Essent les nou del vespre (18:30 h) del dia 3 d’abril de 2019, 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:

l'alcalde, Daniel Fernández Fuster
Marc Aureli Nieto Madrid,
Elies Ramil Pou,
Neus Calam Pérez.
Natàlia Expósito Puig
Esteve Rosell Masó,
Sónia Giro Castell,
Arnau Comas Miñarro,
Carme Guillamon Villalba
Joan Baixas Lluís
Josep Maria Campdepadrós i Castaño.

SECRETARI:

Excusen 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 - SORTEIG MESES ELECTORALS.
Complides totes les formalitats legals determinades, es procedeix a realitzar els
sorteig dels membres que han de constituir les meses electorals pel dia 28
d’abril de 2018, Eleccions Generals, produint-se el següent resultat:
MESA A:
TITULARS:
PRESIDENT:
PRIMER VOCAL:
SEGON. VOCAL

Claudia Domenech Gutierrez
Carles Comas Casas
Judit Capella Ribera

SUPLENTS:
1r de PRESIDENT:
2n de PRESIDENT:

Núria Expósito Puig
Francesc Colomer Net

1r de PRIMER VOCAL:
2n de PRIMER VOCAL:

Verónica Carrasco Poderoso
Roser Dausa Riu
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Josep Ma. Campdepadrós Castaño (1 de 2)
secretari
Data Signatura: 14/06/2019
HASH: 8d3fb684919e7e2e0aef736adeebe06a
Dani Fernández Fuster (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 14/06/2019
HASH: 2d3246846c93dc7fbdf4ce3599d4b0da

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA TRES D’ABRIL DE 2019

1r de SEGON VOCAL:
2n de SEGON VOCAL:

Joan Fornells Vilaseca
Adelaida Ciruelo Fuentes

MESA B:
TITULARS:
PRESIDENT:
PRIMER VOCAL:
SEGON. VOCAL:

Ianabel Irañeta Dumenigo
Enric Gimenez Martínez
Marc Morales Casanovas

SUPLENTS:
1r de PRESIDENT:
2n de PRESIDENT:

Maria Josep Jimenez Delgado
Andreu Mollet Argemí

1r de PRIMER VOCAL:
2n de PRIMER VOCAL:

Manuel Garcia Guirado
Mireia Illa Rovira

1r de SEGON VOCAL:
2n de SEGON VOCAL:

Fátima Novoa Gómez
Daniel Ibañez Maldonado

MESA C:
TITULARS:
PRESIDENT:
PRIMER VOCAL:
SEGON. VOCAL

Francesc Xavier Sabé Roca
Vicenç Sánchez Folch
Laura Pinazo Auladell

1r de PRESIDENT:
2n de PRESIDENT:

Mónica Valls Salvador
Francisco Javier Tostado Fernández

1r de PRIMER VOCAL:
2n de PRIMER VOCAL:

Johanes Sip Molina
Santiago Pérez Alonso

1r de SEGON VOCAL:
2n de SEGON VOCAL:

Maria Soledad Palao Rubio
Esteve Rosell Masó

Així mateix s’acorda habilitar el Secretari municipal als efectes que, si és
necessari, per requeriment de la Junta Electoral de Zona, procedir a la
designació de més membres de les meses electorals, procedeixi a la seva
designació amb aplicació del salt del mateix procés informàtic que s’ha utilitzat
per realitzar aquest sorteig.

2 - APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
Havent estat lliurada als regidors l’acta de la sessió del dia 27 de febrer de
2019, la qual en trobar-la conforme és aprovada per la unanimitat dels
assistents.
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SUPLENTS:

3 - MOCIÓ PER EXIGIR MILLORES AL PARC DE BOMBERS DE SANT
CELONI
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia per exigir millores al Parc
de Bombers de Sant Celoni per garantir-ne el seu funcionament.
Al llarg de mes de desembre els i les càrrecs electes hem rebut un seguit de
correus electrònics on es denuncia la situació actual del Cos de Bombers de la
Generalitat de Catalunya i, en particular, del Parc de Bombers de Sant Celoni.
Ens en volem fer ressò i donar ple suport a les demandes del col·lectiu de
bombers així com de la decisió de deixar de fer hores extres per pal·liar la
manca de planificació i de dotació de recursos. No correspon a les persones
funcionàries del cos de bombers garantir un servei públic essencial a base
d’hores extres.

El servei de bombers, que per la llei espanyola és una competència municipal,
passa a ser competència de la Generalitat de Catalunya mitjançant la creació
del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya i del Cos de Bombers
Voluntaris de la Generalitat de Catalunya a partir de principis de la dècada dels
80. Abans aquest servei s’havia estat prestant pels municipis i per les
diputacions. És un servei mixt, que combina professionals i voluntariat; i que
operativament treballa en xarxa. És a dir, que sota demanda, els diferents
recursos, professionals i voluntaris es distribueixen pel territori per atendre les
emergències.
La falta de dotació pressupostària per aquest servei (tant el Cos de Bombers
com el Cos de Bombers Voluntaris) és històrica. Tot i que durant el primer
tripartit, amb la Consellera Tura al capdavant del Departament d’Interior, es va
fer un intent de posada al dia del servei, amb l’arribada de la crisi hi va haver
una aturada i una reculada generalitzada del servei de bombers a Catalunya,
amb el còmplice silenci de polítics i ciutadania.
Tal i com denuncia l’Assemblea de Bombers de Sant Celoni, fa molts anys que
la DGPEIS no ha cobert les jubilacions de membres del cos. En els darrers
anys 10 anys s’han amortitzant més de 500 places de bombers. L’amortització
d’aquestes places no és degut a una reducció d’hores de servei, ni del
tancament de parcs de bombers, que seria el més habitual. Lluny d’això, la
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Com a servei de seguretat pública, el Cos de Bombers de la Generalitat de
Catalunya està orgànicament dins del Departament d’Interior de la Generalitat
de Catalunya en forma de direcció general, la Direcció General de Prevenció,
Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS) de la Generalitat de Catalunya. Tot i
que és un servei molt ben valorat per a la ciutadania, el cert és que és un servei
públic essencial que des de l’inici de la crisi econòmica ha estat totalment
oblidat per part de l’estament polític, oblit que ha provocat una greu situació de
deixadesa (amortització de places de funcionaris que s’han jubilat i aturada
total del manteniment i les inversions necessàries pel manteniment del servei)
de la qual la ciutadania no té cap informació, tampoc de les greus
conseqüències que pot generar per a la seguretat de les persones.

desaparició d’aquestes places ha obligat a cobrir els servei a través d’hores
extres del personal funcionari de bombers. Així, el 2017 els bombers
professionals van realitzar més de 400.000 hores extraordinàries i el 2018 unes
500.000 per tal de mantenir els mínims legals per guàrdia. És de llarg (de molt
llarg), la partida pressupostària en hores extres més gran de tota l’administració
pública, un fet inadmissible per qualsevol persona que defensi el repartiment
just del treball.
La pèrdua de places de bombers ha provocat que a hores d’ara ja no es pot
garantir el funcionament les 24 hores al dia els 365 dies de l’any de diversos
parcs de bombers arreu de Catalunya perquè s’ha arribat al col·lapse del
servei. Enlloc d’incrementar els serveis mínims, és a dir, el nombre de bombers
de guàrdia per parc com seria d’esperar si la població va en augment, aquests
s’han anat reduït.
També la situació del parc de bombers de Sant Celoni és crítica. La direcció de
bombers ha identificat el parc de Sant Celoni com un dels que no pot garantir el
seu funcionament. Des de mitjans de desembre, en qualsevol moment del dia
ens podem trobar el parc de bombers de Sant Celoni tancat, ja que els pocs
professionals que hi hagi de guàrdia se’ls ha obligat a anar a treballar a altres
parcs de bombers de Catalunya que es considera més important mantenir
oberts.

Cal recordar que Sant Celoni té un risc d’accident químic dels més elevats de
Catalunya donada la naturalesa de bona part del parc industrial. Per això el
PLASEQTOR, el pla d’emergència de risc químic de la Tordera, elaborat per la
Generalitat de Catalunya, contempla Sant Celoni com una àrea d’especial
atenció i tota la seva població està afectada per aquest pla en cas d’accident.
La possibilitat de minimitzar satisfactòriament un incident o un accident químic
rau, sobretot, en la rapidesa de la primera intervenció. Si no és així, les
conseqüències poden empitjorar exponencialment pel conjunt de la població.
Aquesta és una de les situacions a les que Sant Celoni està exposat des de
mitjans del mes de desembre, i les poblacions veïnes.
El principal risc per Sant Celoni és un núvol tòxic que pugui afectar les àrees
poblades del municipi. És per aquest motiu que cal defensar la importància de
tenir el Parc de Bombers de Sant Celoni operatiu. Actualment, tal i com s’ha
exposat, si no s’arriba al mínim legal, el parc es pot arribar a tancar i s’envia el
personal de guàrdia a altres parcs propers. Aquest és el cas, per exemple, del
Parc de Bombers d’Hostalric, que hi ha molts dies que ja està tancat.
A més a més de la manca de personal, que és l’element més greu, els
professionals denuncien que no s’ha anat renovant el material i a hores d’ara
part de l’equipament del parc no està operatiu, com per exemple diversos
equips d’aire de respiració autònoma, que en podria haver fins a 11 però que
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Aquest parc cobreix des de l’Urbanització d’Alfou de Llinars del Vallès fins a
Breda i de Collformic fins a Collsacreu. Abans de l’impacte de la crisi el 2008, el
parc de bombers de Sant Celoni comptava amb 5 bombers de guàrdia.
Actualment, la guàrdia és de 4 bombers.

actualment nomé n’hi ha 4. Tampoc està operatiu l’equip de respiració que
alimenta a distància els Equips de Protecció Personal de nivell 3 (NBQ), que
són els que s’utilitzarien per treballar en un accident químic.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Exigir al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya,
concretament a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i
Salvaments que:
a Doti de forma estable i permanent d’equipament de risc químic necessari
al Parc de Bombers de Sant Celoni.
b Es comprometi a garantir el manteniment tant del vestuari del personal
com del material d’intervenció i dels vehicles.
c Incrementi el mínim de bombers de guàrdia del Parc de Sant Celoni,
passant del mínim actual de 4 a un mínim de 5
d Pla per reformar i adequar l’actual parc o fer-ne un de nou als terrenys
cedits per l’Ajuntament de Sant Celoni.
Segon.- Fer arribar aquests acords al Departament d’Interior de la Generalitat
de Catalunya i a l’Assemblea de Bombers de Sant Celoni.
Tercer.- Convidar als Plens municipals de Breda, Riells i Viabrea, Gualba,
Vallgorguina, Santa Maria de Palautordera, Sant Esteve de Palautordera,
Montseny, Fogars de Montclús, Campins, Llinars, Sant Antoni de Vilamajor i
Sant Pere de Vilamajor a sumar-se a la moció.

4 – DONAR COMPTE RESOLUCIÓ de l’ALCALDIA SOBRE
Per l’alcaldia es dona compte als assistents de la resolució de l’alcaldia del data
28 de febrer de 2019, per la qual es va procedir a la substitució del regidor
Esteve Rosell Masó dels que exercia i de les delegacions que tenia conferides,
i que literalment diu el següent:
Atès que el regidor Esteve Rosell Masó, membre del govern municipal, el dimecres
27 de febrer de 2019 va votar en contra dels pressupostos municipals de l’exercici
2019 presentats pel propi govern al Ple de la Corporació,
Atès que, tots els membres de l’equip de govern, consideren aquest vot en contra
un trencament dels pactes de govern signats pels grups de PDeCAT (abans CiU) i
ERC el juny de 2015.
De comú acord amb tot l’equip de govern municipal i d’acord amb les facultats que
m’atorguen els articles: 54, 55 i 56 de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya i l’article 41 del Reglament d’Organització i Funcionament de les
Corporacions Locals (ROF),
RESOLC
Procedir, amb efectes immediats, a la substitució del regidor Esteve Rosell Masó
dels càrrecs que exercia, de les delegacions que tenia conferides, deixant sense
efecte els nomenaments de representació a òrgans col·legiats d’altres ens o
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CANVIS EN EL CARTIPÀS MUNICIPAL.

entitats, a organismes a mancomunitats a consorcis i/o a agrupacions en les que hi
participa l’Ajuntament, pel que -en conseqüència- es modifiquen les resolucions de
l’alcaldia números 125, 126, 127 de 15.de juny de 2015, que queden en la forma
següent:
Tinents d’alcalde:
primer tinent d’alcalde
segon tinent d’alcalde
tercer tinent d’alcalde

Elies Ramil Pou,
Marc Aureli Nieto Madrid,
Neus Calam Pérez

o

Composició Junta de Govern:
Daniel Fernández Fuster (president),
Elies Ramil Pou,
Marc Aureli Nieto Madrid,
Neus Calam Pérez.

o

Cartipàs Municipal: Assumir l’alcaldia les delegacions atribuïdes al regidor
Esteve Rosell Masó, següents:
 mobilitat,
 obra pública,
 serveis públics,
 camins rurals.

o

Òrgans col·legiats d’altres ens, se’l substitueix pels regidors que s’indiquen:
 Agrupació de Defensa Forestal:
Elies Ramil Pou
 Consorci de Residus del Vallès Oriental:
Marc Aureli Nieto Madrid
 Consorci Besos-Tordera:
Daniel Fernández Fuster

El regidor Esteve Rosell manifesta que en la Resolució de l’alcalde es parla de
“substitució del regidor ...” quan en realitat hauria de dir: “destitució del
regidor ....” , d’altre banda on diu “tots els membres de l’equip de govern ....”
hauria de dir: “la resta dels membres de l’equip de govern ...”.
Pel que
demana a l’Alcalde que modifiqui la Resolució en la forma que ha esmentat.

5 - MODIFICACIÓ RETRIBUCIONS A UN REGIDOR.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia per modificar la retribució
que té assignada el regidor Esteve Rosell Masó.
Atès que en data 28 de febrer de 2019, per resolució de l’alcaldia, es va
procedir a la destitució del regidor Esteve Rosell Masó dels càrrecs que
exercia, de les delegacions que tenia conferides, deixant sense efecte els
nomenaments de representació a òrgans col·legiats d’altres ens o entitats, a
organismes a mancomunitats a consorcis i/o a agrupacions.
Atès que en la mateixa resolució es va aprovar de treure, al regidor Esteve
Rosell, la retribució que tenia assignada per acord del Ple del dia 3 de juliol de
2015, amb efectes del dia 1 de març de 2019.
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o

El regidor Esteve Rosell diu que tal i com ja ha exposat en el punt anterior
quan es parla de “substitució” s’hauria de dir: “destitució”, i on es diu: “la
mateixa que té actualment el grup municipal de la CUP” hauria de dir: “la
mateixa que tenen actualment els altres grups municipals".
Posada a votació la proposta, amb l’esmena proposada pel regidor Esteve
Rosell, es produeix el següent resultat:
NOU vots A FAVOR: els emesos pels regidors: Daniel Fernández Fuster,
Natàlia Expósito Puig, Marc Aureli Nieto Madrid, Elies Ramil Pou, Neus
Calam Pérez, , Sònia Castell Giró, Arnau Comas Miñarro, Carme
Guillamon Villalba i Joan Baixas Lluís.
UN vot EN CONTRA: el del regidor: Esteve Rosell Masó
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:




Modificar l’acord plenari d’assignació de retribucions als càrrecs electes (sessió
3 de juliol de 2015), en el sentit de treure, al regidor Esteve Rosell Masó, la
retribució que té aprovada i assignant-li la mateixa que tenen actualment la
resta de grups municipals, però amb efectes econòmics del dia 1 de març de
2019.

6 – DONAR COMPTE ACORDS JUNTA de GOVERN
SOBRE CANVIS MODALITAT CONTRACTES DE PERSONAL

JUNTA de GOVERN 20 de febrer de 2019 (operari):
Vista la Resolució del Director Provincial de l’Instituto Nacional de la Seguridad
Social, per la qual es declara al treballador d’aquest Ajuntament, Josep Baró Sabé,
en situació d’incapacitat permanent en grau d’absoluta amb efectes del dia 20 de
novembre de 2018.
Atès, en conseqüència, que s’ha procedit a donar-lo de baixa com a treballador
d’aquest Ajuntament.
Atès que per acord de la Junta de Govern adoptat a la sessió del dia 19 de
setembre de 2019 es va contractar temporalment a l’operari Edilbert Molins Pons
per substitució d’en Josep Baró de baixa de llarga durada, atenent la necessitat del
servei i la precarietat de la plantilla municipal, circumstàncies que persisteixen en el
moment actual.
Atès que l’operari Edilbert Molins Pons ha acreditat, durant el temps que porta
treballant, llur capacitat, predisposició i integració amb la resta de companys/es.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Assabentar-se del cessament, per incapacitat declarada, de l’operari
d’aquest Ajuntament Josep Baró Sabé.
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Es dona compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern dels dies
14 de gener 2019 (aux. administrativa) i 20 de febrer de 2019 (conserge
pavelló) , sobre contractació de personal, que literalment diuen el següent:

Segon.- Aprovar la liquidació per cessament del senyor Josep Baró Sabé, pels
conceptes i quantitats següents:
serveis extraordinaris 2016 i 2017 .................
1.153,53
vacances 2017 i 2018 (33,2 dies)...................
1.615,71
quitança paga de nadal ................................
1.291,33
quitança paga d’estiu .....................................
569,94
descompte paga nadal abonada ...................
-1.454,72
descompte compl. malaltia (nov.des.gen).......
-453,69
descompte seguretat social ...........................
-175,90
descompte IRPF ............................................
-306,31
SUMA .................................................
2.239,89
avançament devol.seg.social (nov.des.gen)....
244,77
TOTAL A PERCEBRE ........................
2.484,66
Tercer.- Modificar, amb efectes del dia 20 de febrer de 2019, la modalitat
contractual de l’operari Edibert Molins Pons passant de temporal per cobrir baixa de
llarga durada a ser contractat interinament fins a la provisió de la plaça com a
conseqüència d’un procés selectiu.

Atès que en data 20 de febrer de 2019 s’ha portat a terme acta de conciliació entre
aquest Ajuntament i la senyora Marta Coll López Pardo en el Jutjat Social número 1
de Granollers, pel qual s’ha dictat per la Lletrada d’aquest Jutjat el Decret 110/2019
en el que es fa constar que la senyora Marta Coll López Pardo:
1 desisteix de la demanda que havia interposat,
2 accepta les quantitats ofertes per l’Ajuntament de Sant Esteve de
Palautordera per tots els conceptes (77.000,00 d’indemnització i 3.000,00 de
quitança), donant-se per saldada i liquidada per qualsevol concepte de la
relació laboral,
3 manifesta llur conformitat en la rescissió i extinció del contracte laboral amb
efectes del dia 20 de febrer de 2019,
Atès, en conseqüència, que en la data indicada s’ha procedit a donar de baixa com
a treballadora d’aquest Ajuntament a la senyora Marta Coll i López Pardo.
Atès que per acord de la Junta de Govern adoptat a la sessió del dia 9 de gener de
2019 es va contractar temporalment a l’auxiliar administrativa Marisa López Velasco
per substitució de la senyora Marta Coll López Pardo de baixa de llarga durada,
atenent la necessitat del servei i la precarietat de la plantilla municipal,
circumstàncies que persisteixen en el moment actual.
Atès que l’auxiliar administrativa Marisa López Velasco ha acreditat, durant el temps
que porta treballant, llur capacitat, predisposició i integració amb la resta de
companys/es.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Donar-se per assabentats i donar llur conformitat a l’acta de conciliació
esmentat, que comporta el cessament de l’auxiliar administrativa Marta Coll López
Pardo d’aquest Ajuntament.
Segon.- Aprovar la liquidació per cessament de la senyora Marta Coll López
Pardo, pels conceptes i quantitats següents:
indemnització acomiadament ........................
77.000,00
complement malaltia ......................................
284,53
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JUNTA de GOVERN 20 de febrer de 2019 (conserge pavelló):

quitança paga d’estiu .....................................
quitança paga de nadal .................................
quitança vacances .........................................
descompte cont. Comuns (4,70%) ................
descompte base accident (1,65%) ................
descompte IRPF (20,00%) ............................
TOTAL A PERCEBRE

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

1.580,20
342,94
1.675,30
-78,74
-27,64
-776,59
80.000,00

Tercer.- Modificar, amb efectes del dia 20 de febrer de 2019, la modalitat
contractual de l’auxiliar administrativa Marisa López Velasco passant de temporal
per cobrir baixa de llarga durada a ser contractat interinament fins a la provisió de la
plaça com a conseqüència d’un procés selectiu.

El regidor Joan Baixas manifesta que troba exagerada la quantitat que s’ha
pagat en concepte d’indemnització per l’acomiadament.
La regidora Neus Calam li contesta que la xifra ve determinada per dos factors
que són l’antiguitat i la retribució que cobrava, la qual era força elevada per raó
que tenia complements per la tasca i responsabilitat de la tresoreria municipal.
Tot i així explica que la xifra hagués estat forà superior -entorn dels
100.000,00€- però s’ha arribat a un acord entre les dues parts.

7 - MODIFICACIÓ PLANTILLA DE PERSONAL

Atès que l’actual plantilla de personal al servei d’aquesta Corporació va ser
aprovada per acord del Ple adoptat a la sessió del dia 12 de novembre de
2018.
Atès que des de fa un cert temps s’està treballant en la possibilitat de disposar
d’una persona qualificada per portar a terme la coordinació i gestió de les
activitats de caràcter cultural com són la organització de festes populars i
festivals, gestió dels equipaments per part de les entitats municipals i tercers,
tramitació de subvencions per a activitats pròpies de l’ajuntament o que
programin les associacions i entitats municipals i la col·laboració amb la Taula
de Cultura en la gestió de l’espai de les Escoles Velles, considerant que per
realitzar aquesta tasca no es necessari, inicialment, una dedicació del 100%,
sinó del 72% (27 hores setmanals).
Atès que a l’actual plantilla municipal per l’exercici 2019 hi figura la plaça de
treballadora social, que ha estat absorbida i s’ha integrat a la plantilla del
Consell Comarcal del Vallès Oriental, pel que l’amortització d’aquesta plaça pot
utilitzar-se per crear-ne una de nova.
Atès que la possibilitat de modificar la plantilla ampliant el nombre de places ha
estat 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.
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Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia per modificar la plantilla
de personal creant la plaça de tècnic de cultura i entitats.

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, 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 la plantilla
municipal mitjançant el pressupost general, podent modificar-la seguint els
mateixos tràmits que per a llur aprovació, respectant -com és el cas que es
proposa- de no depassar el límit de despesa que ve donat pel total del Capítol
1r del Pressupost Municipal de l’exercici 2019.
El regidor Elies Ramil explica que la proposta té per objecte la creació d’una
plaça de tècnic de cultura als efectes -tal com es diu a la proposta- de
disposar d’una persona qualificada per portar a terme la coordinació i gestió de
les activitats de caràcter cultural com són la organització de festes populars i
festivals, gestió dels equipaments per part de les entitats municipals i tercers,
tramitació de subvencions per a activitats pròpies de l’ajuntament o que
programin les associacions i entitats municipals i la col·laboració amb la Taula
de Cultura.
La regidora Carme Guillamon pregunta si la plaça de tècnic ha de ser A2 i
s’exigeix, per tant, un grau universitari, exposant l’existència de cicles formatius
especialitzats en gestió cultural.
A continuació es produeix un debat entre els assistents en el que, entre d’altres,
s’addueix:

Joan Baixas: exposa varies coses:
o considera que potser caldria esperar a tenir el conveni amb la Taula de
Cultura, als efectes de poder valorar la feina que aquest tècnic hauria de
realitzar,
o s’hauria de donar certa preferència, per cobrir aquesta plaça, a les
persones més vinculades amb Sant Esteve de Palautordera,
o s’ha de tenir clar, alhora de determinar el perfil de la persona que ha de fer
les tasques de tècnic de cultura, que el nostre municipi és de 2.700
habitants i -per tant el volum de feina- no serà el mateix que el que portin a
terme tècnics de cultura en poblacions amb més habitants.
Marc Aureli Nieto: el grup A2 és el que tenen tots els tècnic en d’altres
municipis, si es considera que hauria de ser C1 estaríem parlant més d’un
administratiu que no pas d’un tècnic.
Neus Calam: si en d’altres municipis tenen classificats els tècnics en A2,
difícilment trobarem algú que vulgui venir a Sant Esteve si aquí és C1.
Elies Ramil: no cal esperar a tenir el conveni amb Taula de Cultura per crear
la plaça de tècnic de cultura, doncs les feines que es pretén faci el tècnic de
cultura en aquest moment ja les tenim força clares.
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Arnau Comas: s’hauria de pensar més en trobar una persona espavilada, que
mogui les coses, més que no pas una persona amb determinada titulació.

Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Modificar la plantilla de personal al servei d’aquest ajuntament, creant
la plaça de tècnic de cultura i entitats, en el quadre de personal laboral, amb les
següents característiques:
denominació de la plaça:
règim
grup
dedicació

tècnic de cultura i entitats
personal laboral
A2
72,00% (27,00 hores/setmanals)

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.

8 - MODIFICACIÓ OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 2019.

Atès que el Ple de la Corporació a la sessió realitzada el dia 28 de desembre
de 2018 va aprovar l’oferta pública d’ocupació per l’exercici 2019 que inclou les
places de tècnic/a d’administració general i d’agent cívic.
Atès que a la sessió plenària d’avui es proposa de modificar la plantilla de
personal mitjançant la creació d’una plaça de tècnic de cultura i entitats
Atès que aquesta plaça té suficient consignació en el Capítol 1r del Pressupost
Municipal de l’exercici 2019.
Vist el que es disposa a l’article 91 de la Llei de Bases de Règim Local,
aprovada per la Llei 7/1985, sobre l’aprovació de les ofertes públiques
d’ocupació.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Aprovar de modificar l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2019,
incorporant la plaça vacant de:
denominació:
grup:

tècnic de cultura i entitats .
A2
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Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia de modificació de l’oferta
pública d’ocupació de l’exercici 2019 per afegir-hi la plaça de tècnic de cultura.

nivell:
nombre places vacants:
dedicació:
tipus de relació.
sistema selecció:
titulació
català:

18
1
parcial del 72,00% (27,00 hores/setmanals)
laboral fixe
concurs-oposició lliure
graduat universitari o equivalent
nivell C

Segon.- Realitzar informació pública de la modificació de l’oferta d’ocupació
per l’exercici 2019, mitjançant la publicació d’anuncis al DOGC, al BOP, al
tauler d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web municipal.
Tercer.- Donar compte de la modificació de l’oferta d’ocupació per l’exercici
2019 a la Subdelegación del Gobierno a Barcelona i a la Direcció General
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

9 - APROVACIÓ REGLAMENT ARXIU MUNICIPAL.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència
d’aprovar el Reglament de l’Arxiu Municipal.

Atès que s’ha rebut proposta de Reglament del Servei d’Arxiu Municipal (SAM)
en el que es defineix les funcions del mateix Arxiu i de l’arxiver itinerant, l’àmbit
d’actuació del sistema de gestió documental, l’accés a la documentació i la
protecció i diusió del patrimoni documental del municipi.
Atès que aquest Reglament és una versió actualitzada del reglament de l’any
2010, que a més incorpora els canvis legislatius que s’han produït en els
darrers anys.
Atès que aquest nou Reglament concorda amb el model tipus actualitzat de
Reglament del Servei d’Arxiu Municipal aprovat per la Diputació de Barcelona,
publicat al BOPB del 12 de desembre de 2017.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Aprovar el Reglament de l’Arxiu Municipal de Sant Esteve de
Palautordera, que coincideix amb el model tipus actualitzat de Reglament del
Servei d’Arxiu Municipal aprovat per la Diputació de Barcelona, publicat al
BOPB del 12 de desembre de 2017, pel que no es necessari realitzar una nova
informació publica.
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Atès que l’Arxiu Municipal d’aquest Ajuntament està adherit al programa de
manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals que coordina l’Oficina de
Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i es materialitza a través de
l’assitència d’un equip d’arxivers itinerants.

Segon.- Trametre l’acord anterior a l’Àrea de Cultura de la Diputació de
Barcelona

10 - MODIFICACIÓ QUADRE DE SANCIONS.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència
d’aprovar de modificar alguns dels imports de les sancions que figuren al
quadre de multes de l’Ordenança de Circulació.
Atès que l’Ordenança de Circulació i el Quadre de Multes va ser aprovat
definitivament pel Ple de la Corporació a la sessió del dia 26 d’octubre de 2000,
essent convenient d’actualitzar alguns dels imports de les multes.
La regidora Neus Calam explica als assistents que aquesta modificació de les
sancions té per objecte -tal i com ja es va dir a la reunió informativa de la
setmana passada- tenir unes multes amb unes xifres raonables i similars a les
que hi ha en d’altres municipis, explicant que els mateixos vigilants li havien
expressat que els feia sentir malament de denunciar infraccions pel preu de la
multa.
El regidor Joan Baixas manifesta que té la sensació que no es posen multes i
exposa que s’hauria de prendre alguna mesura pel que fa a l’elevat nombre de
vehicles que circulen pel carrer Major.

La regidora Neus Calam li contesta que els conductors d’aquest tipus de
vehicle tenen còpia de la clau de la cadena.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Aprovar inicialment de modificar els imports de les sancions que
figuren al Quadre de Multes de l’Ordenança de Circulació, en la forma següent:
imports
actual
proposta
parar o estacionar en una zona senyalitzada amb marca groga
no obeir un senyal vertical d’estacionament prohibit en gual
no obeir un senyal vertical d’estacionament prohibit la segona quinzena
no obeir un senyal vertical de parada i estacionament prohibits

57,14
30,00
85,71
50,00
85,71
50,00
85,71
50,00
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La regidora Carme Guillamon demana que es tregui la cadena de la Plaça
Major per tal de possibilitar les maniobres de càrrega i descàrrega de vehicles
comercials.

no obeir un senyal vertical de gir a la dreta prohibit
no obeït un senyal vertical d’estacionament prohibit la primera quinzena
no obeir un senyal d’entrada prohibida per a tota classe de vehicles
no obeir un senyal vertical d’estacionament prohibit
no respectar un senyal d’estacionament reservat per a determinada classe
llençar, dipositar o abandonar sobre la via pública objectes o matèries que
puguin entorpir la circulació, parada o estacionament.
estacionar sobre la vorera

85,71
50,00
85,71
50,00
85,71
50,00
85,71
50,00
85,71
50,00
85,71
50,00
85,71
50,00

Segon.- Realitzar informació pública pel termini d’un mes, mitjançant la
publicació d’anuncis al BOP, al DOGC, al diari El9Nou, tauler d’anuncis i pàgina
web municipal, als efectes que puguin presentar-se al·legacions i/o
reclamacions.

11 - DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2018.

Vistos els estats financers corresponents a l’expedient de la liquidació
pressupostària de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera de l’exercici de
2018.
Vistos els informes de la secretaria intervenció de conformitat amb l'article 191.3 del
Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març.
Vist l’informe d'Avaluació del Compliment de l'Objectiu d'Estabilitat Pressupostària i
de la Regla de Despesa.
De conformitat amb l'article 191.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb
l'article 90.1 del Reial decret 500/1990, sobre matèria pressupostària.
RESOLC
PRIMER. Aprovar la liquidació del Pressupost General de l’Ajuntament de Sant
Esteve de Palautordera de l’exercici de 2018 segons el següent detall:
PRESSUPOST D’INGRESSOS
+

Capítol 1: Impostos Directes

+

Capítol 2: Impostos Indirectes

AJUNTAMENT CONSOLIDAT
1.313.371,84

1.313.371,84

161.103,32

161.103,32
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Es dona compte al Ple de la resolució de l’alcaldia de data 27 de març de 2019
aprovant la liquidació del pressupost de l’exercici 2018, que literalment diu el
següent:

+

Capítol 3: Taxes i altres ingressos

420.116,14

420.116,14

+

Capítol 4: Transferències corrents

917.411,89

917.411,89

+

Capítol 5: Ingressos patrimonials

14.069,64

14.069,64

+

Capítol 6: Alienació d’inversions

0,00

0,00

+

Capítol 7: Transferències de capital

387.235,23

387.235,23

+

Capítol 8: Actius financers

0,00

0,00

+

Capítol 9: Passius financers

=

A) TOTAL INGRESSOS

175.000,00
3.388.308,33

175.000,00
3.338.308,33

+

Capítol 1: Despeses de personal

+

Capítol 2: Compra de béns i serveis

+

Capítol 3: Despeses financeres

+

Capítol 4: Transferències corrents

+

Capítol 5: Fons de Contingència

+

Capítol 6: Inversions reals

+

AJUNTAMENT CONSOLIDAT
778.022,73

778.022,73

1.067.528,97

1.067.528,97

9.102,05

9.102,05

173.936,34

173.936,34

0,00

0,00

806.825,19

806.825,19

Capítol 7: Transferències de capital

0,00

0,00

+

Capítol 8: Actius financers

0,00

0,00

+

Capítol 9: Passius financers

=

B) TOTAL DESPESES

135.131,64
2.970.546,92

135.131,64
2.970.540,92

RESULTAT PRESSUPOSTARI:
Drets
reconeguts
nets
Operacions corrents:
2.826.073,1
0
Altres operacions no financeres:
387.235,23
Total operacions no financeres:
3.213.308,3
3
+Actius financers:
0,00
-Passius financers:
175.000,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI:
3.388.308,3
3
+Crèdits gastats amb RT per a despeses generals
+Desviacions negatives de finançament
–Desviacions positives de finançament
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:
ROMANENT DE TRESORERIA:

Obligacions
reconegudes
netes
2.028.590,0
9
806.825,19
2.835.415,28
0,00
135.131,64
2.970.546,92

TOTAL

417.761,41
66.829,58
497.529,36
306.576,44
675.543,91
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PRESSUPOST DE DESPESES

1.Fons líquids
2.Drets pendents de cobrament
+del pressupost corrent
+del pressupost tancat
+operacions no pressup.
-ingr. pendents d’aplicació
3.Obligacions pendents de pagament
+del pressupost corrent
+del pressupost tancat
+operacions no pressup.
-pagaments pendents d’aplicació
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent per a despeses generals (I-II-III)

984.301,89
633.306,47
460.823,44
164.003,80
8.479,23
0,00
889.372,31
234.318,94
80.865,20
575.320,87
1.132,70
728.236,05
44.412,52
289.747,07
394.076,46

SEGON. Donar compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que
aquest celebri, d'acord amb quant estableixen els articles 193.4 del Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial decret 500/1990, de 20
d'abril.

QUART. Atès que la liquidació pressupostària s’ha situat en superàvit, de
conformitat amb l'article 32 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, procedir a destinar dit superàvit a
reduir l'endeutament net a curt termini amb l’objectiu de no haver de concertar
operacions de tresoreria per fer front a necessitats transitòries de tresoreria.

12 - EXPEDIENT DE MODIFICACIONS DE CONSIGNACIONS
DEL PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2019.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia per a l’aprovació
d’expedient de modificacions de consignacions del Pressupost Municipal de
l’exercici 2019, per import de 143.895,53€.
Atès que de resultes de la liquidació del pressupost de l’exercici 2018 s’han
detectat un seguit de despeses realitzades durant l’any 2018, sense
consignació suficient, que es corresponen a:




desplaçaments i quilometratge serveis socials ........................................
desplaçaments, jornades i cursos del personal .......................................
servei recollida porta a porta, mes de novembre .....................................
21.751,59
SUMA .....................................
23.013,09
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TERCER. Trametre la liquidació als òrgans competents, tant de la Delegació
d'Hisenda com de la Comunitat Autònoma, i això abans de concloure el mes
de març de l'exercici següent al qual correspongui.

Atès que durant aquest trimestre de l’exercici 2019 s’han generat despeses per
les quals el crèdit consignat al Pressupost és insuficient i no ampliable, que es
corresponen a:











complement específic funcionaris, en no haver calculat l’augment del
2,50% d’augment en aquest concepte .....................................................
2.500,00
altres remuneracions personal laboral, per la major despesa generada
a causa de baixes laborals .......................................................................
6.300,00
la indemnització i rescissió de contracte de treball ..................................
80.882,97
increment de la quota a satisfer a l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera pel transport urbà a l’any 2018 ....................................................
entrada en vigor nou conveni amb Consell Comarcal Vallès Oriental ......
1.081,34
treballs no previstos en la reurbanització carrer Nou ...............................
8.355,95
treballs d’urbanització a l’entorn i accés al nou edifici Institut ..................
17.000,00
instal·lació elements del parc infantil .......................................................
4.500,00
SUMA .......................................
120.882,44

Vist el que es disposa als articles 177 i següents del Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals aprovada pel RDL 2/2004, sobre crèdits extraordinaris,
suplements de crèdit, crèdits ampliables i transferències de crèdit.
Vist el que es disposa als articles 101 a 104 del Real Decret 500/1990 que
preveuen el finançament d’expedients de suplements de crèdit amb càrrec al
romanent líquid de tresoreria
La regidora Neus Calam explica que amb aquest expedient es vol generar
crèdit pressupostari per poder comptabilitzar despeses que es varen produir
l’any 2018 i no tenien suficient consignació a la partida corresponent
(23.013,09) i despeses d’aquest any que no estaven previstes, cas de la
indemnització de rescissió de contracte (80.882,97), o d’altres casos com els
treballs d’urbanització de l’accés a l’institut que es varen preveure 48.400,00€
però el cost final serà bastant més elevat (+17.000,00). Finançant l’increment
de crèdit pressupostari (143.895,53) utilitzant part del romanent de tresoreria
obtingut en la liquidació del pressupost de l’exercici 2018.
El regidor Arnau Comas pregunta pels costos del Consorci de Residus i si s’ha
estudiat fer algun canvi en la prestació del servei de recollida d’escombraries
com treure a licitació el servei, la qual cosa pot semblar oportú però potser no
convenient, per allò de sortir del foc per anar a parar a les brases.
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Atès que a la liquidació del pressupost de l’exercici 2018 s’ha obtingut un
romanent positiu de tresoreria per import de 394.076,46€.

El regidor Marc Aureli Madrid li contesta que el Consorci de Residus degut a
que alguns ajuntaments han marxat ha portat a terme una redistribució dels
costos que ha comportat que tinguem un increment de la despesa fixa, que
afegint-hi l’augment del preu de la benzina i sumant-hi una gestió força ineficaç
ens porta a un increment del cost del servei que no estava previst en el
pressupost, i ens aboca -d’altra banda- a plantejar-nos que fer amb el servei i
amb la permanència com a membres del Consorci.
El regidor Esteve Rosell pregunta si en aquest expedient s’ha tingut en compte
algun increment per la partida de manteniment, conservació i/o reparacions de
camins públics.
La regidora Neus Calam li contesta que en aquest expedient no s’ha fet cap
previsió, però en dos expedients anterior, aprovats per Decret de l’Alcaldia, per
incorporar romanents de l’exercici anterior si que s’ha fet.
Posada a votació la proposta es produeix el següent resultat:
NOU vots A FAVOR: els emesos pels regidors: Daniel Fernández Fuster,
Natàlia Expósito Puig, Marc Aureli Nieto Madrid, Elies Ramil Pou, Neus
Calam Pérez, , Sònia Castell Giró, Carme Guillamon Villalba.
DOS vots d’ABSTENCIÓ: els dels regidors Arnau Comas Miñarro i Joan
Baixas Lluís
UN vot EN CONTRA: el del regidor: Esteve Rosell Masó
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 de l’expedient de modificació de les consignacions a
diferents partides del Pressupost municipal de l’exercici 2019, utilitzant per a llur
finançament part del romanent líquid de tresoreria de l’exercici 2018, al següent
tenor:
A - DEPESES QUE CAL FINANÇAR:
partida
pressupostària
definitiva
230 23120 desplaçament personal 18
1621 22710 recollida d’escombraries
920
920
920
4411
920
155
151
171

12101
13002
15100
46203
46500
60907
61900
60000

consignació
consignació
inicial

proposta
suplement

0,00
329.532,57

1.261,50
21.751,59

1.261,50
351.284,16

compl.específic funcionaris
76.487,32
altres remuneracions
209.701,10
gratificacions i altres
5.000,00
transport urbà
12.000,00
a comarques
1.079,97
reurbanització carrer Nou
76.124,22
urbanització Institut
48.400,00
parc infantil
15.000,00
TOTAL .........................

2.500,00
6.300,00
80.882,97
262,18
1.081,34
8.355,95
17.000,00
4.500,00
143.895,53

78.98,32
216.001,10
85.882,97
12.262,18
2.161,31
84.480,17
65.400,00
19.500,00
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B – FINANÇAMENT QUE ES PROPOSA:
part del romanent de tresoreria, per a les partides de 2018 .............. 23.013,09
part del romanent de tresoreria per a les partides de 2019 ............... 120.882,44
TOTAL ......................................... 143.895,53

Segon.- Exposar al públic l’expedient de la seva raó durant quinze dies hàbils a
partir del següent al de la publicació de l'oportú anunci en el Butlletí Oficial de la
Província, conforme determinen els articles 177 i 169 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes
Locals. Amb el benentès que en el supòsit que durant el referit període no es
presenti cap reclamació l’acord inicial es considerarà definitivament aprovat.

13 - APROVACIÓ INICIAL DE L’INVENTARI MUNICIPAL.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia sobre la conveniència
d’aprovar inicialment l’inventari de béns i drets d’aquest Ajuntament.

Atès que l’inventari de béns i drets es presenta en format de base de dades, en
el que es recull tota aquella informació rellevant del conjunt de béns i drets que
conformen el Patrimoni de l’ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, que a
nivell de resum està composat per:
 edificis, terrenys, vials i camins públics,
 infraestructures (enllumenat, xarxes d’aigua i de clavegueram)
 senyals i mobiliari urbà,
 desfribiladors, equips de so, altaveus,
 vehicles i maquinària,
 eines i estris,
 mobiliari i equips informàtics,
 instruments musicals
Atès que l’inventari permetrà conciliar i revisar periòdicament, i -en
conseqüència- tenir actualitzades les dades comptables de l’immobilitzat..
Vist el que es disposa a l’article 105 i concordants del Reglament del Patrimoni
dels Ens Locals, aprovat pel Decret 336/1998 (RPEL).
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Aprovar inicialment l’inventari de béns i drets de l’Ajuntament
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Atès que l’inventari de béns i drets d’aquest Ajuntament que es porta a la
consideració del Ple, és un document que ha estat elaborat per l’empresa
Auren contractada per la Diputació de Barcelona, en el marc d’un conveni de
col·laboració amb aquest Ajuntament.

Segon.- Realitzar informació pública de l’inventari durant el període de 30 dies
hàbils, mitjançant publicació d’anuncis al BOP, DOGC, El9Nou, pàgina web i
tauler d’anuncis de la Corporació. Durant l'esmentat termini els interessats
podran examinar la documentació a la secretaria de l'Ajuntament i presentar els
suggeriments o les reclamacions que consideren oportú d'interposar. Amb el
benentès que si transcorregut el període d'exposició pública no es presenten
reclamacions l’inventari s'entendrà aprovat definitivament.
Tercer.- Trametre còpia de l’inventari al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya.
Quart.- Procedir, un cop l’inventari esdevingui aprovat definitivament, a
realitzar els ajustaments que calgui als comptes municipals, als efectes de
determinar el patrimoni net de cada exercici econòmic, conforme el que s’indica
als articles 131 a 133 del RPEL i legislació aplicable d’hisendes locals o del pla
de comptes estatal.
Cinquè.- Procedir, un cop l’inventari esdevingui aprovat definitivament, a
realitzar les inscripcions registrals dels béns que no estiguin inscrits en el
Registre de la Propietat, i les modificacions que -en el seu cas- procedeixi de
realitzar, en conformitat amb el que es prescriu a l’article 119 del RPEL.

14 - RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN SOBRE LA GESTIÓ
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia de ratificar l’acord de la
Junta de Govern del dia 6 de març de 2019, sobre la gestió dels retorns de les
escombraries.
Atès que actualment la gestió de sol·licitud dels retorns de Sant Esteve de
Palautordera per les tres fraccions de vidre, envasos i paper, la fa el Consorci
per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental.
Atès que els retorns econòmics rebuts per la recollida selectiva són inferiors als
que ens correspondria, doncs se’ns aplica criteris de percentatge de població
que ens perjudica.
Atès que la gestió de la FORM es ve realitzant des de l’Ajuntament.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern del dia 6 de març de 2019,
sobre la gestió dels retorns de les escombraries, que literalment diu el següent:
Gestionar des de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera els retorns del
reciclatge corresponents a les fraccions de vidre, envasos i paper, i -en
conseqüència- portar a terme les següents actuacions:
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DELS RETORNS DE LES ESCOMBRARIES.

1) L’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera s’adhereix als Convenis de
col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i les societats
ECOVIDRIO S.A. i ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A. (ECOEMBES).
2) Notificar al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental que
queda sense efecte i es cancel·la el que es disposa al pacte segon, apartat
e) del conveni signat entre el Consorci i l’Ajuntament de Sant Esteve, i per
tant haurà de deixar de gestionar les compensacions econòmiques fixades
per ECOEMBES i ECOVIDIDRIO corresponents a Sant Esteve.
3) Requerir al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, per tal
que quan faci entrega als recuperadors homologats per a la comarca del
Vallès Oriental de les fraccions de vidre, paper/cartró i envasos recollides al
municipi de Sant Esteve, els pesatges els registri i identifiqui com a
procedents de l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA
amb CIF P0820600E i domicili al Carrer Major, 14 amb codi postal 08461
Sant Esteve de Palautordera. I que a continuació enviï còpia del document
de pesatge a l’ajuntament, a les adreces de correu electrònic següents:
1 mediambient@santestevedepalautordera.cat.
2 portaaporta@santestevedepalautordera.cat.

5) Enviar via EACAT a l’Agència de Residus de Catalunya:
1 Els formularis d’adhesió als convenis mencionats al punt primer,
convenientment omplerts
2 Còpia de tots els acords presos en aquesta Junta de Govern referent
a la gestió dels retorns
3 Còpia de la notificació enviada al Consorci per a la Gestió de residus
del Vallès Oriental, comunicant-li els acords presos sobre la gestió
dels retorns.

15 - LICITACIÓ AÏLLAMENT AULES CASAL-TEATRE MUNICIPAL.
Assabentats els assistents de la proposta de l’Alcaldia sobre la conveniència de
procedir a l’aprovació del Plec de Clàusules reguladores de la licitació de l’obra
d’aïllament de les aules de la planta primer pis del Casal-Teatre municipal, així
com procedir a la convocatòria de la licitació.
Atès que es disposa de projecte/memòria tècnic redactat per l’enginyer
Alejandro González Alvarado, en representació de l’empresa Audio Acústica,
aprovat pel Ple de la Corporació, que per l’execució material de tota l’obra
preveu un cost de 73.477,84€ (IVA del 21% inclòs).
Vist el certificat sobre existència de crèdit, tal i com prescriu l’article 116 de la
Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (LCSP), emès pel
secretari-interventor posant de manifest que a la partida 63200.330 del
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4) Requerir al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, que
comuniqui a ECOEMBES i ECOVIDRIO que ja no gestiona els retorns de
l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera.

Pressupost del Patronat de l’Escola de Música Municipal de l’exercici 2019, en
la qual hi ha consignació suficient per atendre degudament la despesa
d’aquesta obra.
Atès que l’article 159 LCSP permet utilitzar el Procediment Obert Simplificat per
a la contractació d’obres amb un pressupost de fins a 2.000.000,00 €.
Atès que s’ha procedit a la redacció del Plec de Clàusules Administratives
Particulars reguladores del procediment de licitació d’acord amb el que es diu a
l’article 132 LCSP, en el qual els criteris avaluables mitjançant judici de valor no
superen el 25% del total tal i com així es determina a l’article 159.1.b) LCSP
Atès que el citat article 159 en el seu punt 2 determina que l’anunci de licitació
únicament necessita de ser publicat al perfil del contractant de l’Ajuntament,
que es regula a l’article 63 LCSP.
Vist el que es disposa en el punt 7 de la disposició addicional segona de la
LCSP sobre la composició de la Mesa de Contractació, que serà presidida per
un membre de la Corporació i personal funcionari i/o personal laboral de
l’Ajuntament, amb un mínim de 4 persones. Sense que hi puguin formar part,
tal com determina l’article 326 LCSP, els càrrecs públics representatius ni el
redactor del projecte.
El regidor Esteve Rosell manifesta que troba que en el projecte hi figuren uns
preus molt exagerats.
Posada a votació la proposta es produeix el següent resultat:
NOU vots A FAVOR: els emesos pels regidors: Daniel Fernández Fuster,
Natàlia Expósito Puig, Marc Aureli Nieto Madrid, Elies Ramil Pou, Neus
Calam Pérez, , Sònia Castell Giró, Arnau Comas Miñarro, Carme
Guillamon Villalba i Joan Baixas Lluís.
UN vot d’ABSTENCIÓ: el del regidor Esteve Rosell Masó.
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 l’expedient de contractació de l’obra d’aïllament de les aules
de la planta primer pis del Casal-Teatre municipal, en el que s’integren tots els
documents i antecedents existents, entre d’altres, els següents:
 projecte de l’obra,
 certificat existència consignació pressupostària,
 plec de clàusules particulars,
 composició Mesa de Contractació,
 anuncis (projecte, plec, licitació)
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Particulars reguladores de la licitació,
mitjançant Procediment Obert Simplificat de l’obra d’aïllament de les aules de la
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planta primer pis del Casal-Teatre municipal, que ha estat redactat per la
secretaria municipal.
Tercer.Convocar la licitació de l’obra d’aïllament de les aules de la planta
primer pis del Casal-Teatre municipal, fixant el termini per a la presentació
d’ofertes en 20 dies comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci de
licitació en el perfil del contractant (article 159.3 LCSP). Amb el benentès que
la convocatòria i/o l’adjudicació de l’obra quedaran ajornades o suspeses cas
de ser impugnat el projecte tècnic i/o el Plec de Clàusules.
Quart.- Constituir la Mesa de Contractació, que queda integrada per:
1 President: Daniel Fernández Fuster, alcalde de l’Ajuntament.
2 Vocals:
Joan Miralles Font, arquitecte tècnic municipal,
Emili Pajares Radua, enginyer municipal,
Josep Mª Campdepadrós Castaño, secretari-interventor
munpal,
Secretària: Ester Monclús Pagés, administratica
Cinquè.- Autoritzar la despesa resultant de la licitació, preu del contracte, amb
càrrec a la partida 63200.330 del Pressupost del Patronat de l’Escola de
Música Municipal de 2019, en la qual hi ha consignació suficient per atendre
aquesta despesa.

16 - APROVACIÓ PROJECTE DE L’OBRA
Assabentats els assistents de la proposta de l’Alcaldia sobre la conveniència
d’aprovar el projecte de l’obra de renovació de la coberta del pavelló municipal.
Atès que el citat projecte ha estat redactat per l’arquitecte tècnic Joan Miralles
Font, tenint un cost d’execució material de 103.322,92€ (IVA del 21% inclòs).
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 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.
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DE RENOVACIÓ DE LA COBERTA DEL PAVELLÓ MUNICIPAL.

El regidor Joan Baixas diu que el seu grup votarà en contra per no haver tingut
el projecte en temps suficient per estudiar-lo, per creure que aquesta obra
s’havia d’haver realitzat abans de la renovació del parquet que amb les goteres
existents podria haver-se malmenat, i d’altra banda consideren que és una
actuació electoralista.
La regidora Neus Calam li contesta que les goteres a que ha fet referència és
un sol punt al costat del marcador que no suposa un deteriorament del parquet,
manifestant-li que no és una actuació electoralista sinó que és una obra que
s’ha d’executar durant l’estiu que és el període de temps en el qual no hi ha
activitat esportiva dins del pavelló.
El regidor Esteve Rosell manifesta que subscriu el que s’ha dit sobre haver
hagut de fer primer la coberta que no pas el parquet.
Posada a votació la proposta es produeix el següent resultat:
SET vots A FAVOR: els emesos pels regidors: Daniel Fernández Fuster,
Natàlia Expósito Puig, Marc Aureli Nieto Madrid, Elies Ramil Pou, Neus
Calam Pérez, Sònia Castell Giró, Esteve Rosell Masó.
TRES vots EN CONTRA: el del regidor: 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 de l’alcaldia, acordant-se:




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.

17 - LICITACIÓ OBRA DE RENOVACIÓ DE LA
COBERTA PAVELLÓ MUNICIPAL.
Assabentats els assistents de la proposta de l’Alcaldia sobre la conveniència de
procedir a l’aprovació del Plec de Clàusules reguladores de la licitació de l’obra
de renovació de la coberta del pavelló municipal, així com procedir a la
convocatòria de la licitació.
Atès que es disposa de projecte tècnic redactat per l’arquitecte tècnic
municipal, aprovat pel Ple de la Corporació, que per l’execució material de tota
l’obra preveu un cost de 103.322,92€ (IVA del 21% inclòs).
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Primer.- Aprovar inicialment projecte/memòria valorada de l’obra de renovació
de la coberta del pavelló municipal, redactat per l’arquitecte tècnic Joan
Miralles Font, tenint un cost d’execució material de 103.322,92€ (IVA del 21%
inclòs).

Vist el certificat sobre existència de crèdit, tal i com prescriu l’article 116 de la
Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (LCSP), emès pel
secretari-interventor posant de manifest que a la partida 63200.342 del
Pressupost Municipal de l’exercici 2019 hi ha consignat l’import de 99.966,72€,
que seria suficient per atendre degudament la despesa d’aquesta obra, sempre
i quan el preu final d’adjudicació (preu del contracte) sigui igual o inferior a
aquesta xifra.
Atès que l’article 159 LCSP permet utilitzar el Procediment Obert Simplificat per
a la contractació d’obres amb un pressupost de fins a 2.000.000,00 €.
Atès que s’ha procedit a la redacció del Plec de Clàusules Administratives
Particulars reguladores del procediment de licitació d’acord amb el que es diu a
l’article 132 LCSP, en el qual els criteris avaluables mitjançant judici de valor no
superen el 25% del total tal i com així es determina a l’article 159.1.b) LCSP
Atès que el citat article 159 en el seu punt 2 determina que l’anunci de licitació
únicament necessita de ser publicat al perfil del contractant de l’Ajuntament,
que es regula a l’article 63 LCSP.
Vist el que es disposa en el punt 7 de la disposició addicional segona de la
LCSP sobre la composició de la Mesa de Contractació, que serà presidida per
un membre de la Corporació i personal funcionari i/o personal laboral de
l’Ajuntament, amb un mínim de 4 persones. Sense que hi puguin formar part,
tal com determina l’article 326 LCSP, els càrrecs públics representatius ni el
redactor del projecte.
Posada a votació la proposta es produeix el següent resultat:
SET vots A FAVOR: els emesos pels regidors: Daniel Fernández Fuster,
Natàlia Expósito Puig, Marc Aureli Nieto Madrid, Elies Ramil Pou, Neus
Calam Pérez, Sònia Castell Giró, Esteve Rosell Masó..
TRES vots D’ABSTENCIÓ: els dels 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 de l’alcaldia, acordant-se:


Primer.Aprovar l’expedient de contractació de l’obra de renovació del
pavelló, en el que s’integren tots els documents i antecedents existents, entre
d’altres, els següents:
 projecte de l’obra,
 certificat existència consignació pressupostària,
 plec de clàusules particulars,
 composició Mesa de Contractació,
 anuncis (projecte, plec, licitació)
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Particulars reguladores de la licitació,
mitjançant Procediment Obert Simplificat de l’obra de renovació del pavelló
municipal, que ha estat redactat per la secretaria municipal.
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Tercer.Convocar la licitació de l’obra de renovació del pavelló municipal,
fixant el termini per a la presentació d’ofertes en 20 dies comptats des de
l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant
(article 159.3 LCSP). Amb el benentès que la convocatòria i/o l’adjudicació de
l’obra quedaran ajornades o suspeses cas de ser impugnat el projecte tècnic i/o
el Plec de Clàusules.
Quart.- Constituir la Mesa de Contractació, que queda integrada per:
3 President: Daniel Fernández Fuster, alcalde de l’Ajuntament.
4 Vocals:
Joan Miralles Font, arquitecte tècnic municipal,
Emili Pajares Radua, enginyer municipal,
Josep Mª Campdepadrós Castaño, secretari-interventor
munpal,
Secretària: Ester Monclús Pagés, administratica
Cinquè.- Autoritzar la despesa resultant de la licitació, preu del contracte, amb
càrrec a la partida 63200.342 del pressupost municipal de 2019, sempre i quan
aquesta xifra sigui igual o inferior a la quantitat de 99.966,72€ que és l’import
consignat en el Pressupost Municipal, cas contrari s’haurà de decretar la
suspensió temporal de la licitació fins a disposar de crèdit pressupostari
suficient per a la formalització del contracte.

1 La regidora Carme Guillamon, diu que les jardineres que hi ha al carrer
Nou i als carrers travessers s’han col·locat molt a prop de la calçada
dificultant les maniobres dels vehicles, pel que demana que -si es pot- es
decantin una mica.
L’alcalde li contesta que si es pot es farà.
2 El regidor Esteve Rosell, pregunta que s’ha fet en relació a les estaques
clavades a la vorera que la Júlia Galí va retratar.
El regidor Marc Aureli Nieto li contesta que s’ha fet un requeriment al
propietari de la finca donant-li un temps perquè les retiri
3 El regidor Esteve Rossell, pregunta si s’editarà el butlletí municipal.
El regidor Marc Aureli Nieto li contesta que no s’editarà cap butlletí per
haver entrat en període electoral.
4 El regidor Esteve Rosell, pregunta si s’ha resolt el conflicte existent en el
camí de Can Mariano.
Per l’alcalde i el secretari li expliquen que està en vies de resolució, car
s’ha trobat una solució de consens entre totes les parts, la qual cosa no ha
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estat gens fàcil degut a que fins i tot un veí pretenia allargar la seva tanca
fins a la llera del torrent tancant el corriol, havent-li denegat la llicència
d’obres i desestimat una al·legació que va presentar.
I no havent-hi més assumptes per tractar s’alça la sessió a dos quarts de nou
del vespre (20:30 h), de tot el qual com a secretari en dono fe.
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Sant Esteve de Palautordera, document signat electrònicament.

