
de l’aprovació del projecte en el passat Ple, en el sentit que aquest projecte s’ha realitzat
sense tenir un projecte general de viabilitat per a tot el poble que hauria de formar part
del POUM que s’està redactant, o al menys no els hi consta, pel que entenen que no té
sentit per si sol sinó s’emmarca en una planificació o en un context més ampli. El
resultat poden ser actuacions per sí soles bones però que no segueixen cap directiu o
objectiu comú pel municipi, com està passant per exemple en els diferents estils de
voreres que recentment s’han reconstruït.
▪

▪

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 I Neus Calam Pérez, Esteve
Rosell Masó i Sónia Castell Giró.
TRES vots EN CONTRA: els emesos pels regidors: Arnau Comas Miñarro, 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, acordant-se:
Aprovar definitivament el projecte de l’obra de reurbanització del carrer Nou redactat
per l’arquitecte municipal, que té un cost d’execució material de 374.841,88€ (IVA
inclòs).

4
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✓
✓
✓
✓
✓
✓

Atès que s’ha portat a terme informació pública del projecte d’aquesta obra, havent
publicat anuncis a
BOP de la Província de Barcelona del dia 20/04/2018,
DOGC del dia 20/04/2018,
Diari El9Nou del dia 13/04/2018,
Tauler d’anuncis de la Corporació,
Pàgina web municipal, i
Perfil del Contractant,
sense que s’hagi presentat cap al·legació ni suggeriment

5 – APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE OBRA
DE MILLORA SÈQUIA VILADECANS.
Assabentats els assistents de la proposta de l’Alcaldia sobre la conveniència d’aprovar
definitivament el projecte de l’obra de millora de la sèquia de Viladecans.
Atès que el projecte d’aquesta obra va ser aprovat inicialment pel Ple d’aquest
Ajuntament del dia 31 de març de 2017, i pel Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de
Palautordera a la sessió del dia 30 de març de 2017.

✓
✓
✓
✓

−
−
−
−
−

-

Atès que s’ha notificat individualment a
Comunitat de Regants de Santa Maria de Palautordera,
Comunitat de Regants de Sant Esteve de Palautordera,
Aigües Vallflorida SLU,
propietaris de les finques per on passa la sèquia:
Josep Bros Sánchez,
Núria Coll Padrós,
Carmen Llastarri Corbella,
Anna Pou Masnou, i
Mª Dolors Pujol Miquel.
sense que s’hagi presentat cap al·legació ni suggeriment
Atès que s’ha rebut informe favorable de
Serveis Territorials de Carreteres a Barcelona,
Agència Catalana de l’Aigua, i
Diputació de Barcelona.
Atès que s’ha obtingut llicència urbanística de l’Ajuntament de Fogars de Montclús.
Assabentats els assistents de la proposta:
Aprovar definitivament el projecte de l’obra de millora de la sèquia de Viladecans
(entubament) redactat per l’empresa B’GEO Open Gis & Waters Solutions, que té un
cost d’execució material de 232.028,95€ (IVA inclòs).

6 – APROVACIÓ CONVENI AMB CONSELL COMARCAL
REFERIT A L’OBRA DE MILLORA SÈQUIA VILADECANS

5
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✓
✓
✓
✓
✓

Atès que s’ha portat a terme informació pública del projecte d’aquesta obra, havent
publicat anuncis a
BOP de la Província de Barcelona del dia 19/04/2017,
DOGC del dia 12/04/2017,
Diari El9Nou del dia 10/04/2017,
tauler d’anuncis de les dues Corporacions i
pàgines webs de cadascun dels dos municipis,
sense que s’hagi presentat cap al·legació ni suggeriment

Assabentats els assistents de la proposta de l’Alcaldia sobre la conveniència de
procedir a l’aprovació d’un conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental i
l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera referit a l’obra de millora de la sèquia de
Viladecans.
Vist l’esborrany de conveni de col·laboració i cooperació amb el Consell Comarcal del
Vallès Oriental i amb l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera per a l’actuació
supramunicipal de millora de l’abastament d’aigua potable, que figura inclosa en el marc
de les meses de concertació del pla “xarxes de governs locals 2016-2019” redactat pel
Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Atès que l’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre el
Consell Comarcal del Vallès Oriental, com a ens destinatari, i els ajuntaments de Sant
Esteve de Palautordera i de Santa Maria de Palautordera, per a l’execució conjunta de
l’actuació supramunicipal millora de l’abastament d’aigua potable dels dos municipis.
Així mateix es recull la delegació de l’execució de l’actuació a aquest Ajuntament.
Atès que l’actuació comprèn les obres necessàries per tal de millorar la sèquia
compartida a cel obert que condueix l'aigua de la captació del riu La Tordera a les
basses existents al municipi de Sant Esteve de Palautordera, mitjançant la canalització
de l'esmentada sèquia per tal que la problemàtica de les pèrdues desaparegui i alhora
millori la seguretat sanitària de la xarxa.

Atès que les obligacions dels ajuntaments es reflecteixen en els pactes del conveni,
concretament en l’apartat 4t.
Atès que a l’expedient hi consta la memòria justificativa i els informes favorables
emesos pels secretaris i interventors i pels enginyers municipals dels dos municipis.
Vist allò disposat en els articles 303 a 311 del Decret 179/1995 pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals, i els articles 47 a 53 i DA 8a de
la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic.
Assabentats els assistents de la proposta:
Primer.- Aprovar el conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament
de Santa Maria de Palautordera referit a l’obra de millora de la sèquia de Viladecans,
que en la seva part dispositiva diu el següent:
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre el Consell Comarcal
del Vallès Oriental, en endavant CONSELL COMARCAL, com a ens destinatari, i els
AJUNTAMENTS DE SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA i de SANTA MARIA DE
PALAUTORDERA per a l’execució conjunta de l’actuació millora de l’abastament d’aigua

6
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Atès que el conveni preveu la transferència del Consell Comarcal de l’import de
155.000,00€ a l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, provinent de la subvenció
atorgada per la Diputació de Barcelona al Consell Comarcal per a finançar l’actuació
supramunicipal descrita, essent beneficiaris els dos ajuntaments.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL
Per raó d’aquest conveni el CONSELL COMARCAL es compromet a:
Formalitzar els preacords assolits en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”, mitjançant l’acreditació del compliment de les condicions
establertes a l’article 5 de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, en el termini establert a l’article 4 de
les esmentades Instruccions, un cop L’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE DE
PALAUTORDERA hagi presentat al Consell Comarcal la documentació necessària d’acord amb
el pacte tercer.
Consignar en l’estat de despeses dels seus pressupostos, dins del període d’execució establert
pel Projecte, una subvenció de cent cinquanta-cinc mil euros (155.000 €) corresponent a
l’aportació de la Diputació de Barcelona en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019”, fent-la constar a l’estat d’ingressos corresponent a cada exercici, i com a subvenció de
capital.
Presentar els documents justificatius de la despesa realitzada amb càrrec a l’aportació de la
Diputació de Barcelona en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019” en el període i forma establerts a les Instruccions de gestió d’actuacions
derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, així com
la resta de documentació necessària per donar compliment a les bases d’execució del Pla, un
cop L’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA hagi finalitzat l’ACTUACIÓ i
hagi presentat al CONSELL COMARCAL la documentació corresponent.
Presentar al centre gestor corresponent de la Diputació de Barcelona la memòria normalitzada
de finalització de l’obra i fotografia de l’obra finalitzada, un cop l’AJUNTAMENT DE SANT
ESTEVE DE PALAUTORDERA hagi presentat al CONSELL COMARCAL la informació
necessària per a la seva elaboració.
Transferir a l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA, un cop en disposi,
l’import corresponent a l’aportació de la Diputació de Barcelona en el marc de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
Les altres obligacions que es derivin d’aquest conveni.

Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA
Per raó d’aquest conveni l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA es
compromet a:
1. Assumir la delegació de l’execució de l’ACTUACIÓ i executar l’ACTUACIÓ amb subjecció plena
a les bases del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i de conformitat amb el projecte
executiu de l’ACTUACIÓ aportat al CONSELL COMARCAL, d’acord amb l’apartat 4 a) d’aquest
pacte.
En aquest sentit, l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA declara estar
assabentat de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
Així mateix, l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA declara estar
assabentat que la despesa s’ha d’executar i justificar en el període comprès entre l’1 de gener

7

Codi Validació: ATSLQ9N27XAJFYYAPEJYX93KL | Verificació: http://santestevedepalautordera.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 19

potable a Sant Esteve de Palautordera i Santa Maria de Palautordera, en endavant
l’ACTUACIÓ.
Així mateix, aquest conveni té per objecte la delegació de l’execució de l’ACTUACIÓ a
l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA.
L’ACTUACIÓ comprèn les obres necessàries per tal de millorar la sèquia compartida a cel obert
que condueix l'aigua de la captació del riu La Tordera a les basses existents al municipi de Sant
Esteve de Palautordera, mitjançant la canalització de l'esmentada sèquia per tal que la
problemàtica de les pèrdues desaparegui i alhora millori la seguretat sanitària de la xarxa.

8
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de 2016 i el 30 de novembre de l’any següent a aquell en què la Diputació l’hagi imputat
pressupostàriament (2018).
2. Consignar a l’estat de despeses del pressupost de l’exercici 2018 l’import total de l’ACTUACIÓ,
de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, així com
consignar a l’estat d’ingressos, com a subvenció de capital procedent del CONSELL
COMARCAL, el cofinançament de la Diputació de Barcelona en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”.
3. Fer constar la identificació del Consell Comarcal i del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019"
en els cartells d’obra corresponents a l’ACTUACIÓ, d’acord amb allò establert a l’apartat 21 de
les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2016-2019”.
4. Presentar al CONSELL COMARCAL, abans del 10 de setembre de 2018, els documents
necessaris per a la formalització del preacord Millora d’abastament d’aigua potable a Sant
Esteve de Palautordera i Santa Maria de Palautordera, d’acord amb el que disposen els apartats
3, 4 i 5 de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, i en la forma establerta en el formulari normalitzat
de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", codi M2-001-16.
5. Presentar al CONSELL COMARCAL, abans del 30 de setembre de 2019, els documents
justificatius de la despesa realitzada amb càrrec a l’aportació de la Diputació de Barcelona en
el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, d’acord
amb el que disposen l’apartat 13 de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les
Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, i en la forma establerta
en els formularis normalitzats de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals
2016-2019" corresponents a la justificació de despeses (codi M4-001-16).
6. Informar al CONSELL COMARCAL, abans del 30 de setembre de 2018, de la impossibilitat
d’executar i justificar la despesa en els termes del punt anterior, mitjançant la presentació del
document normalitzat.
7. Disposar dels terrenys necessaris per executar l’actuació, lliures de càrregues i servituds de
qualsevol naturalesa.
8. Redactar els estudis i el projecte executiu d’acord amb la normativa vigent, que haurà d’incloure
l’estudi de seguretat i salut o l’estudi bàsic de seguretat i salut, els plec de prescripcions
tècniques de la licitació, el pla de qualitat, el pla d’obra, l’estudi ambiental, la documentació
necessària per obtenir les autoritzacions de les administracions competents i companyies de
serveis, entre d’altres.
9. Incorporar en el projecte executiu totes les prescripcions que resultin de les autoritzacions
preceptives de companyies de serveis i administracions amb competències sectorials.
10. Redactar tota la documentació necessària per a les modificacions posteriors dels estudis i
projecte executiu que si s’escau siguin necessàries, especialment com a causa de la
incorporació de les condicions derivades de les corresponents autoritzacions així com de les
possibles al·legacions.
11. Assumir el cost dels impostos, taxes i preus de qualsevol naturalesa necessàries per a
tramitar i obtenir les llicències, permisos i autoritzacions que la legislació sectorial requereixi.
12. Nomenar i/o contractar la direcció facultativa i la coordinació en matèria de seguretat i salut
durant l’execució de l’obra.
13. Aprovar el pla de seguretat i salut en el treball, amb el corresponent informe de coordinació en
la matèria, i assumir la condició de promotor als efectes del Reial decret 1627/1997, de 24
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de
construcció i assumeix els drets i obligacions que a aquell corresponen.
14. Aprovar l’expedient de contractació, la convocatòria de la licitació, i l’adjudicació del contracte
d’obra, d’acord amb les previsions de la normativa en matèria de contractació administrativa.

Quart. Obligacions de l’AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
1. Posar a disposició de l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA, lliures de
càrregues i de servituds de qualsevol naturalesa, les porcions de terreny que siguin necessàries
per a l’execució de l’ACTUACIÓ en l’àmbit del seu terme municipal.
2. Delegar a l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA la competència per a
l’execució de les obres de l’ACTUACIÓ, en el tram comprès dins del terme municipal de Santa
Maria de Palautordera.
3. Recepcionar les obres derivades de l’ACTUACIÓ objecte d’aquest conveni en la part ubicada
en el seu terme municipal, una vegada efectuades, i assumir el seu funcionament i
manteniment.
4. Acordar amb l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera el repartiment del finançament de la
part de l’ACTUACIÓ no cofinançada per la Diputació de Barcelona en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019.
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15. Dur a terme el control, seguiment i resolució de les possibles incidències que es produeixin
durant l’execució del Projecte.
16. Informar el CONSELL COMARCAL, sobre les actuacions efectuades d’acord amb la gestió
encomanada, l’evolució i estat dels treballs, seguiment i incidències de les obres.
17. Presentar al CONSELL COMARCAL, abans del 30 de setembre de 2019, la documentació i
informació necessàries per a l’elaboració de la memòria de finalització de l’obra i la fotografia
de l’obra finalitzada, d’acord amb el que estableix l’apartat 19 de les Instruccions de gestió
d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019”, i en la forma establerta en el formulari normalitzat de les Meses de concertació del Pla
"Xarxa de Governs Locals 2016-2019", codi M4-002-16, o document que el substitueixi.
18. Custodiar els documents originals i justificacions de les obligacions referides a les Instruccions
de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”, així com dels ingressos que financen l’ACTUACIÓ durant un període no inferior a
6 anys, per tal de posar-los a disposició de la Diputació de Barcelona i del CONSELL
COMARCAL en cas que els requereixin.
19. Disposar del finançament complert per a l’execució de l’ACTUACIÓ, tenint en compte l’aportació
de la Diputació de Barcelona en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
20. Acreditar que l’aportació efectuada per la Diputació de Barcelona, conjuntament amb les altres
fonts especifiques de finançament, no supera el cost total de l’ACTUACIÓ.
21. Recepcionar les obres derivades de l’ACTUACIÓ objecte d’aquest conveni en la part ubicada
en el seu terme municipal, una vegada efectuades, i assumir el seu funcionament i
manteniment.
22. Cofinançar la part de l’ACTUACIÓ no cofinançada per la Diputació de Barcelona en el marc del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, d’acord amb el previst al pacte cinquè, sens perjudici
dels acords als quals puguin arribar l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera i l’Ajuntament
de Santa Maria de Palautordera per al repartiment d’aquest finançament.
23. Complir amb els requisits de publicitat de l’ACTUACIÓ, d’acord amb el que preveu l’apartat 29
de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2016-2019”.
24. Fer constar la participació del CONSELL COMARCAL en tota la informació sobre l’actuació que
s’editi, publiqui, comuniqui o difongui des de l’Ajuntament, fent constar, quan correspongui,
l’anagrama oficial del Consell Comarcal i la contribució econòmica de 155.000 euros del Consell
Comarcal per al finançament de l’actuació supramunicipal a través del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona.
25. Proporcionar tota la documentació que sigui necessària per a la justificació de l’obra i de la
subvenció que el CONSELL COMARCAL requereixi amb l’antelació suficient.
26. Les altres que resultin d’aquest conveni i de les normes aplicables per a la realització de
l’ACTUACIÓ.

5. Transferir a l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA, l’import que li
correspongui d’acord amb el pacte cinquè.
6. Les altres que resultin d’aquest conveni i de les normes aplicables per a la realització de
l’ACTUACIÓ.
Cinquè. Règim econòmic
1. Les parts declaren conèixer i acceptar que el cost de l’ACTUACIÓ, a reserves de la seva
adjudicació, és de 270.000 euros (€), IVA inclòs.
2. El CONSELL COMARCAL aportarà el cofinançament rebut de la Diputació de Barcelona en el
marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, de 155.000
euros.
3. Els ajuntaments de SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA i SANTA MARIA DE
PALAUTORDERA, pagaran la part del cost de l’ACTUACIÓ no finançada per l’aportació del
CONSELL COMARCAL esmentada en el pacte precedent.
La participació que correspon a cada un dels ajuntaments en el finançament del cost de
l’ACTUACIÓ no cofinançat pel CONSELL COMARCAL és el resultat següent:
Cost AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA = 50% del cost total.
Cost AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA = 50% del cost total.

2.
a)
b)
c)
d)

Sisè. Comissió de seguiment
Les parts acorden crear una comissió integrada pels alcaldes/esses dels Ajuntaments o les
persones en qui deleguin i per la Gerència del CONSELL COMARCAL o la persona en qui
delegui.
Les funcions de la Comissió seran les següents:
Vetllar pel compliment de les previsions d’aquest conveni.
El seguiment i la coordinació de l’ACTUACIÓ
Acordar i proposar els ajustaments que en resultin necessaris per l’execució de l’obra.
Resoldre les consultes de la direcció facultativa.
Setè. Vigència
Aquest conveni entra en vigor en la data de signatura i s’extingirà per tot amb el compliment de
les obligacions que les parts contreuen i per l’incompliment de les mateixes obligacions si són
de tal naturalesa que no permeten l’execució de l’ACTUACIÓ, sense que això eximeixi els
ajuntaments d’abonar al CONSELL COMARCAL les obligacions que hagi contret per raó
d’aquest conveni.
Vuitè. Modificació del conveni
Aquest conveni pot ser modificat amb l’acord exprés de les parts.
Novè. Jurisdicció
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les qüestions
que se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni.

Segon.- A l’efecte de l’execució de l’actuació esmentada, es fa constar que
1. Està assabentat de les instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de
Concertació del Pla “xarxa de governs locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona.
2. Està assabentat que la despesa s’ha d’executar i justificar en el període comprés entre
l’1 de gener de 2016 i el 30 de novembre de l’any següent a aquell en què la Diputació
de Barcelona l’hagi imputat pressupostàriament (2018).
3. Es disposa de finançament complet per a executar l’actuació, tenint en compte
l’aportació de la Diputació de Barcelona.
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1.

4. L’aportació de la Diputació de Barcelona, juntament amb les altres fonts de finançament
de l’actuació, no supera el cent per cent del seu cost.
5. Disposa dels terrenys necessaris per a executar l’actuació d’acord amb el projecte
aprovat en el que s’incorporen les corresponents servituds i ocupacions temporals.
Tercer.- Facultar a l’alcalde per a la signatura d’aquest conveni.
Quart.- Notificar els acords anterior al Consell Comarcal del Vallès Oriental, a
l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera i a l’enginyer municipal.

7 – APROVACIÓ CONVENI AMB L’AJUNTAMENT
DE SANTA MARIA PALAUTORDERA
REFERIT A L’OBRA DE MILLORA SÈQUIA VILADECANS
Assabentats els assistents de la proposta de l’Alcaldia sobre la conveniència de
procedir a l’aprovació d’un conveni amb l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
referit a l’obra de millora de la sèquia de Viladecans.
L’objecte d’aquest conveni és establir una relació de cooperació amb l’objecte de dur a
terme les obres de millora de la sèquia d’abastament d’aigua a Sant Esteve de
Palautordera i Santa Maria de Palautordera. En concret, es preveu l’execució de
l’esmentat projecte, pel qual les disposa d’una subvenció atorgada per la Diputació de
Barcelona per un import de 155.000€, I els ajuntaments es reparteixen el cost restant
al 50%. Així mateix, en el conveni es preveu la delegació a l’Ajuntament de Sant Esteve
de la contractació de les obres esmentades.

Vist allò disposat en els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; i articles 47 a 53 i DA
8a de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Assabentats els assistents de la proposta:
Primer.- Aprovar el conveni sobre les obres de millora de la sèquia d’abastament
d’aigua a Sant Esteve de Palautordera i Santa Maria de Palautordera, a signar amb
l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, que en la seva part dispositiva diu el
següent:
Primer.- OBJECTE
Els Ajuntaments de Sant Esteve de Palautordera i de Santa Maria de Palautordera, mitjançant
aquest conveni, estableixen una relació de cooperació amb l’objecte de dur a terme les obres
de millora de la sèquia d’abastament d’aigua a Sant Esteve de Palautordera i Santa Maria de
Palautordera.
Segon.- APROVACIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC
Els Ajuntaments de Sant Esteve de Palautordera i de Santa Maria de Palautordera fan constar
que han procedit a l’aprovació reglamentària del Projecte de millora de la sèquia d’abastament
d’aigua a Sant Esteve de Palautordera i Santa Maria de Palautordera.
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A l’expedient hi consta la memòria justificativa i l’informe emès pel secretari-interventor.

−
−
−
−
−
−

Quart.- CONTRACTACIÓ DE L’OBRA
4.1.- Els dos ajuntaments es comprometen a consignar en els respectius pressupostos la
quantitat suficient per atendre la despesa que se’n derivi dels costos directes i indirectes
inherents a l’execució de la part de l’obra de millora de la sèquia d’abastament d’aigua a Sant
Esteve de Palautordera i Santa Maria de Palautordera que a cada ajuntament li correspongui
de suportar.
4.2.- L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera delega a l’Ajuntament de Sant Esteve de
Palautordera la contractació de les obres de millora de la sèquia d’abastament d’aigua a Sant
Esteve de Palautordera i Santa Maria de Palautordera (plec clàusules, licitació i adjudicació).
Així mateix l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera delega a l’Ajuntament de Sant Esteve
de Palautordera la contractació de l’energia elèctrica pel funcionament de les instal·lacions
contemplades en el projecte de l’obra (comportes i els equips electromecànics, així com els
equips transmissor i receptor i de telecomandament).
4.3.- Previ a la licitació de l’obra l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera expedirà
certificació de la seva disponibilitat pressupostària, moment a partir del qual l’Ajuntament de
Sant Esteve de Palautordera iniciarà el corresponent expedient de contractació.
4.4.- L’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera portarà a terme la redacció del plec de
clàusules reguladores de la licitació per adjudicar l’obra d’acord amb el que s’estableixi a la
normativa vigent, el qual haurà de tenir necessàriament l’informe favorable de l’Ajuntament de
Santa Maria de Palautordera.
4.5.- L’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera realitzarà la convocatòria de la licitació de
l’obra, en conformitat amb el projecte i plec de clàusules.
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Tercer.- FINANÇAMENT
3.1.- Segons el projecte tècnic redactat el preu d’execució per contracte es de 232.028, 95€
Per determinar el cost de l’obra, objecte del present conveni, cal afegir els costos de:
la redacció del projecte,
els treballs i materials contemplats en el projecte executiu (IVA inclòs),
l’escomesa i comptador elèctric, necessaris per fer funcionar les comportes de la resclosa i els
equips electromecànics, així com els equips emissor i receptor i de telecomandament,
els costos indirectes (casetes, assaigs, tècnics, etc),
les despeses generals i el benefici industrial,
les indemnitzacions per ocupacions temporals i/o expropiacions,
l’impost i les taxes per les llicències i/o autoritzacions,
la direcció facultativa de l’obra, i
la coordinació de la seguretat i salut de l’obra.
La previsió total de la despesa s’estima, preventivament, en 270.000 €, que es repartirà al 50%
per a cadascun dels dos ajuntaments, una vegada deduïda la subvenció de 155.000 € que ha
estat atorgada per la Diputació de Barcelona al Consell Comarcal del Vallès Oriental per
aquesta mateixa finalitat.
3.2.- Es repartiran a parts iguales -entre els dos ajuntaments- les altres despeses que es
produeixin com a conseqüència directa o indirecta de les actuacions prèvies i/o posteriors a la
contractació de l’obra, com serà el cas del subministrament elèctric, la redacció del projecte i
estudis, les ocupacions temporals, la direcció facultativa, la coordinació de la seguretat i salut,
els informes, les llicències, els impostos, les taxes, etc),
Un cop produïda qualsevol de les altres despeses esmentades, l’ajuntament que l’hagi de
satisfer liquidarà a l’altre ajuntament la meitat del seu import, tenint -aquest- el termini màxim
de 30 dies per pagar l’import liquidat. També podrà ser objecte de compensació les despeses
que s’imputin a cada ajuntament
3.3.- Per a la comprovació de l’efectivitat de les despeses efectuades en execució del present
conveni ambdós ajuntaments es comprometen a facilitar qualsevol document que obri als seus
arxius.

Cinquè.- EXECUCIÓ DE L’OBRA
5.1.- L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera delega a l’Ajuntament de Sant Esteve de
Palautordera el nomenament de la direcció facultativa i de la coordinació de seguretat i salut de
l’obra.
5.2.- L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera nomenarà un tècnic per fer el seguiment
de l’execució de l’obra, el qual durà a terme les tasques de supervisió i assistència tècnica.
5.3.- Mensualment, mentre duri l’execució de l’obra, el director facultatiu de la mateixa
presentarà una certificació de l’obra executada acompanyada de la corresponent factura, la
qual si es conforme serà aprovada per l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, que en
donarà compte a l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera als efectes de llur constància, i
aquest en farà l’abonament del 50,00% del seu import, una vegada deduït, si s’escau les
subvencions que puguin ser atorgades per a l’execució de l’obra.
5.4.- L’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera presentarà al Consell Comarcal del Vallès
Oriental i/o a la Diputació de Barcelona els justificants necessaris per poder percebre –si és el
cas- la subvenció a que fa referència el pacte tercer en els termes obligacions establertes en
en el conveni que es signarà entre els dos ajuntaments i el Consell Comarcal del Vallès Oriental.
En cas que el cobrament de la citada subvenció s’hagi de vehicular d’altre forma es garantirà
que l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera percebi l’import corresponent en el termini
mínim possible.
5.5.- Les incidències, variacions i/o modificacions de partides d’obra que es puguin produir en
el decurs de l’execució de l’obra seran resoltes per l’Ajuntament de Sant Esteve de
Palautordera, amb la conformitat de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, repartint el
50,00% per a cada Ajuntament el major o menor cost que pugui implicar les modificacions i/o
variacions.
5.6.- Amb el certificat de finalització de l’obra, els representants designats per cadascun dels
Ajuntaments signaran la preceptiva acta de recepció de l’obra. La qual serà signada en tants
exemplars originals com siguin necessaris però a un sol efecte.
Una còpia d’aquesta acta serà tramesa als organismes públics que sigui necessari d’acord
amb el que estableix la normativa vigent.
5.7.- L’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, en la seva qualitat d’Ens contractant,
procedirà a la devolució de la garantia constituïda pel contractista adjudicatari de l’obra, un cop
hagi transcorregut el termini contractual previ informe favorable del tècnic director de l’obra i
amb la conformitat de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.
5.8.- L’obra resultant del present conveni resta propietat dels dos ajuntaments per parts iguals
i sense perjudici de les servituds i drets de les comunitats de regants de Sant Esteve de
Palautordera i Santa Maria de Palautordera.
Sisè.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT
6.1.- Es preveu la constitució d’una Comissió mixta de seguiment, amb caràcter executiu, per
a la resolució de les qüestions que es plantegin amb motiu de la interpretació i el compliment

13

Codi Validació: ATSLQ9N27XAJFYYAPEJYX93KL | Verificació: http://santestevedepalautordera.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 19

4.6.- La Mesa de contractació, que haurà de valorar les ofertes que es presentin, estarà
constituïda per tècnics i per representants dels dos Ajuntament de forma paritària, que actuaran
en la forma que es contempli en el plec de clàusules.
Podran assistir amb veu però sense vot representants designats per les Comunitats de Regants
d’ambdós municipis, així com de l’empresa Aigües Vallflorida concessionària del servei
d’abastament d’aigua al municipi de Sant Esteve de Palautordera.
4.7.- La proposta de contractació que formuli la Mesa de Contractació es passarà –amb
caràcter previ- a l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera als efectes que doni llur
conformitat o demani aclariments o en faci les manifestacions/al·legacions que cregui oportú.
Un cop fet traslladarà el que en resulti a l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, el qual
procedirà –si s’escau- a acordar la contractació de l’obra.

−
−
−

de les clàusules d’aquest conveni i en especial pel que fa a la liquidació definitiva de les
despeses derivades del present conveni.
6.2.- Aquesta Comissió estarà integrada –de forma paritària- pels representant dels dos
ajuntaments següents:
alcaldes i regidors d’obres i/o serveis dels dos ajuntaments,
tècnics designats pels dos ajuntaments, i
secretaris d’ambdues corporacions municipals.
Podran assistir-hi amb veu però sense vot representants designats per les Comunitats de
Regants d’ambdós municipis .
6.3.- La Comissió es reunirà, a petició d’un dels dos alcaldes, a les dependències assignades
a aquest efecte per l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera.
Setè.- RESPONSABILITAT
La responsabilitat que es pugui generar enfront de tercers, com a conseqüència de les
actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni, correspondran al 50% a cadascun
dels dos ajuntaments.
Vuitè.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Ambdós ajuntaments s’obliguen al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal així com el Reglament (UE)
2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de
les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

Desè.- VIGÈNCIA
La vigència del conveni acabarà el dia de finalització del darrer període de garantia de l’obra
que s’estableixi a la contractació, sense perjudici de mantenir-se vigent pel que fa a la realització
dels treballs de manteniment de la sèquia que siguin necessaris d’acord amb el estableix la
disposició addicional primera i fins que sigui atorgat un nou conveni, moment en que el present
conveni sense cap efecte.
DISPOSICIONS ADICIONALS
Primera.- CONSERVACIÓ I FUNCIONAMENT DE LES INSTAL·LACIONS
Un cop rebuda l’obra, amb independència de qui les porti a terme i/o satisfaci, i fins que no es
reguli o es convingui d’altra forma, els dos ajuntaments es repartiran a parts iguales les
despeses ocasionades pels treballs de conservació i manteniment de les instal·lacions,
accessos, aparells, comptadors i/o d’altres elements vinculats a la sèquia, així com el consum
elèctric del comptador que s’ha d’instal·lar per les comportes i els equips electromecànics, així
com emissor i receptor i de telecomandament.
Segona.- INSCRIPCIÓ REGISTRAL DE LA SERVITUD D’AQÜEDUCTE
a) L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera delega a l’Ajuntament de Sant Esteve de
Palautordera la realització de les actuacions i tràmits que siguin menester per inscriure en el
registre de la propietat que correspongui la servitud d’aqüeducte a les finques (predis
dominants) per on passa la sèquia, aquesta servitud portarà implícit el dret de pas per
reparacions i/o manteniment de la sèquia, sent beneficiaris els dos ajuntaments i les dues
comunitats de regants.
b) La delegació indicada en el punt anterior també faculta a l’Ajuntament de Sant Esteve de
Palautordera per tramitar davant de l’Agència Catalana de l’Aigua que -en conformitat al que
s’estableix als articles 18 i següents del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprovat pel
R.D. 849/1986- i en la seva qualitat d’Organisme de Conca la imposició de la servitud forçosa
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Novè.- JURISDICCIÓ
Aquest conveni té caràcter jurídic-administratiu, per la qual cosa el seu enjudiciament es sotmet
a la jurisdicció contenciosa-administrativa competent als termes municipals afectats.

a que s’ha fet referència si fos la via més adequada o idònia, tot això de conformitat amb el que
es va acordar en sessió plenària del dia 30 de març de 2017.
c) Les despeses que s’ocasionin per aquest concepte (inscripció registral de les servituds), seran
repartides al 50% per a cada un dels dos ajuntaments. Procedint el que l’hagi satisfet a practicar
una liquidació de l’import repercutible, disposant l’altre ajuntament del termini màxim de 30 dies
per pagar l’import liquidat.
Tercera.- APLICACIÓ SUPLETÒRIA
S’estableix l’aplicació supletòria al present conveni de les determinacions del conveni a signar
entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i els ajuntaments de Sant Esteve de Palautordera
i Santa Maria de Palautordera per delegar l’execució de l’actuació “Millora d’abastament d’aigua
potable en el marc de les meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”

Segon.- Autoritzar i disposar una despesa de 232.028,95€, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 609.06.452 del pressupost de 2018.
Tercer.- Facultar l’alcalde per a la signatura de l’esmentat conveni.

La regidora Carme Guillamon que el punt següent de l’ordre del dia “aprovació inicial
projecte aïllament aules casal teatre” hauria ser debatut darrera del punt número 9
“creació del servei municipal d’ensenyament de la música”, per entendre que estan
vinculats un amb l’altre.
El regidor Marc Aureli Nieto li contesta que no ho considera així, ja que es poden
aprovar projectes encara que no s’executin immediatament, tot i que no té cap
inconvenient en canviar l’ordre de debat d’aquests dos punts.
Per la unanimitat dels assistents es modifica l’ordre de debat dels dos punts de l’ordre
del dia que venen a continuació.

8 – CREACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’ENSENYAMENT DE LA MÚSICA
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia i de la totalitat de membres de
l’equip de govern municipal per a la creació del servei municipal d’ensenyament de la
música en el municipi.
Atès que en escriptura pública de data 24 de març de 2017 aquest Ajuntament va
acceptar l’herència atorgada pel senyor Jaume Puig Arabia, consistent en 490.155,14€,
així com també es va comprometre a donar compliment al prec de destinar l’herència a
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•
•
•
•
•

Quart.- Nomenar per constituir la Comissió Mixta de Seguiment dels dos ajuntaments
als regidors i tècnics municipals següents:
Daniel Fernández Fuster, alcalde
Esteve Rosell Masó, regidor d’obres i serveis,
Marc Aureli Nieto Madrid, regidor de Medi Ambient,
Emili Pajares Radua, enginyer, i
Josep Maria Campdepadrós Castaño, secretari-interventor.

la promoció de l’ensenyament de la música en el terme municipal de Sant Esteve de
Palautordera
Atès que amb la finalitat de donar compliment al prec citat, per encàrrec d’aquest
Ajuntament, el senyor Carles Farràs Villaginés, ha redactat una Memòria en la queda
suficientment i plenament justificat social, jurídica i econòmicament l’establiment o
creació del servei d’ensenyament de la música a Sant Esteve de Palautordera.

o
o
o

o
o

Vist l’informe emès pel secretari-interventor d’aquest Ajuntament en el que es posa de
manifest que
➢ que la facultat per exercir la iniciativa d’establir serveis correspon al Ple de la
Corporació, tal i com estableix l’article 158 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels Ens Locals (ROAS), havent -en aquest cas- d’acompanyar-se d’una memòria
justificativa.
➢ que per a la implantació del servei, com és diu a l’article 159 del ROAS cal – a mésdisposar de
❖ un projecte, en el que -entre d’altres- es determinin: llurs característiques, forma de
gestió, instal·lacions adscrites al servei, estudi econòmic, etc.
❖ un reglament en el que es determini l’abast de les prestacions,
➢

que un cop es disposi dels dos documents esmentats els tràmits a seguir són els
indicats en l’article 160 del ROAS, d’aprovació inicial, d’informació pública, de preveure
els efectes econòmics en especial en el pressupost.
El regidor Arnau Comas diu que l’acord que es proposa prendre “iniciar expedient ...”
el pot adoptar la Junta de Govern de l’Ajuntament, és un acord d’intencionalitat, doncs
per crear el servei es necessari el Projecte i el Reglament, amb la Memòria no n’hi ha
prou, pel que considera innecessari l’acord que es proposa adoptar.
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o
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Atès que a l’esmentada Memòria s’esmenten com a objectius del servei d’ensenyament
de la música:
Fomentar l’afició a la pràctica musical.
Dotar els centres de règim general d’eines i/o projectes de música per tots els alumnes
d’una determinada edat, elaborats conjuntament amb aquests centres.
Fomentar el coneixement del fet musical, més enllà de la pràctica,
Integrar els diferents sectors de la població que tenen interessos i manifestacions
musicals i artístiques diferenciades en un espai comú que permeti el coneixement, la
valoració i la fusió entre ells.
Facilitar i potenciar el treball articulat dels professionals i els afeccionats del sector
musical: intèrprets, autors, educadors - mestres i professors -, productors, etc… amb
consultes periòdiques que puguin incidir en l’oferta de l’escola i amb la creació de espais
que facilitin la relació entre ells.
Assegurar el manteniment de les formes culturals (musicals, sobretot) existents que
tinguin un valor de tradició i arrelament positiu en el context, i mantenir-les vives i – si
cal – continuadament adaptades a contextos culturals.
Promoure l’intercanvi d’experiències i idees musicals, artístiques i culturals no sols a
escala local.

La regidora Natàlia Expósito explica que aquesta proposta és l’inici dels tràmits i dels
diferents acords que s’hauran de prendre per posar en funcionament l’escola de música
municipal, que alhora és fruït del treball de prop de 3 anys portat a terme per la comissió
mixta que es va crear arran de l’herència rebuda (50% del capital) del senyor Jaume
Puig Arabia.
Manifestant que es porta a la consideració del Ple l’aprovació de la Memòria de
l’establiment d’aquest servei, per a la seva vegada iniciar l’expedient de creació de
l’escola de música al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Indicant que el Projecte està força elaborat i en poques setmanes es podrà portar al Ple
per -si es considera- poder-lo aprovar, la qual cosa podria ser en el Ple Ordinari de la
primera setmana de juliol.
En aquest mateix Ple es podrà debatre el Reglament del Servei o Estatuts del Patronat
que gestionarà aquest servei, que tanmateix s’hi està treballant.

▪

▪

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 I Neus Calam Pérez, Esteve
Rosell Masó i Sónia Castell Giró.
TRES vots d’ ABSTENCIÓ: els emesos pels regidors: Arnau Comas Miñarro, 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, acordant-se:

Segon.- Aprovar la Memòria, redactada pel senyor Carles Farràs Villaginés, en la
queda suficientment i plenament justificat social, jurídica i econòmicament l’establiment
o creació del servei d’ensenyament de la música al municipi.
Tercer.- Facultar a la regidora d’ensenyament, Natàlia Expósito Puig, per tal que
encarregui i porti a la consideració del Ple, per tal de poder acordar l’establiment del dit
servei, els documents següents:
✓ el projecte, en el que -entre d’altres- es determinin: llurs característiques, forma de
gestió i de prestació, instal·lacions adscrites al servei, estudi econòmic, etc.
✓ el reglament que reguli l’abast del servei,

9 – APROVACIÓ INICIAL PROJECTE AÏLLAMENT
AULES CASAL-TEATRE.
Assabentats els assistents de la proposta de l’Alcaldia sobre la conveniència d’aprovar
el projecte de l’obra d’aïllament de les aules del Casal Teatre municipal, situat en el
número 2 del carrer Pare Casals.
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Primer.- Iniciar la tramitació de l’expedient per a l’establiment del servei de
l’ensenyament de la música en el municipi de Sant Esteve de Palautordera.

Atès que el citat projecte ha estat redactat per l’empresa Audio Acústica, representada
de Benjamin González Rosa, tenint un cost d’execució material de 147.445,99€.
Atès que es considera correcte la documentació de que es composa el projecte
conforme a allò que es prescriu a l’article 24 del ROAS i que s’especifica als articles 25
a 33.
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer municipal, en el que es fa constar que
atenent les característiques de l’obra el plec de condicions tècniques ha estat substituït
per fitxes tècniques dels materials, considerant suficient la documentació aportada.
Vist el que es disposa als articles 36 i següents del ROAS pel que fa als tràmits que
s’han de seguir per realitzar l’aprovació dels projectes d’obres.
El regidor Marc Aureli Nieto explica que el projecte contempla aïllar acústicament totes
les aules del Casal-teatre de les dues plantes, tot i que -de moment-segurament només
s’aïllaran les del primer pis, amb la finalitat que puguin ser destinades a la futura l’escola
de música municipal, aconseguint una millor capacitat acústica i -a més- evitar
molèsties al teatre.
Indicant que pel finançament del cost de redacció d’aquest projecte s’ha aconseguit una
subvenció del programa Xarxa de Governs Locals de la Diputació de Barcelona.

El regidor Arnau Comas manifesta que quan varen rebre la proposta que ara es debat
no es disposava d’alguns documents necessaris per l’aprovació del projecte, ni havien
rebut cap mena d’explicació de que es volia portar a terme aquesta actuació.
El regidor Marc Aureli Nieto diu que la documentació, com diu el tècnic municipal es
considerà suficient per fer-ne l’aprovació inicial, però -en tot cas- s’acabarà de
completar abans de realitzar.ne l’aprovació definitiva i de treure a licitar aquesta obra

▪

▪

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 I Neus Calam Pérez, Esteve
Rosell Masó i Sónia Castell Giró.
TRES vots d’ ABSTENCIÓ: els emesos pels regidors: Arnau Comas Miñarro, 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, acordant-se:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de l’obra de d’aïllament de les aules del Casal
Teatre municipal, situat en el número 2 del carrer Pare Casals, redactat per l’empresa
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El regidor Elies Ramil diu que les entitats i/o associacions que disposen d’aules al
Casal-teatre podran ser reubicades en el Casal d’Avis, on -amb les obres de
remodelació que s’estan executant- surten unes dependències que no tenen
destinació. Podent l’Ajuntament disposar de les aules del Casal-teatre.

Audio Acústica, representada de Benjamin González Rosa, tenint un cost d’execució
material de 147.445,99€.
Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini d’un mes mitjançant
anuncis al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província,
al diari El9NOU, a la pàgina web municipal i al tauler d’anuncis de la Corporació.
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I no havent-hi més assumptes per tractar s’alça la sessió a dos quarts de vuit del vespre
(20:30 h), de tot el qual com a secretari en dono fe.

