Essent les nou del vespre (21:00 h) del dia 12 de novembre 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 28 de setembre de 2018, la
qual en trobar-la conforme es aprovada per la unanimitat dels assistents.

2 – DONAR COMPTE ACORDS JUNTA de GOVERN
SOBRE ASSUMPTES DE PERSONAL
Es dona compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern els dies 3 i 17
d’octubre de 2018, sobre assumptes de personal, següents:
JUNTA de GOVERN 3 d’octubre de 2018:
Atès que l’operari de la brigada d’obres i serveis municipals, Josep Altimira Sibina, ha obtingut
l’alta mèdica, i que el senyor Xavier Pujol Puig per acord adoptat per la Junta de govern a la
sessió del dia 16 de juliol de 2018 ha estat contractat temporalment per cobrir la baixa laboral
del senyor Josep Altimira Sibina.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda donar per acabat el període de contractació temporal
amb el senyor Xavier Pujol Puig, en data 21 d’octubre de 2018.
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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 EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA DOTZE DE NOVEMBRE DE 2018

JUNTA de GOVERN 17 d’octubre de 2018:
Atès que per Resolució de la Directora Provincial de l’Instituto Nacional de la Seguridad Social
s’ha aprovat, en data 14/09/2018, la pensió per incapacitat permanent, en grau de total per a la
professió habitual a l’operari d’aquest Ajuntament en Josep Altimira Sibina.
Atès, en conseqüència, que s’ha procedit a donar-lo de baixa com a treballador d’aquest
Ajuntament.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Sibina, pels conceptes
986,86
304,48
1.039,28
1.039,28
3.369,99
-128,65
-339,01
2.902,24

Segon.- Aprovar la compensació entre el líquid a percebre esmentat i d’altres conceptes que
el senyor Josep Altimira Sibina ha cobrat o té que cobrar d’aquest Ajuntament, donant el
següent resultat:
líquid a percebre per cessament
.......................................
2.902,24
nòmina mes setembre 2018, fins 13/09/18
........................
530,76
nòmina cobrada el mes de setembre
.................................
-1.224,84
bestreta cobrada a compte paga nadal
.............................
-600,00
quantitat resultant un cop fetes les compensacions
..........
1.608,16

3 – MODIFICACIÓ PLANTILLA DE PERSONAL

•
−
−
−
•
−
−

Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència d’aprovar
la modificació de la plantilla de personal en els següents termes:
dotar la plantilla de personal de les següents places:
una plaça de funcionari de tècnic mig d’administració general, adscrit a les àrees de
Secretaria i Contractació i Urbanisme i Medi Ambient,
una plaça d’operari de serveis múltiples de la brida d’obres i serveis, i
una plaça d’agent cívic,
amortitzar les places de personal laboral:
de l’àrea d’Urbanisme i Medi Ambient: arquitecte, arquitecte tècnic i enginyer, que
passaran de laborals a funcionaris,
les dues d’informadores del Centre d’Informació.
Vist que la Ley General de Presupuestos del Estado (LPGE) regula, d’una banda, el
volum de l’oferta pública (OPO) per a la incorporació de personal permanent a
l’Administració i el sector públics mitjançant la taxa de reposició d’efectius (TRE); i de
2
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Primer.- Aprovar la liquidació per cessament del senyor Josep Altimira
i quantitats següents:
serveis extraordinaris prestats durant l’any 2017
...............
quitança paga d’estiu
.........................................................
quitança paga de nadal
.....................................................
quitança vacances 2018
....................................................
SUMA ...........................................................
descompte Seguretat Social
.............................................
descompte IRP (10,06%)
...................................................
LIQUID a percebre ........................................

l’altra, l’evolució de les retribucions del personal, determinant si aquelles
s’incrementaran, es reduiran o es congelaran, i en quina mesura ho faran.
Atès que la possibilitat de modificar la plantilla ampliant el nombre de places ha estat
també reconeguda per la jurisprudència, encara que sigui de forma indirecta, quan fa
referència a la possibilitat d’incorporar nou personal tant en places ja existents com en
places de nova creació (SSTS d’11 de maig de 2015, rec. 3359/2013; de 27 de març
de 2006, rec. 515/2000 i de 22 de setembre de 2005, rec. 3557/2001 i STSJ de
Catalunya de 8 de març de 2006, rec. 12/2005.

Atès que en relació a la proposta que es presenta al Ple:
➢ pel que fa a la plaça de funcionari de tècnic mig d’administració general, respon a
la propera jubilació del secretari interventor i té com a finalitat disposar d’una persona
qualificada i professional en les funcions de secretaria, ja que aquesta Corporació per
raó del número d’habitants i per l’import del pressupost – segons, entre d’altres, les
converses mantingudes amb la Direcció General d’Administració Local – difícilment
podrà disposar d’un secretari d’habilitació nacional.
➢ la plaça d’operari de serveis múltiples de la brigada d’obres, té com a finalitat cobrir
les mancances de personal a la brigada per cobrir correctament el servei que es presta,
el qual ha estat molt deficitari en els darrers mesos degut a l’acumulació de baixes
laborals, alguna de llarga durada.
➢ la plaça d’agent cívic respon a la necessitat d’informar, sensibilitzar i difondre actituds
cíviques per tal de fomentar accions de bona convivència i respecte entre la ciutadania
i de controlar les incidències vinculades a l’Ordenança de Civisme, que va ser aprovada
pel ple del 23 de juliol de 2009 i a la gestió de residus porta a porta, implantat al municipi
des del novembre de 2016.
Atès que les dues places esmentades a dalt (operari i agent cívic) es creen aprofitant
la supressió de les dues places d’informadores, de la plantilla d’aquesta Corporació,
que han estat absorbides per l’empresa que gestiona el Centre d’Informació, d’acord
amb el conveni signat entre l’empresa i l’Ajuntament per acord de junta de govern local
del 29 d’agost de 2018.
Atès que l’amortització de les places del personal de l’Àrea d’Urbanisme i Medi Ambient,
es deu a que el règim jurídic utilitzat per a la contractació d’aquests empleats públics és
del tot incorrecte ja que desenvolupen funcions que comporten exercici d’autoritat,
participen directa o indirectament en l’exercici de potestats públiques i en la salvaguarda
dels interessos generals de l’Estat i de les administracions públiques, funcions que
corresponen exclusivament a personal funcionari (article 9.2 del Reial Decret Legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic). Essent l’única possibilitat per tal de reconduir aquesta situació i
3
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Atès que les places de reposició, d’acord amb la LPGE, poden ser per causa de
jubilació, defunció, renúncia, pèrdua de la condició de funcionari, extinció del contracte
de treball, excedència sense reserva de lloc, qualsevol altra situació administrativa que
no suposi la reserva de lloc de treball o la percepció de retribucions amb càrrec a
l’administració de la qual cessa i baixes per concurs de trasllat a una altra administració
pública.

adaptar el vincle jurídic d’aquestes places es que es procedeixi a crear les places com
a personal funcionari i s’iniciï el corresponent procés per a la seva cobertura
reglamentària, per posteriorment amortitzar les places laborals.

•
•
•

•

La regidora Sònia Castells explica que aquesta proposta té per objecte:
fer una classificació de totes les places d’acord amb l’informe-dictamen emès per la
Diputació de Barcelona,
la creació de les places de tècnic/a de secretària pensant en la propera jubilació del
secretari i d’agent cívic per consolidar les feines que s’estan realitzant en el nou sistema
de recollida d’escombraries (porta a porta),
la funcionarització de les tres places dels serveis tècnics municipals: arquitecte,
enginyer i arquitecte tècnic, en tenir clar que degut a les seves tasques que impliquen
exercici d’autoritat (informes vinculants i inspeccions) no poden continuar estant com a
personal laboral,
la creació d’una plaça d’operari de serveis múltiples per a la brigada d’obres i serveis
municipals, que en principi s’havia previst fos de conserge del pavelló per poder
reubicar al treballador Josep Altimira que té declarada una incapacitat per la feina
habitual (operari), però que en haver cessat s’ha cregut oportú de que continuar tenintla com d’operari per la pluralitat de funcions i feines que se li poden atribuir. Justificant
aquesta nova plaça en les mancances de personal de la brigada que degut a les baixes
laborals s’havia seriosament afectada, havent arribat a ser de 2 persones durant uns
quants mesos.
A continuació es produeix un debat sobre el percentatge de dedicació de les places
dels tècnics, la situació d’interinatge de gran part del personal d’aquest Ajuntament i del
conjunt de l’Administració Pública.

▪

▪

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.
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:
Primer.- Modificar la plantilla de personal al servei d’aquest ajuntament, en la forma
següent:
PERSONAL FUNCIONARI:

grup

TOTAL

4

Places
ocu- vapades cants
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Atès que, d’acord amb l’article 90.1 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local correspon a cada corporació aprovar, mitjançant el pressupost
general, la plantilla municipal i que en l’elaboració del pressupost per l’exercici 2019 es
tindrà en compte la dotació pressupostària per a cadascuna de les places de nova
creació.

Habilitació nacional
Administració general:
- titulat de grau mitjà
Administració especial:

secretari/ària interventor/a
- titulat superior
serveis tècnics:
- titulat superior

- titulat superior
- titulat grau mitjà
serveis especials:
AP

- vigilants

A2*

1

0

1

tècnic/a d’intervenció
tècnic de secretària

A1
A2

1
0

1
1

1
1

arquitecte

A1

0

1

1

enginyer
arquitecte tècnic

A1
A2

0
0

1
1

1
1

- agutzil-vigilant

AP
2

1
0

0
2

1

(* categoria a extingir en el subgrup A2)

PERSONAL LABORAL:
arquitecte/a
enginyer/a
arquitecte/a tècnic/a
treballador/a social
auxiliars administratius/ves
agent cívic
conserge escola
operari/a serveis múltiples
paleta
netejador/a

GRUP
A1*
A1*
A2*
A2
C2
AP
AP
AP
AP
AP

ocupades
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

Places
vacants
1
1
1
1
5
1
1
7
0
1

TOTAL
1
1
1
1
5
1
1
7
1
1

Segon.- Exposar al públic la modificació de la plantilla de personal, un cop aprovada,
per el termini de 20 dies, a comptar des del següent a la publicació del corresponent
anunci al Butlletí Oficial de la Província. Durant l’esmentat termini els interessats podran
examinar la documentació i presentar els suggeriments o les reclamacions que
considerin oportú. Passat aquest termini, si no s’ha presentat cap reclamació o
al·legació la modificació de la plantilla s’entendrà aprovada definitivament.
Tercer.- Comunicar la modificació de la plantilla de personal al Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas i a la Direcció General d’Administració Local.

4 – APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PLA ESPECIAL
DEL CATÀLEG DE MASIES (Can Nadal)
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia per a aprovar provisionalment la
modificació del Pla Especial de Catàleg de Masies. (Can Nadal)
Atès que el Ple d’aquest Ajuntament a la sessió del dia 28 de setembre de 2018 va
acordar d’aprovar inicialment la modificació del Pla Especial de Masies de San Esteve
de Palautordera a l’objecte d’incorporar la fitxa C-069 que es correspon a la masia “Can
Nadal” que no hi figura.
5
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(* pendents d’amortitzar)

-

Atès que durant el període d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació ni
suggeriment de cap mena, havent inserit anuncis a
Butlletí Oficial Província del dia 17/10/18,
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 17/10/18,
Diari El9Nou del dia 11/10/18, i
A la pàgina web municipal i tauler d’anuncis de la Corporació.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació del Pla Especial de Masies de San
Esteve de Palautordera a l’objecte d’incorporar la fitxa C-069 que es correspon a la
masia “Can Nadal” que no hi figura.
Segon.- Trametre l’expedient a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona als efectes de
–si ho considera adient- realitzi la seva aprovació definitiva.

5 – APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D’OBRA
PER A LA MILLORA D’ETAP I DIPÒSIT D’AIGUA
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia per a l’aprovació del projecte de
l’obra de millora de l’estació de tractament d’aigua (ETAP) i del dipòsit
d’emmagatzematge d’aigua.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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, concretant-se en:
memòria,
pressupost d’execució material i de contracta,
gestió de residus,
plec de control de qualitat,
plec de prescripcions tècniques i particulars,
plànols de conjunt i de detall de l’obra, i
estudi bàsic de seguretat i salut.
Vist els informes favorables emesos per l’enginyer i l’arquitecte municipals.
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 aquest projecte respon a la conveniència de
millorar la xarxa d’abastament d’aigua, preveient la construcció d’una nova estació de
tractament d’aigua i un nou dipòsit d’emmagatzematge, havent previst llur construcció
l’any 2019 o 2020 per la qual cosa es disposa d’una subvenció de l’ACA de
300.000,00€.
6
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Atès que el citat projecte ha estat redactat per l’enginyer Guifré Comangés Font tenint
un pressupost d’execució per contracte de 595.645,78€ (IVA del 21% inclòs).

El regidor Arnau Comas pregunta si és una inversió en alta i si figura en les inversions
contemplades a la concessió del servei d’abastament d’aigua.
El regidor Marc Aureli Nieto li contesta que aquesta obra és efectivament una inversió
en alta i que esta contemplada a l’annex del contracte de la concessió del servei
d’abastament d’aigua, pel que la part no subvencionada s’haurà de fer càrrec l’empresa
concessionària del servei.

▪

▪

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.
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:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de l’obra de millora de l’estació de tractament
d’aigua (ETAP) i del dipòsit d’emmagatzematge d’aigua, redactat per l’enginyer Guifré
Comangés Font tenint un pressupost d’execució per contracte de 595.645,78€ (IVA del
21% inclòs).

6 – CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB
L’ASSOCIACIÓ CASAL GENT GRAN.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia per a l’aprovació del conveni amb
l’Associació del Casal de la Gent Gran per a l’ús dels espais i instal·lacions dels edificis
números 46 i 48 del carrer Major i sala annexa, propietats de l’Ajuntament de Sant
Esteve de Palautordera, que es venen utilitzant, entre d’altres, com a casal de la gent
gran.

•
•
•

Atès que l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera és propietari dels edificis, de
planta baixa i dues plantes, següents:
número 48 del carrer Major destinat a magatzem municipal,
número 46 del carrer Major, que s’utilitza com a casal de gent gran, i
sala annexa ubicada a la part posterior dels dos edificis que té accés des del patí interior
dels dos edificis tenint la entrada des de la Plaça Joan Serra. Aquesta sala està
destinada a actes i activitats complementàries del casal de gent gran i per actes i/o
activitats organitzades o autoritzades per l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera.

7
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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.

Atès que els dos edificis, presentaven un estat habitable, però tenien moltes mancances
en matèria de compliment de normativa de tot tipus: barreres arquitectòniques, baixa
tensió, seguretat contra incendis o aïllaments.
Atès que l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera ha portat a terme obres de
reforma i millora d’aquest edificis, per unificar en un sol els dos edificis però mantenint
les dues entrades des del carrer Major, així mateix les obres han resolt les qüestions
citades mitjançant la instal·lació d’un ascensor, aïllament, adequació de lavabos,
reconstrucció de coberta i d’altres intervencions com les de refer els paviments, la
fusteria o les instal·lacions de llum, de calefacció, etc.
Atès que l’Associació de la Gent Gran de Sant Esteve de Palautordera es va constituir
l’any 1996, tenint com a finalitats, entre d’altres, l’activitat de casal de i per a la gent
gran del municipi, la qual porta a terme -amb autorització de l’ajuntament- des de
l’indicat any en l’edifici número 46 del carrer Major realitzant, tanmateix, actes i/o
activitats a la sala annexa esmentada.
Atès que és la voluntat de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera i de l’Associació
de Gent Gran de Sant Esteve de Palautordera de continuar portant a terme actes,
activitats i el casal de la gent gran en els citats edificis i en la sala annexa.
Els regidors Sònia Castells i Elies Ramil expliquen que la finalitat del conveni es de
tenir regulat l’ocupació d’aquest edifici municipal tant per part dels avis com també l’ús
que se’n pugui fer per d’altres activitats

Primer.- Aprovar el conveni amb l’Associació del Casal de la Gent Gran per a l’ús dels
espais i instal·lacions dels edificis números 46 i 48 del carrer Major i sala annexa,
propietats de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, que es venen utilitzant,
entre d’altres, com a casal de la gent gran, que en la seva part dispositiva literalment
diu el següent:

•

•

Primera.- L’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera cedeix a l’Associació de la Gent Gran
de Sant Esteve de Palautordera, que accepta, el dret d’utilitzar en exclusiva els locals situats
en el edificis esmentats, en la forma que es diu a continuació:
la totalitat dels espais situats a les plantes baixa i primer pis del número 46 del carrer Major,
amb accés des del citat número, també si accedeixen des del patí interior que té entrada des
de la Plaça Major.
la totalitat dels espais situats a la planta primer pis del número 48 del carrer Major, amb accés
des del número 46 del carrer Major, també si accedeix des del patí interior que té entrada des
de la Plaça Joan Serra.
L’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera es compromet a buscar i a cedir a l’Associació
del Casal de la Gent Gran una petita sala i/o armaris per solucionar la manca d’un espai
d’emmagatzament.
Segona.- L’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera es reserva i l’Associació de la Gent
Gran accepta, l’ús exclusiu dels espais d’aquest edificis, en la forma que es descriu a
continuació:
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Per la unanimitat dels assistents s’acorda:

•
•

•
−
−
•
•
•
•

planta segon pis dels número 46 i 48 del carrer Major, que s’hi arriba a través de l’ascensor o
per l’escala interior, que comencen en el vestíbul central i interior dels dos edificis.
local situat a la planta baixa amb accés directe des del número 48 del carrer Major, que s’utilitza
com a magatzem municipal.
Tercera.L’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera i l’Associació de la Gent Gran
compartiran l’ús i el dret de pas dels espais d’aquest edificis, en la forma que es descriu a
continuació:
la resta de la planta baixa de l’edifici número 48 del carrer Major, on s’hi ubiquen dos lavabos i
un ascensor.
l’Ajuntament accedeix a aquests espais a través del pati interior que té entrada des de la Plaça
Joan Serra.
l’Associació accedeix a aquests espais des del número 46 del carrer Major i també a través del
patí interior que té entrada des de la Plaça Joan Serra.
vestíbul central, escala interior i ascensor, que s’ubiquen a la zona central i interior dels dos
edificis, ambdues parts hi accedeixen en la mateixa forma que s’ha descrit a l’apartat anterior.
la cuina, amb el benentès que l’Ajuntament haurà de notificar a la Junta del Casal la previsió
d’utilització.
porta d’accés al patí interior dels dos edificis que afronta amb la Plaça Joan Serra.
pati situat entre l’edifici i la sala annexa, tot i que en tindrà preferència d’ús l’ajuntament pels
actes i activitats que es portin a terme a la plaça.

Cinquena.- Els espais compartits per ambdues parts, que es descriuen a les clàusules tercera
i quarta, comporten el dret de pas de totes les persones autoritzades tant per l’Ajuntament com
per l’Associació, així com pel personal de les empreses de subministraments i/o serveis
degudament acreditades.

o
o
o
o
o
o
o

Sisena.- L’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera es farà càrrec de les despeses
ordinàries o corrents, següents:
neteja de la totalitat dels espais
subministrament i consums d’aigua, gas i electricitat,
manteniment ascensors,
assegurança contra incendis dels edificis i de responsabilitat civil,
obres de reparacions i/o de manteniment,
pintat de la façana exterior dels edificis i de la sala annexa,
consum telefònic i wifi del local.

o
o
o

Setena.- L’Associació de la Gent Gran es farà càrrec de les despeses ordinàries o corrents,
següents:
mobiliari i equips d’oficina,
material per l’activitat de casal gent gran, i
assegurança contra robatoris.
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Quarta.L’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera i l’Associació de la Gent Gran
compartiran la utilització de la sala annexa, ubicada a la part posterior dels dos edificis, amb
accés des del patí interior que té entrada des de la Plaça Joan Serra.
Ambdues parts acorden que tindran prioritat els actes i/o les activitats organitzades o
autoritzades per l’ajuntament, procurant sempre que sigui possible no entorpir les activitats que
organitzi l’Associació amb caràcter ordinari o que ja estiguin organitzades amb tres mesos
d’antelació i en sigui coneixedor l’Ajuntament.

Vuitena.- La vigència d’aquest conveni s’iniciarà amb la signatura del mateix, tenint una
vigència de 4 anys més 1 altre, podent ser prorrogat -de forma-tàcita- per períodes anuals o pel
termini que s’indiqui en l’acord de prorroga, a no ser que alguna de les parts el denúncia, la
qual cosa s’haurà de fer amb una antelació mínima de 3 mesos.
Novena.- Per la modificació del conveni caldrà l’aprovació tant de l’Ajuntament de Sant Esteve
de Palautordera com l’Associació de la Gent Gran.
Desena.- L’ incompliment del present conveni per a qualsevol de les parts signatàries, pot
donar lloc a la seva resolució. A més de l’incompliment són causes d’extinció del conveni:
a) l’expiració del seu termini,
b) el mutu acord,
c) qualsevol altre causa admissible en dret.
Onzena.- El règim jurídic d’aquest conveni està constituït per les seves clàusules, essent la
jurisdicció contenciosa administrativa la competent per a conèixer litigis que puguin sorgint entre
les parts signants d’aquest conveni.

Segon.- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura del citat conveni.

7 – APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2017

Atès que el Compte General de l’exercici 2017 ha seguit la següent tramitació:
✓ aprovació de la liquidació del pressupost per resolució de l’alcaldia de data 5 de juliol
de 2018,
✓ donar compte de la liquidació al Ple de la Corporació a la sessió realitzada el dia 11 de
juliol de 2018,
✓ dictamen de la Comissió de Comptes del Compte General adoptat a la sessió del dia
19 de setembre de 2018,
✓ informació pública del Compte General, amb publicació d’anuncis al BOP del dia 2
d’octubre de 2018 i tauler d’anuncis, sense que s’hagin formulat al·legacions.
Vist l’informe emès pel secretari-interventor fent una anàlisi del resultat obtingut en la
liquidació del pressupost de l’exercici 2017, posant de manifest:
Primer.- No s’observa dèficit estructural en el conjunt del Pressupost de l’exercici 2017 que
s’ha tancat. Les xifres resultants donen la informació exigida per l’article 93.1 del Reial Decret
500/1990 de 20 d’abril.
Segon.- Totes les partides tant de l’estat d’ingressos com de l’estat de despeses s’han liquidat
d’acord amb les previsions efectuades, llevat dels suplements de crèdits que s’ha aprovat però
que no modifiquen el resultat final, així com majors ingressos i estalvi en despeses que es
detallen en el punt següent.
Tercer.- En el tancament dels comptes de l’exercici 2017 es produeix un dèficit pressupostari
per import de 61.245,34€, fruit d’haver reconegut drets (ingressos) per valor inferior a les
obligacions contretes (despeses), en concret:
➢ drets reconeguts nets
2.185.268,06
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Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia i de la regidora d’hisenda sobre
la conveniència de procedir a l’aprovació del Compte General de l’exercici 2017.

➢
➢
➢

o
o
o
o

obligacions reconegudes netes
crèdits gastats finançats amb romanent tresoreria
desviacions de finançament negatives de l’exercici
resultat pressupostari ajustat:

2.521.752,89
161.027,21
114.212,28
-61.245,34

Quart.- El romanent de tresoreria per a despeses generals que s’ha produït en el tancament
de l’exercici 2017 és de signe POSITIU per l’import de 189.034,12 €, el qual s’ha obtingut per
tenir
fons líquids
626.918,31
drets pendent de cobrament
403.989,55
obligacions pendent de pagament
-765.760,51
saldos de dubtós cobrament
-76.113,23
romanent de tresoreria per a despeses generals
189.034,12

✓

❖
❖

❖
❖
❖

exercici
fons líquids
romanents
2017
626.918,31
189.034,12
2016
517.028,67
651.094,26
2015
484.691,43
623.746,98
2014
313.380,02
473.728,39
2013
343.672,23
128.864,54
2012
84.695,93
118.077,17
Tanmateix, en relació a la disminució del romanent, aquest fet s’explica per la disminució dels
drets reconeguts relatius al capítol 4 d’ingressos.
S’ha procedit a minorar el pendent de cobrament en -76.113,23 € pel que fa als tributs
municipals a excepció de les multes, no en d’altres conceptes (subvencions i/o ajuts d’Ens
Públics), pel concepte de saldos de dubtós cobrament, d’acord amb el que s’estableix a l’article
191.2 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i a l’article 103 de la Llei 500/1990.
En quant al romanent de tresoreria de caràcter positiu que s’ha obtingut, d’acord amb la Llei
2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, així com les disposicions posteriors
(lleis pressupostos estat) que l’han modificat, s’hauria d’aplicar a:
sanejament de les obligacions pendents d’aplicar al pressupost, no és el cas per no tenir-ne,
garantir el compliment dels compromisos de despesa assumits que constitueixen una part del
romanent que està compromesa per l’existència de romanents de crèdits incorporables.
D’aquesta despesa compromesa, s’ha de descomptar la despesa compromesa amb compromís
d’ingrés: la relativa al tercer pagament de la certificació de l’obra de la construcció de la passera
i la part de l’obra de reforma dels edificis del carrer major i casal de la gent gran.
compliment del termini legal de pagament a proveïdors,
la reducció de l’endeutament, que s’hauria d’utilitzar un cop descartades totes les anteriors
opcions o alternativament
inversió financerament sostenible, cosa inviable atès que no es compleix l’objectiu d’estabilitat
pressupostària.
En definitiva i resumint:
ROMANENT DESPESES GENERALS 2017
189.034,12
1. Reconeixement DPA
0,00
2. Despesa compromesa
88.611,39
3. Fons de Solvència
100.422,73
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Sobre aquestes dades cal esmentar:
✓ Els fons líquids i els romanents de tresoreria obtinguts -a fi d’exercici- segueixen en la línia dels
exercicis anteriors que varen ser

4. Amortitzar deute

0,00

ROMANENT EFECTIU
Per la qual cosa, no existeix romanent efectiu per poder aplicar-se.

0,00

Cinquè.- Pel sotasignant s’informa favorablement els comptes de l’exercici de 2017 que a nivell
de resum numèric, afegint la proposta de minoració dels saldos de dubtós cobrament, dona el
següent resultat:
❖ RESULTAT PRESSUPOSTARI:
INGRESSOS:
capítol 1 - impostos directes
capítol 2 – impostos indirectes
capítol 3 – taxes, preus públics i d’altres ingressos
capítol 4 – transferències corrents
capítol 5 – ingressos patrimonials
capítol 7 – transferències de capital
capítol 9 – passius financers
SUMA .................

drets reconeguts nets
1.078.352,42
121.751,52
338.248,15
632.999,45
13.916,52
0,00
0,00
2.185.268,06

DESPESES:

El resultat pressupostari no ajustat de l’exercici 2017, determinat per la diferència entre drets
pressupostaris nets liquidats el 2017 (2.185.268,06 euros) i les obligacions reconegudes netes
durant el 2017 (2.521.752,89 euros), és de: -336.484,83 euros.
Aquest resultat s’ha d’ajustar amb els crèdits gastats finançats amb romanent en la quantitat de
161.027,21 euros.
El resultat pressupostari ajustat de l’exercici de 2017 és de: -61.245,34 euros.
❖ ROMANENT DE TRESORERIA:
Fons líquids a 31/12/2017
Drets pendents de cobrament a 31/12/2017
Obligacions pendents de pagament a 31/12/2017
ROMANENT TRESORERIA TOTAL
AJUSTAMENTS article 101 RD 500/90:
saldos pendents de cobrar de dubtós cobrament
ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

626.918,31
403.989,55
-765.760,51
265.147,35
-76.113,23
189.034,12

Sisè.- Pel que fa als límits legals derivats de la liquidació del pressupost de 2017:
1. Ràtio d'estalvi net
Drets reconeguts Cap. 1 a 5
2.185.268,06
Obligacions reconegudes Cap. 1, 2, i 4
1.971.365,58
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obligacions reconegudes netes
capítol 1 – despeses de personal
748.728,79
capítol 2 – despeses corrents en béns i serveis
1.084.046,93
capítol 3 – despeses financeres
13.446,03
capítol 4 – transferències corrents
138.589,86
capítol 6 – inversions reals
393.030,03
capítol 9 – passius financers
143.911,25
SUMA ................
2.521.752,89

Estalvi brut
213.902,48
Anualitat teòrica s/ art. 53 TRLRHL
145.427,47
Estalvi net
68.475,01
2. Ràtio legal d'endeutament
D'acord amb l'art 53 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la situació sobre l'endeutament total és del 25,88%.
Setè.- En relació a l’avaluació dels controls de la Llei Orgànica 2/2012, es desprèn que la
liquidació del Pressupost de l’exercici 2017 no assoleix el compliment del principi d’estabilitat
pressupostaria, no obstant no assoleix el compliment de la regla de la despesa.
En conseqüència, aquesta Entitat Local haurà de formular un Pla Economicofinancer de
conformitat amb l’establert en els articles 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i en l'article 9 de l'Ordre 21/05/2012, d'1
d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació
previstes en la Llei Orgànica, 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
Vuitè.- Un cop aprovada la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 s’ha de trametre al
Servicio de Coordinación con las Haciendas Locales del Ministerio de Economia.y Hacienda,
així com també a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Vist el que es disposa als articles 191 i 192 i 208 i següents de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals, pel que fa a la formació, tramitació,
documentació, publicació i aprovació de la liquidació dels pressupostos.

La regidora Neus Calam explica el procediment seguit en la tramitació del compte
general de 2017 (liquidació, comissió comptes, informació pública), alhora que explica
les operacions de tancament que s’han realitzat (saldos de dubtós cobrament,
incorporació de romanents, suplements crèdits, etc).
El regidor Arnau Comas pregunta pel Pla Econòmic Financer que a l’informe es diu
que s’ha de tramitar en no complir amb la regla de la despesa.
La regidor Neus Calam li contesta que no es considera necessari tota vegada que en
tenir la comptabilitat al dia s’està observant que en l’exercici 2018 es preveu que es
corregirà aquesta situació.
▪

▪

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.
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:
13
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Atès que es considera que la documentació dels comptes s’ajusta al que s’indica a la
normativa d’aplicació.

PRIMER.- Aprovar els comptes generals de l’exercici de 2017 minorant el pendent de
cobrament per dubtós cobrament, donant a nivell de resum numèric el següent resultat:
PATRIMONI a 31 desembre 2017:
Actiu: 18.743.184,21€
Passiu: 1.331.312,75€
Net
17.411.871,46€
Capitals permanents integrats pel patrimoni: 4.015.945,62€,
Patrimoni generat: 13.103.916,71€
Subvencions pendents d’imputació a resultats: 292.009,13€.

patrimonial:

TRESORERIA:
Romanent líquid per a despeses generals: 189.034,12€
Gestió de tresoreria:
➢
➢
➢
➢

cobraments
pagaments
superàvit tresoreria
existències inicials
existència finals

3.885.615,72
3.775.726,08
109.889,64
517.028,67
626.918,31

CÀRREGA FINANCERA: 7,20€.
ESTALVI NET: 229.502,22€, que representa el 10,51% dels ingressos corrents liquidats.
RESULTAT PRESSUPOSTARI:
Drets reconeguts nets
Obligacions reconegudes netes
Resultat pressupostari
Ajustaments negatius
Despeses finançades amb romanent
Resultat Pressupostari ajustat

2.185.268,06
2.521.752,89
-336.484,83
114.212,28
161.027,21
-61.245,34

SEGON.- Trametre el compte General de l’exercici 2017 a la Sindicatura de Comptes
de Catalunya.

8 – MODIFICACIÓ TARIFES ORDENANCES FISCALS
PER A L’EXERCICI 2019 I SEGÜENTS
Assabentats els assistents de la proposta de la proposta de l’alcaldia i de la regidora
d’hisenda d’aprovar la modificació de les tarifes de les ordenances fiscals per a l’exercici
2019 per les raons i consideracions que es recullen en els atesos que a continuació es
transcriuen.
Atès que el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, regula de forma exhaustiva els recursos dels
municipis i, en cada cas determina la facultat de les Corporacions Locals pel seu
establiment, ordenació i supressió, per la determinació de les quotes tributàries, així
com per l’aprovació i modificació de les corresponents ordenances fiscals que s’hi
concreten.
L’equip de govern municipal, a proposta de la regidora d’hisenda, considera convenient
de
14
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➢

A. Modificar algunes de les tarifes dels diferents tributs municipals, en la forma i pels
motius que s’indiquen a continuació:
o

l’impost sobre béns immobles d’urbana: establir el tipus impositiu en el 0,70%, que
significa baixar-lo en relació a l’actual que és del 0,71%, per raó de continuar mantenint
la quota a satisfer, amb un lleuger increment, però disminuint l’augment derivat de
l’increment del 10,00% que tindran els valors cadastrals amb motiu de la darrera revisió
cadastral realitzada.

o

l’impost sobre béns immobles de rústega: establir el tipus impositiu en el 0,50%, que
significa pujar-lo en relació a l’actual que és del 046%, per raó d’actualitzar les quotes
que en els darrers anys no s’ha modificat.

o

l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres: establir el tipus impositiu per a totes
les obres en el 4,00%.

o

Preu públic pel servei de teleassistència, cada mes

.....

7,21

...............................................
.....................................

300,00
11,00

▪ adquisició de cubell marró d’escombraries per a gespa i fullaraca:
− de 120 litres
...........................................................................
− de 240 litres
..........................................................................

25,00
40,00

▪ concessió de títol de columbari
▪ conservació columbari, a l’any i unitat

▪
bosses compostables d’escombraries,
− per cada paquet de 20 bosses de 40 litres
− per cada paquet de 10 bosses de 120 litres
− per cada paquet de 10 bosses de 240 litres

.........................
.........................
.........................

4,00
3,40
6,20

C. Afegir la tarifa del preu públic per a la utilització de locals, de la sala de sessions de la
Casa Consistorial en el mateix bloc del local del Corral de Can Molins, quedant redactat
en la forma següent:
▪
utilització del local municipal “corral de Can Molins” i de la sala
de sessions de la Casa Consistorial:
- activitats d’interès general, per cada hora
........................
10,00
- activitats d’interès privat, per cada hora
...........................
20,00
- exposicions d’1 dia (màxim 8 hores)
.................................
60,00
- exposicions caps de setmana
............................................
100,00
D. Modificar les bonificacions sobre l’IBI d’urbana, que queda redactat en la forma següent:
bonificació del 20% de la quota a satisfer (art 74.4 LHL) quan el contribuent sigui pensionista i
el total d’ingressos del conjunt familiar sigui inferior a 1,2 vegades el Salari Mínim
Interprofessional (SMI), sempre i quan l’immoble objecte de l’impost sigui la residència habitual
bonificació del 40% de la quota a satisfer (art 74.4 LHL), amb un màxim de 150,00€/anuals quan
els ingressos de la unitat familiar del contribuent no superin
✓ 1,2 vegades el SMI si la unitat familiar és d’un sòl membre,
✓ 1,6 vegades el SMI si la unitat familiar és de dos membres,
✓ 1,8 vegades el SMI si la unitat familiar és de tres o més membres.
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B. Establir les tarifes de taxes i preus públics, següents:

Aquestes bonificacions no s’aplicaran quan el contribuent tributi IBI d’urbana per d’altres
habitatges.

−
−
−
−
−

La regidora Neus Calam explica la proposta que es porta a la consideració del Ple que
bàsicament és
la correcció a la baixa del tipus de l’IBI per anivellar l’augment del 10% dels valors
cadastrals,
establir un mateix tipus del 4% per l’impost de construccions,
establir tarifes en taxes i preus públics per nous serveis que s’estan prestant com el
repartiment de cubells i borses d’escombraries (porta a porta),
actualització de la taxa de teleassistència, o
afegit la utilització per a casaments de la sala de sessions.
Manifestant que aquestes propostes s’han explicat al grup municipal de la CUP, havent
quedat pendent de revisar les bonificacions sobre la quota de l’IBI d’urbana.

bonificació del 20% de la quota a satisfer (art 74.4 LHL) quan el contribuent sigui pensionista i
el total d’ingressos del conjunt familiar sigui inferior a 1,4 vegades el Salari Mínim
Interprofessional (SMI) referenciat a l’any 2018, sempre i quan l’immoble objecte de l’impost
sigui la residència habitual
bonificació del 40% de la quota a satisfer (art 74.4 LHL), amb un màxim de 150,00€/anuals quan
els ingressos de la unitat familiar del contribuent no superin
✓ 1,4 vegades el SMI de l’exercici 2018 si la unitat familiar és d’un sòl membre,
✓ 1,8 vegades el SMI de l’exercici 2018 si la unitat familiar és de dos membres,
✓ 2 vegades el SMI de l’exercici 2018 si la unitat familiar és de tres o més membres.
Aquestes bonificacions no s’aplicaran quan el contribuent tributi IBI d’urbana per d’altres
habitatges.

Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació d’algunes les tarifes de les ordenances
fiscals per l’exercici del 2019 i següents, les quals quedaran en la forma següent:
➢ impost sobre béns immobles d’urbana (ordenança fiscal núm 1):
0,70%,

tipus impositiu del

➢ impost sobre béns immobles de rústega (ordenança fiscal núm 1): tipus impositiu del
0,50%,
➢ impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ordenança fiscal núm 3):
impositiu del 4,00%
➢ Taxes:

concessió títol de columbari
.........................................................
conservació columbari, per unitat a l’any
.....................................
➢ Preus públics (ordenança fiscal núm 9):
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A continuació es produeix un debat entre el regidor Arnau Comas de la CUP i la
regidora Neus Calam, sobre com reflectir la vinculació del percentatge de bonificació
amb el Salari Mínim Interprofessional, havent consensuat que quedi regulat en la forma
següent:

▪ adquisició de cubell marró d’escombraries per a gespa i fullaraca:
− de 120 litres
...........................................................................
− de 240 litres
..........................................................................
▪
borses compostables d’escombraries:
− per cada paquet de 20 bosses de 40 litres
− per cada paquet de 10 bosses de 120 litres
− per cada paquet de 10 bosses de 240 litres
▪

Preu públic pel servei de teleassistència, cada mes

-

25,00
40,00

.........................
.........................
.........................

4,00
3,40
6,20

..................

7,21

▪
utilització del local municipal “corral de Can Molins” i de la sala
de sessions de la Casa Consistorial:
activitats d’interès general, per cada hora
........................
10,00
activitats d’interès privat, per cada hora
...........................
20,00
exposicions d’1 dia (màxim 8 hores)
.................................
60,00
exposicions caps de setmana
............................................
100,00

bonificació del 20% de la quota a satisfer (art 74.4 LHL) quan el contribuent sigui pensionista i
el total d’ingressos del conjunt familiar sigui inferior a 1,4 vegades el Salari Mínim
Interprofessional (SMI) referenciat a l’any 2018, sempre i quan l’immoble objecte de l’impost
sigui la residència habitual
bonificació del 40% de la quota a satisfer (art 74.4 LHL), amb un màxim de 150,00€/anuals quan
els ingressos de la unitat familiar del contribuent no superin
✓ 1,4 vegades el SMI de l’exercici 2018 si la unitat familiar és d’un sòl membre,
✓ 1,8 vegades el SMI de l’exercici 2018 si la unitat familiar és de dos membres,
✓ 2 vegades el SMI de l’exercici 2018 si la unitat familiar és de tres o més membres.
Aquestes bonificacions no s’aplicaran quan el contribuent tributi IBI d’urbana per d’altres
habitatges.

Tercer.Realitzar informació pública pel període de trenta dies, amb publicació
d'edictes al BOP de Barcelona, tauler d’anuncis i pàgina web municipals, per tal que,
dins el període indicat, puguin formular-se reclamacions o suggeriments. Amb el
benentès que cas de no haver-n'hi els acords d’aprovació provisional esmentats
esdevindran definitius.
Quart.- Publicar, un cop els acords esdevinguin definitius, el text íntegre de les noves
tarifes i de les modificacions introduïdes a les ordenances fiscals, que entraran en vigor
el dia 1r de gener de l’any 2019 i regiran mentre no s’acordi la seva modificació o
derogació.
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Segon.- Aprovar provisionalment la modificació del text de les bonificacions de l’IBI
d’urbana que queda redactat en la forma següent:

9 – APROVACIÓ CRÈDIT AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia per a l’aprovació de la
formalització d’un préstec (Crèdit Caixa) amb la Diputació Barcelona per import de
175.000,00€ destinat a finançar l’obra de reforma de les escoles velles.
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona a la sessió realitzada el dia
27 de setembre de 2018 ha autoritzat el préstec esmentat atenent la petició que li va
formular aquesta Corporació.
Es produeixen diverses intervencions que fan referència a l’obra de reforma de les
escoles velles:

El regidor Marc Aureli Nieto manifesta que està d’acord amb el que ha expressat, però
també hi ha vegades que -com en aquest cas- es decideixen modificacions o variacions
del projecte com ha estat millores en la coberta o en la recuperació de teules, però no
tindria que haver-hi fortes discrepàncies en el preu, com ha passat. En tot cas, pot dir
que des de la discrepància total que en un primer moment es va donar s’ha arribat a un
principi d’acord que permetrà continuar l’obra, assumint un major cost d’uns 30.000,00€
però no de més de 80.000,00€ que inicialment demanava el contractista. Aquesta
situació comportarà tenir que suplementar la partida pressupostària o crear-ne una de
nova a l’exercici 2019 preveient finançar-ho amb la subvenció complementària de
54.000,00€ atorgada per la Diputació de Barcelona per a obres i inversions.
El regidor Elies Ramil explica que entre els imprevistos que han sorgit hi ha hagut el
fet de tenir que assumir l’increment que suposarà refer algunes bigues que eren fetes
amb sorra o eixamplar alguns pilars o refer els cavallets.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Acceptar el crèdit-caixa aprovat per la Diputació de Barcelona donant-li
conformitat plena, com també a les condicions que el regulen, en particular el
Reglament de la Caixa Crèdit i a la normativa legal aplicable. Essent les condicions del
préstec les següents:
import:
175.000,00€
tipus d’interès
0,00%
anualitats
10
carència
1 any
finalitat:
finançament obra reforma de les escoles velles
Segon.- Facultar a l’alcalde per a la signatura del contracte o conveni de préstec.
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La regidora Carme Guillamon pregunta que ha passat amb aquesta obra que està
parada, alhora que expressa la manca d’honestedat en algunes de les ofertes que es
presenten en un concurs que formulen baixes temeràries pensant en recuperar-les a
traves de la presentació d’imprevistos o extres, com sembla que ha passat en aquest
cas.

10 – CONSTITUCIÓ JUNTA de GOVERN
del PATRONAT ESCOLA DE MÚSICA
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia per a l’adopció d’acords per a la
constitució de la Junta de Govern del Patronat municipal de l’Escola de Música “Jaume
Puig Arabia” de Sant Esteve de Palautordera i d’altres acords necessaris o convenients
pel seu funcionament.
Atès que la constitució, els estatus i el nom del Patronat varen ser aprovats inicialment
pel Ple de la Corporació a la sessió del dia 11 de juliol de 2018, i definitivament a la
sessió del dia 28 de setembre de 2018.
Atès que per Resolució del dia 9 d’octubre de 2018 de la Direcció General de Centres
Públics del Departament d’Ensenyament s’ha aprovat el projecte de centre per a la
creació de l’Escola de Música Municipal de Sant Esteve de Palautordera.

❖

l’article 8 pel que fa al President, que ho és l’alcalde de l’Ajuntament, Daniel Fernández
Fuster,

❖

l’article 15 pel que fa al Vice-President, que ho és la regidora d’Ensenyament de
l’Ajuntament, Natàlia Expósito Puig,

❖

l’article 10 pel que fa a la resta de membres de la Junta de Govern del Patronat, amb
representants dels grups municipals i amb tres experts musicals externs.
Atès que es considera adient de que els grups municipals puguin proposar persones
que els representin sense necessitat que siguin membres del propi grup municipal, pel
que s’hauria de modificar -en aquest sentit- el redactat de l’article 10 dels Estatuts
del Patronat del Patronat municipal de l’Escola de Música “Jaume Puig Arabia” de Sant
Esteve de Palautordera
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Modificar inicialment l’article 10 dels Estatus del Patronat municipal de
l’Escola de Música “Jaume Puig Arabia” de Sant Esteve de Palautordera, que queda
redactat en la forma següent:

Article 10.- la Junta de Govern:
1. La Junta de Govern és l’òrgan superior de govern del PATRONAT i està integrada pels
membres següents:
❖ el President, que serà l’alcalde-president de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera,
❖ el Vicepresident, que serà la regidora d’ensenyament de l’Ajuntament de Sant Esteve de
Palautordera.
❖ Un representant designat per cadascun dels grups polítics municipals, sense que aquesta
persona hagi de ser necessàriament membre del grup municipal.
❖ 3 experts musicals externs, proposats pel Ple de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera
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Atès que per a la posada en funcionament del Patronat cal procedir al nomenament del
òrgans de govern i de direcció en la forma prevista en els Estatuts del Patronat
municipal de l’Escola de Música “Jaume Puig Arabia” de Sant Esteve de Palautordera

❖ El gerent (en veu però no en vot)

2. El secretari-interventor de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera exercirà les funcions
pròpies determinades per la normativa vigent en l’àmbit del PATRONAT, sense perjudici de la
delegació que puguin efectuar d’aquestes a favor de personal municipal o del PATRONAT.

Segon.- Sotmetre l’acord de modificació dels estatuts a informació pública per un
termini de trenta dies per a examen i -si s’escau- la presentació d’al·legacions i
suggeriments, mitjançant la publicació d’anuncis informatius al BOP, DOG, diari
El9Nou, pàgina web i tauler d’anuncis

•
•

President:

Daniel Fernández Fuster, alcalde

Vice-President:

Natàlia Expósito Puig, regidora ensenyament,

Representants dels grups municipals:

Maria Pilar Pou Boix,
Joaquim Serra ..........,
Sílvia Ribera .............,

Experts musicals:

Frederic Brog ........,
Cesc Miralta ........,
Eulalia Pou ............,

Quart.- Acceptar les delegacions realitzades pel secretari-interventor de l’Ajuntament
de Sant Esteve de Palautordera, d’acord amb els articles 13.1 i 14.1 dels Estatuts, per
realitzar les funcions -en el Patronat municipal de l’Escola de Música “Jaume Puig
Arabia” de Sant Esteve de Palautordera- següents:
Secretaria: Ester Montclús Pagés, auxiliar administrativa de l’Ajuntament.
Intervenció: Daniel Jorge Navarro Gual, tècnic d’intervenció de l’ajuntament.

11 - DECLARAR LA URGÈNCIA PER TRACTAR ASSUMPTES
QUE NO FIGUREN A L’ORDRE DEL DIA.
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:
Havent-se presentat una moció a favor de l’absolució dels presos polítics.
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 declarar la urgència d’aquests assumptes i
incloure’ls a l’ordre del dia.
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Tercer.- Constituir provisionalment la Junta de Govern del Patronat municipal de
l’Escola de Música “Jaume Puig Arabia” de Sant Esteve de Palautordera, en la forma
següent:

12 - MOCIÓ A FAVOR DE L’ABSOLUCIÓ DELS PRESOS POLÍTICS
L’1 d’octubre de 2017 Catalunya va votar en Referèndum sobre el seu futur polític. Tot
i els innombrables impediments polítics, jurídics i la violència exercida pels cossos de
seguretat, més de dos milions de persones, en un acte de dignitat, van poder exercir el
seu vot, de forma clarament majoritària a favor de la creació d’un nou Estat. El dret a
decidir, reconegut per a tots els pobles del món en els Tractats Internacionals, es va
imposar davant un Estat repressor i actuant amb fets antidemocràtics.
El 3 d’octubre de 2017, de forma massiva, la societat catalana va sortir al carrer per
rebutjar la repressió i la violència policial i reclamar, sempre amb actitud cívica i pacífica,
el dret a decidir. La resposta de l’Estat espanyol, però, sempre ha estat la mateixa:
negar qualsevol iniciativa democràtica i no oferir cap mena de diàleg ni proposta
política. S’ha optat per intentar resoldre el conflicte polític per la via de la repressió i
dels tribunals de justícia.

Després d’un any de presó preventiva, totalment injustificada i injusta, el passat 2 de
novembre de 2018 es van donar a conèixer les peticions de penes que demana la
Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat per a tots els acusats per dur a terme l’organització de
l’1-O, en el judici que començarà el proper mes de gener.
Aquestes peticions de presó desorbitades, sota els delictes de rebelió, sedició i
malversació, parteixen d’un relat d’acusació totalment fals respecte al que va succeir
aquells dies, on l’única violència que es va poder veure va ser la que van practicar els
cossos de seguretat espanyols contra persones que únicament volien exercir el dret a
vot.
Atès que la ciutadania han expressat de forma reiterada i pacífica al carrer i a les urnes
la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya.
Atès que la resposta per part del Govern espanyol sempre ha estat la por, els cops de
porra, i la presó dels nostres representants polítics i, en definitiva la instrumentalització
de la justícia per donar resposta al que és un conflicte polític.
Atès que el nou executiu espanyol també ha estat incapaç de buscar una sortida política
a la situació catalana.
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Fa més d’un any que es van empresonar els presidents d’Òmnium Cultural i
l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap d’uns dies els
representants del Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i els
consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Quim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la
presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Fa més d’un any que el president Carles
Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Meritxell Serret viuen
a l’exili lluny de Catalunya. Decisió que també van haver de prendre les diputades Marta
Rovira i Anna Gabriel.

Atès que les peticions de presó i multes per part de la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat
reflecteixen un caràcter venjatiu, de càstig i d’escarment contra aquells que defensen
unes idees polítiques diferents a les dels que proclamen la ‘unidad de España’.
Atès que sempre estarem al costat de la defensa dels drets civils i democràtics i per
donar veu a la ciutadania i als processos que ho facin possible, perquè posar urnes i
expressar-se democràticament no constitueix cap tipus de delicte.
Primer.- Rebutjar rotundament les peticions de presó que demana la Fiscalia i
Advocacia de l’Estat als nostres representants polítics i socials per haver permès el
referèndum de l’1 d’octubre de 2017.
Segon.- Exigir l’absolució de totes les persones acusades, captius d’uns fets inexistents
i d’un relat inventat que té com a únic objectiu el càstig i l’escarment.
Tercer.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol i la manipulació
de la realitat, per crear un relat que es basa en la violència que no va existir mai en tots
els actes i manifestacions cíviques i pacífiques dels catalans.
Quart.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítiques i el
retorn de les persones exiliades.

Sisè.- 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). També a l’ACM i a l’AMI.
I no havent-hi més assumptes per tractar s’alça la sessió a les deu del vespre (22:00
h), de tot el qual com a secretari en dono fe.
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Cinquè.- Donar suport i solidaritat a tots aquells i aquelles que avui pateixen la repressió
per part de l’Estat, i a totes les famílies, amics i amigues dels presos i preses polítics i
persones exiliades.

