Identificació de la sessió
Número: 14/2019
Caràcter: ordinària
Data:
2 d’octubre de 2019
Horari: de les 19.00 a les 20.50 h
Lloc:
sala de sessions de l’Ajuntament

Secretària accidental: Ester Monclús Pagès
Desenvolupament de la sessió
L’alcalde declara oberta la sessió per tractar dels assumptes següents inclosos
en l’ordre del dia.
1. Aprovació d’acta de la sessió anterior
L’alcalde demana si cap membre de la corporació ha de formular alguna observació a l’acta de la sessió del dia 26 de juny de 2019 que és la que es presenta
a la consideració del ple.
Intervé la regidora de Vallflorida Republicana - CUP, ( a partir d’ara CUP) Carme
Guillamon, i pregunta a tots els assistents si tenen cap inconvenient en canviar
l’hora d’inici de les sessions ordinàries del ple, que en la proposta de l’acta anterior era les 20.00 h., per les 19.00 h.
L’alcalde consulta a la resta d’assistents i tothom hi està d’acord. Per tant la secretària accidental fa constar en aquesta acta que les sessions ordinàries del ple
tindran lloc l’últim dimecres dels mesos de febrer, abril, juny, setembre,octubre i
desembre, a les 19.00 h.
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Daniel Fernández Fuster (Junts x Sant Esteve), alcalde president
Neus Càlam Pérez (Junts x Sant Esteve) primera tinent d’alcalde
Marc Aureli Nieto Madrid (Junts x Sant Esteve) segona tinent d’alcalde
Natàlia Expósito Puig (Junts x Sant Esteve) tercera tinent d’alcalde
Andreu Mollet Argemí (Junts x Sant Esteve)
Sònia Castell Giró (Junts per Sant Esteve)
Carme Guillamon Villalba (Vallflorida Republicana - CUP)
Joan Baixas Lluís (Vallflorida Republicana - CUP)
Sole Palao Rubio (Vallflorida Republicana - CUP)
Marta Tàpias Sabé (ERC - Acord Municipal)
Miquel Campins Eritja (ERC - Acord Municipal)

Número: 2019-0001 Data: 15/10/2019

Assistents:

ACTA DEL PLE

Ester Monclús Pagès (2 de 2)
secretaria accidental
Data Signatura: 15/10/2019
HASH: 3eb3dc6a10d031b55101dea43261f172

Dani Fernández Fuster (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 15/10/2019
HASH: 2d3246846c93dc7fbdf4ce3599d4b0da

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA 2 D’OCTUBRE DE 2019

Seguidament demana la paraula la regidora d’ERC - Acord Municipal (a partir
d’ara ERC), Marta Tàpias i manifesta que vol que consti en acta el desacord del
seu grup amb la denominació d’assessor amb funcions de gerent, perquè han
observat que en alguns documents apareix com a gerent i en d’altres com a assessor. I remarquen, a més, la mateixa regidora Marta Tàpias i el Sr. Miquel
Campins, també d’ERC, que en els Estatuts apareix la figura del gerent, i que
aquests canvis de denominació es presten a confusió.
Intervé la regidora de Junts x Sant Esteve, (a partir d’ara Junts) Natàlia Puig, i
els explica que al Sr. Carles Farràs se l’ha contractat, de moment, per assessorar
al Patronat i que la plaça ha de sortir a concurs.

Sense cap intervenció més, es procedeix a la votació i l’acta presentada s’aprova
per la unanimitat dels assistents.
2. Aprovació definitiva de la modificació d’algunas tarifes del quadre
de sancions.
El Ple de l’ajuntament, en la sessió del 26 d’octubre de 2000, va aprovar definitivament l’Ordenança de Circulació i el Quadre de multes.
En data 3 d’abril de 2019 el ple de l’Ajuntament, a proposta de l’alcaldia, va
aprovar de modificar inicialment alguns dels imports que figuren en el Quadre de
multes, següents:

Número: 2019-0001 Data: 15/10/2019

Els regidors de Junts, Neus Càlam i Marc Aureli Nieto, expliquen que les retribucions son per les hores de dedicació a la regidoria, no per ser el representant de
la Corporació en un òrgan col·legiat, ja que, en la majoria de casos, l’assistència
és anual o semestral.
D’altar banda, recorden als regidors d’ERC, que aquesta proposta va ser aprovada per la unanimitat dels assistents en l’anterior sessió i els expliquen que el
punt número 1 de l’ordre del día, és per esmenar errors en la transcripció de
l’acta, no per qüestionar les propostes de les sessions anteriors, que ja han esta
discutides i sotmeses a votació.
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Continua el Sr. Miquel Campins i demana que se li expliqui com és que el Sr.
Andreu Mollet de Junts, no apareix com a representant de la Corporació en cap
dels òrgans col·legiats de la proposta número 3, de l’acta anterior i en canvi,
d’acord amb la proposta número 8, sobre assignació de retribucions als càrrecs
electes és el que cobra més.

ACTA DEL PLE

Els regidors d’ERC, no obstant volen que consti en acta la seva disconformitat
pel que fa a aquest tema i així ho fa la secretària accidental.

actual
parar o estacionar en una zona senyalitzada amb marca groga

proposta

57,14

no obeir un senyal vertical d’estacionament prohibit en gual

30,00
85,71 50,00

no obeir un senyal vertical d’estacionament prohibit la segona quinzena 85,71 50,00
no obeir un senyal vertical de parada i estacionament prohibits

85,71 50,00

no obeir un senyal vertical de gir a la dreta prohibit

85,71 50,00

no obeït un senyal vertical d’estacionament prohibit la primera quinzena 85,71 50,00
no obeir un senyal d’entrada prohibida per a tota classe de vehicles

85,71

no obeir un senyal vertical d’estacionament prohibit

85,71 50,00

llençar, dipositar o abandonar sobre la via pública objectes o matèries que
puguin entorpir la circulació, parada o estacionament.
85,71

50,00

estacionar sobre la vorera

50,00

85,71

Atès que s’ha realitzat informació pública, mitjançant anuncis inserits al BOP, al
diari “el 9 Nou” i al tauler d’anuncis electrònic, sense que s’hagin presentat
al·legacions i/o reclamacions.
Es proposa al ple d’aprovar definitivament els imports que figuren en el quadre
annex i de notificar-ho a l’àrea de Multes de l’Organisme de Gestió Tributària,
per tal que ho mecanitzin.
Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per la unanimitat dels assistents.
3. Proposta d’acord relativa a l’aprovació del compte general de l’exercici 2018.
Atès que s’ha formulat el Compte General de l’exercici 2018, el qual ha estat
informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes, en sessió de data
22 de maig de 2019.
Atès que el Compte General ha estat exposat al públic durant el termini legalment
establert, sense que s’hagi presentat cap reclamació, mitjançant la publicació
d’un anunci al BOP de Barcelona de data 28 de maig de 2019.

Número: 2019-0001 Data: 15/10/2019

50,00
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no respectar senyal d’estacionament reservat per determinats vehicles 85,71

ACTA DEL PLE

50,00

Vist allò que disposen els articles 115 i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de règim local, 208 i següents del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i la Regla 44 i següents de l’Ordre HAP/1781/2013
de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció de comptabilitat.
Es proposa al ple que adopti el següent acord:

Posada la proposta votació surt el següent resultat:
NOU vots A FAVOR; els emesos per Daniel Fernández Fuster, Neus Càlam Pérez, Marc Aureli Nieto Madrid, Natàlia Expósito Puig, Andreu Mollet Argemí,
Sònia Castell Giró de Junts i Carme Guillamon Villalba, Joan Baixas Lluís i Sole
Palao Rubio de la CUP.
DOS vots d’ABSTENCIÓ: els emesos per Marta Tàpias Sabé i Miquel Campins
Eritja d’ERC.
4. Proposta d’acord d’adhesió a l’Associació de Municipis per la
mobilitat i el transport urbà - AMTU
L’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), és una
agrupació voluntària d’ens locals, sense afany de lucre i amb personalitat jurídica
pròpia, que té com a finalitat principal contribuir a la millora constant del transport
col·lectiu de viatgers dels municipis membres, així com de la mobilitat en general,
a partir de l’optimització dels recursos disponibles, l’assessoria tècnica als
associats, l’acompanyament en la gestió, i la representació i defensa dels seus
interessos davant de les administracions i organismes que intervenen i
col·laboren en la matèria.
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Intervé la regidora de Junts, Neus Càlam i explica que la Comissió de Comptes
es va fer en l’anterior legislatura i que tal i com es va explicar en la reunió informativa de l’anterior dimecres ara es tracta d’aprovar-lo definitivament per tal de
remetre el Compte General i tota la seva documentació al Tribunal de Comptes.

ACTA DEL PLE

Segon.- Remetre el Compte General aprovat, juntament amb tota la documentació que la integra a la fiscalització del Tribunal de Comptes tal com s’estableix
en l’article 212.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març i en compliment dels mandats
de la Llei òrganica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i altra normativa concordant, al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

Número: 2019-0001 Data: 15/10/2019

Primer.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2018, comprès pel Compte general del propi Ajuntament.

D’acord amb els Estatuts, poden ser membres de l’AMTU qualsevol dels
municipis, comarques i altres ens locals de Catalunya, els quals hauran
d’acordar-ho expressament pels seus respectius Plens i comunicar-ho
formalment a l’Associació.
Els drets i les obligacions dels socis de l’AMTU s’estableixen al Títol quart de
l’articulat dels seus Estatuts.

SEGON: Nomenar com a membre representant d’aquest municipi a l’Assemblea
General de l’AMTU al Sr. Daniel Fernández Fuster i com a suplent al Sr. Marc
Aureli Nieto Fernández
TERCER: Notificar aquests acords a l’AMTU, a la Intervenció General i als
serveis municipals competents en matèria de mobilitat, promoció econòmica, benestar social, medi ambient i transport urbà, als efectes escaients.
L’alcalde demana si algú té alguna cosa a dir en relació amb aquest tema.
Intervé la regidora de la CUP Carme Guillamon i diu que en el seu grup els sembla molt bé aquesta iniciativa, però demanen que se’n faci difusió perquè la informació arribi a tota la ciutadania.
La regidora de Junts, Neus Càlam, explica que ja hi han pensat i que están estudiant de treure una guía informativa, semblant a la que s’ha fet des de l’Ajuntament de Palau, per difondre i donar a conèixer tots els serveis i actuacions de
caire social que s’ofereixen des de l’Ajuntament.
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PRIMER: Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera a
l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), i els seus
Estatuts, acceptant el règim de drets i obligacions inherents a la condició de socis, a l’empara i en l’exercici del dret previst a l’article 133 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.

ACTA DEL PLE

ACORDS:

Número: 2019-0001 Data: 15/10/2019

Atès que és voluntat d’aquesta Corporació formar part, com a membre de ple
dret, de l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, acceptant
plenament el règim de drets i obligacions inherents a la condició de soci i, d’acord
amb tot allò exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera l’adopció del següents

La regidora Sònia Castell, de Junts, explica que des de la regidoria de Benestar
Social, quan hi ha casos de persones grans i soles, que necessiten assistència
se’ls paga un taxi. També explica que els ajuts econòmics que es reben des
d’altres administracions, com ara la Diputació de Barcelona, depenen de la demanda i de les necessitats socials que hi hagi poden ser destinats a diferents
tipus d’actuacions.
En tot cas, tant el grup de Junts com el de la CUP està d’acord en editar una guia
que, a més arribi a totes les llars, tal i com es fa amb el Butlletí Municipal.

L’alcalde li resino que la vigència dels convenis sempre es pot prorrogar.
Posada la proposta a votació s’aprova per la unanimitat dels assistents.
5. Determinació de les funcions i retribució del lloc de secretaria i modificació de plantilla.
Vist que en data 31 de juliol de 2019 (amb efectes de l’1 d’agost de 2019) es va
produir la jubilació del titular de la plaça de secretaria i intervenció.
Atès que es tracta d’un lloc que no pot quedar vacant per tractar-se d’un lloc
fonamental i necessari que actualment, d’acord amb les últimes modificacions
legislatives ha incrementat les tasques, incloent a més de la secretaria i intervenció, la tresoreria municipal.
Atès que la plaça existent a l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera és una
plaça de tècnic A2, essent necessària la seva modificació per cobrir-la amb un
tècnic A1, llicenciat.
Vista la provisió de l’alcaldia, l’informe de secretari i atesa la disponibilitat pressupostària per fer front a la modificació que es proposa.
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La regidora Marta Tapias, diu que ella no és l’Esteve Rosell i pensa que és important que Sant Esteve de Palautordera s’hi adhereixi, per la millora que pot
suposar per la mobilitat del municipi. També comenta que ha llegit que la vigència del conveni finalitza el desembre de 2019.

ACTA DEL PLE

El regidor Marc Aureli Nieto, contesta que el regidor de mobilitat dels últims
quatre anys era el Sr. Esteve Rosell i mai ho havia proposat.

Número: 2019-0001 Data: 15/10/2019

Seguidament demana la paraula, la regidora d’ERC, Marta Tàpias i diu que el
seu grup està d’acord amb tot el que s’ha dit fins ara i feliciten a l’equip de govern
per aquesta adhesió tot i que no entenen com no s’ha fet abans, ja que l’AMTU
existeix des del 2001 i que l’alcalde de Palau, Jordi Xena, n’és el president.

De conformitat amb el que es disposa a l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, del 2
d’abril, reguladora de les Bases del règim local, es proposa al ple l’adopció del
següent acord:

Denominació:
Núm. de places:
Situació:
Escala:
Subescala:
Grup/subgrup:
Titulació:

Secretaria-intervenció
1
Vacant per jubilació
Habilitació de caràcter estatal
Secretaria-intervenció
A1
Llicenciatura o equivalent

Segon.- Determinar que aquest lloc de treball estarà dotat amb la següent retribució:
Complement de destí nivell 30
Complement específic: 28.574,05 euros
Tercer.- Sotmetre el present acord a informació pública per termini de quinze
dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de Província, durant aquest termini
els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin pertinents. Transcorregut dit termini, si no s’han presentat al·legacions,
s’entendrà elevat a definitiu aquest acord d’aprovació inicial.
La regidora Neus Càlam explica que aquesta modificació es deu a que el secretari sortint estava en el subgrup A2 i que d’acord amb la normativa vigent, aquestes places han de ser ocupades per llicenciats o equivalents del grup A1.
També explica, que la candidata que hi ha per ocupar el lloc, ho farà interinament, fins que la plaça no surti a concurs.
El regidor d’ERC, Miquel Campins, demana aclariments en relació amb el sou i
la dedicació, que li son contestats per la mateixa regidora Neus Càlam, el qual
es dóna per satisfet.
La proposta, posada a votació, és aprovada per la unanimitat dels assistents.

Número: 2019-0001 Data: 15/10/2019

Secretaria-intervenció
1
Coberta
Habilitació de caràcter estatal
Secretaria-intervenció
A2
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Denominació:
Núm. de places:
Situació:
Escala:
Subescala:
Grup/subgrup:

ACTA DEL PLE

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la plantilla municipal que té per
objecte la modificació de la plaça de secretaria, intervenció i tresoreria d’acord
amb el següent detall:

Abans de donar pas al punt 6 de l’ordre del dia (renúncia de l’adjudicació de
l’obra de la coberta del pavelló), intervé la secretària accidental per fer constar
que aquest punt s’ha inclòs erròniament en la part resolutiva dels assumptes de
la convocatòria, ja que es tracta d’una activitat de control, per la qual cosa demana als assistents si tenen cap inconvenient en passar el punt a l’activitat de
control i donar-ne compte.
Tots els assistents hi esta d’acord, per la qual cosa el ple continua amb la sessió
amb el punt 7.

L’Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat de Catalunya compte entre les seves
atribucions assessorar al Govern, promoure el coneixement i la reflexió a l’entorn
d’aquest drets, mantenir un contacte fluït i col·laboratiu amb les entitats, institucions i
moviments que treballen en aquest àmbit i atendre les queixes i comunicacions de la
ciutadania.
En aquest sentit, la col·laboració entre els ens locals i l’Oficina de Drets Civils i Polítics
ha de ser una eina insubstituïble en la defensa i promoció d’aquests drets en tot el territori.
Per aquests motius, aquest Ajuntament es compromet a:


Vetllar de forma proactiva, participativa i unitària per la protecció, defensa i
coneixement dels drets civils i polítics entre la ciutadania i el teixit associatiu del
municipi.



Promoure la formació en matèria de drets civils i polítics als treballadors i
treballadores municipals per tal d’incorporar-ne el seu coneixement de forma
transversal en tots els àmbits d’actuació i gestió.



Facilitar la guia de l’Oficina de Drets Civils i Polítics a tots els treballadors i treballadores que atenen a la ciutadania a fi d’optimitzar la detecció i identificació
de possibles situacions de vulneració i activar els mecanismes de garantia corresponents
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Les administracions públiques locals, per la seva proximitat a la ciutadania i pel seu
contacte quotidià amb els problemes i neguits dels veïns i veïnes, tenen un paper clau
en la defensa i protecció dels drets civils i polítics i en la denúncia i l’acompanyament
quan es produeixen casos de possibles vulneracions.

ACTA DEL PLE

El respecte pels drets civils i polítics, consagrats per la legislació europea i pels tractats
internacionals, basteixen els fonaments bàsics de les democràcies modernes. El
desenvolupament i protecció d’aquests drets és el termòmetre que determina el grau de
maduresa democràtica de les societats i de les seves estructures polítiques i administratives.

Número: 2019-0001 Data: 15/10/2019

EXPOSICIÓ DE MOTIUS



Adreçar a les persones que creuen haver patit una vulneració dels seus drets
civils i polítics a l’Oficina de Drets Civils i Polítics a través del formulari que consta
en el web i fer-ne un seguiment posterior.



Traslladar l’acord municipal a l’Oficina de Drets Civils del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

L’alcalde llegeix la proposta presentada per l’Oficina de Drets Civils i Polítics,
adscrita al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, amb l’objectiu d’elevar el nivell de convivència i cohesió social a Catalunya i promoure i
defensar el respecte dels drets recollits al Pacte Internacional de drets civils i
polítics, aprovat per l’Assemblea General de les NU el 1966
i que diu:

L’Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat de Catalunya compte entre
les seves atribucions assessorar al Govern, promoure el coneixement i la reflexió
a l’entorn d’aquest drets, mantenir un contacte fluït i col·laboratiu amb les entitats, institucions i moviments que treballen en aquest àmbit i atendre les queixes
i comunicacions de la ciutadania.
En aquest sentit, la col·laboració entre els ens locals i l’Oficina de Drets Civils i
Polítics ha de ser una eina insubstituïble en la defensa i promoció d’aquests drets
en tot el territori.
Per aquests motius, aquest Ajuntament es compromet a:
Vetllar de forma proactiva, participativa i unitària per la protecció, defensa i coneixement dels drets civils i polítics entre la ciutadania i el teixit associatiu del
municipi.
Promoure la formació en matèria de drets civils i polítics als treballadors i treballadores municipals per tal d’incorporar-ne el seu coneixement de forma
transversal en tots els àmbits d’actuació i gestió.
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Les administracions públiques locals, per la seva proximitat a la ciutadania i pel
seu contacte quotidià amb els problemes i neguits dels veïns i veïnes, tenen un
paper clau en la defensa i protecció dels drets civils i polítics i en la denúncia i
l’acompanyament quan es produeixen casos de possibles vulneracions.
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El respecte pels drets civils i polítics, consagrats per la legislació europea i pels
tractats internacionals, basteixen els fonaments bàsics de les democràcies
modernes. El desenvolupament i protecció d’aquests drets és el termòmetre que
determina el grau de maduresa democràtica de les societats i de les seves estructures polítiques i administratives.

ACTA DEL PLE

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Facilitar la guia de l’Oficina de Drets Civils i Polítics a tots els treballadors i treballadores que atenen a la ciutadania a fi d’optimitzar la detecció i identificació
de possibles situacions de vulneració i activar els mecanismes de garantia corresponents.
Adreçar a les persones que creuen haver patit una vulneració dels seus drets
civils i polítics a l’Oficina de Drets Civils i Polítics a través del formulari que consta
en el web i fer-ne un seguiment posterior.

La secretària accidental els explica que la moció és la que és i que, per tant, no
s’hi por incloure cap punt mes, però que se’n por deixar constància en l’acta de
la sessió.
Tots els assistents hi estan d’acord i l’equip de govern i l’oposició es comprometen a treballar-hi i a presentar propostes amb mesures concretes.
La moció s’aprova per la unanimitat dels assistents.
De conformitat amb el que preveuen els articles 106 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i 83 i 91.4 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, el Sr. Alcalde sotmet a votació la
inclusió a l’ordre del dia del següent punt d’urgència, a proposta del grup municipal de la CUP, no inclòs a l’ordre del dia:
Moció de suport a totes les persones detingudes el 23 de setembre
La declaració d’urgència és aprovada per la unanimitat dels assistents, menys
un, el regidor d’ERC Miquel Campins, que s’absté, majoria suficient d’acord amb
l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, pel que s’inclou com a punt vuitè, abans dels punts relatius a l’activitat de
control.
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La regidora de la CUP, Carme Guillamon diu que una moció és una declaració
d’intencions, pero que està d’acord amb la intervenció dels regidors d’ERC i demana que, potser es podria incloure un punt en la moció que instés a l’ajuntament
a posar en pràctica els punts de la moció.

ACTA DEL PLE

Intervenen els regidors d’ERC, que volen saber com es pensa treballar des de
l’ajuntament per portar a la pràctica aquesta moció, perquè no quedi només
damunt del paper.

Número: 2019-0001 Data: 15/10/2019

Traslladar l’acord municipal a l’Oficina de Drets Civils del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.”

8. Proposta de moció de suport a totes les detingudes el 23 de
setembre de 2019.

El mateix modus operandi d’aquell dimarts 10 d’abril de 2018, quan la Guàrdia
Civil va posar en marxa una operació contra els CDR, i Adrià Carrasco va
veure’s forçat a l’exili i Tamara Carrasco fou detinguda, s’ha repetit el dilluns
23 de setembre de 2019. Així, Adrià i Tamara Carrasco són el clar precedent
de l'operació d’aquest 23 de setembre de la Guàrdia Civil al Vallès i Osona.

Número: 2019-0001 Data: 15/10/2019

Alhora, és altament preocupant l’estat d’excepció que vivim als Països Catalans en general, i a Catalunya en concret. Ja fa anys que l’estat espanyol,
mitjançant tots els seus tentacles, ha engegat un procés repressiu contra el
moviment independentista. L’empresonament de Jordi Sánchez, aleshores
President de l’Assemblea Nacional Catalana, i Jordi Cuixart, President d’Òmnium Cultural el 16 d’octubre de 2017 van marcar un clar punt d’inflexió en
l’estratègia repressiva de l’estat espanyol. Ambdós continuen presos, juntament amb la Presidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell, i els
membres del govern Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim
Forn, Jordi Turull i Jordi Rull, sense oblidar les exiliades polítiques que aquest
procés repressiu ha generat: Anna Gabriel, Marta Rovira, Clara Ponsatí,
Meritxell Serret, Antoni Comín, Lluís Puig i Carles Puigdemont. Més endavant,
els processos oberts contra Adrià Carrasco, veí d'Esplugues de Llobregat, i
Tamara Carrasco, veïna de Viladecans, el mes d’abril de 2018, als quals
pretenien vincular amb els delictes de rebel·lió, sedició i integració en organització terrorista van esdevenir un cas paradigmàtic de la repressió estatal vers
l’independentisme d’arrel popular. Cal recordar que malgrat les seves causes
segueixen obertes, mesos després de l’operatiu es van retirar els càrrecs més
greus. El mal, tanmateix, ja estava fet.
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Els Ajuntaments són les institucions més properes a la ciutadania. Entre els
seus objectius, hi ha l’obligació de vetllar per a que es respectin els drets i
deures de les persones. En aquest sentit, una de les vies per aconseguir-ho
és fomentant la participació i la convivència entre les veïnes i veïns, creant o
facilitant la creació dels elements que afavoreixin l'expressió de les diverses
idees que es donen en el sí de tot municipi.

ACTA DEL PLE

“Dilluns 23 de setembre de l’any 2019 ens vam llevar, un cop més, amb la
noticia d’una operació repressiva contra el moviment independentista català
on es detenien a 9 persones i es registraven domicilis a Sabadell, Mollet del
Vallès, Cerdanyola del Vallès, Santa Perpètua de la Mogoda, Sant Fost de
Campsentelles, Sant Pere de Torelló i Gurb. A les 9 persones independentistes se les acusa de terrorisme, rebel·lió i tinença d’explosius sense tenir-ne
cap prova. Una operació orquestrada per l’Audiència Nacional espanyola, l’antic Tribunal d’Orden Público d’època franquista, i el cos militar de la Guàrdia
Civil i mediatitzada pels grans mitjans de comunicació.

Com a institució que volem –democràtica i propera als veïns i veïnes– no
podem mirar cap a un altre costat i davant l’abús de l’Estat, de la mateixa
manera que ens manifestem quan ens escanya econòmicament o limita l’autonomia local, també és important manifestar-nos quan es vulneren drets fonamentals i s’aplica la força i el poder judicial per reprimir l’adversari polític i
pretén generar falsos relats de violència terrorista.
Per totes les raons exposades, el grup municipal Vallflorida Republicana CUP proposem al Ple de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera l’adopció dels següents acords:
Defensem com a forma d'acció política absolutament legítima, la protesta, les
mobilitzacions, la desobediència civil, resistent i no violenta, pròpia d'una democràcia madura.
Rebutgem les actuacions policials desplegades al Vallès Occidental, Vallès
Oriental i Osona.
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És evident que les actuals vinculacions delictives estan, de nou, lligades a una
campanya d’atac i criminalització dels Comitès de Defensa de la República
(CDR) i dels seus membres, que pretén crear un marc per poder legitimar la
repressió i posar-los al punt de mira de la persecució política per poder
justificar, també, la persecució judicial. No hi ha hagut miraments en inventar
per part de determinats mitjans de comunicació relats interessadament exagerats amb l'afany de criminalitzar. Alhora, també és evident que l’actuació
policial d’aquest dilluns 23 de setembre té clars objectius polítics. A les portes
de les sentències del judici contra els presos polítics l’operació estatal contra
l’independentisme té com a objectiu fomentar la por i, amb ella, la
desmobilització popular. En d’altres paraules, l’objectiu és esmicolar la
dissidència política.

ACTA DEL PLE

Així doncs, denunciem la criminalització de la dissidència, la construcció de
relats ficticis i la voluntat d’inocular la por entre la població. Quan queden pocs
dies pel segon aniversari de l’1-O i la més que probable publicació de les sentències del judici del Tribunal Suprem, l’Estat espanyol torna a treure’s la careta i mostrar la seva autèntica columna vertebral: la negació de drets.
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En aquesta ocasió, nou militants independentistes han estat detingudes acusades de voler cometre atemptats amb explosius. Sis d’elles a les comarca
del Vallès Occidental, dues al Vallès Oriental i una d’Osona. De nou, l'Audiència Nacional i fa una de les seves operacions "preventives", en paraules
de la pròpia Delegada del Govern Espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera.
Tanmateix, el dret penal no pot ser mai preventiu perquè es basa en fets passats i no pas en fantasies de futur. Com en el cas de l'Adrià i Tamara o en
casos anteriors com l’operació Dixan, l'operació Piñata, els 3 de Gràcia o
l'operació Pandora contra moviments anarquistes, amb les detencions
d'aquest setembre de 2019 estem davant, un altre cop, d’un muntatge policial
com ho van ser, i així s’ha demostrat els altres casos enumerats.

Exigim a la Fiscalia la llibertat immediata dels detinguts i la retirada de tots els
càrrecs que, de manera evident, no s'ajusten a la naturalesa de les protestes
ciutadanes en les que poden haver participat les persones detingudes.
Exigim a l’Audiència Nacional que sobresegui l'expedient per la naturalesa
desmesurada de les acusacions.

S’obre un debat entre els assistents sobre la vulneració dels drets civils i política que esta patint Catalunya en els últims temps i de la necessitat de prendre
mesures com aquesta per mostrar la disconformitat del món local amb fets
com els del 23 de setembre.
El regidor d’ERC, Miquel Campins intervé i diu que la violència s’ha de comdemnar, vingui d’on vingui i que els fets no estan tant clars, ja que hi ha el
secret de sumari.
La majoria dels assistents rebaten la seva opinió, defensant la pressumpció
d’inocència, la vulneració dels drets de les persones detingudes i els antecedents que ja hi ha hagut amb la Tamara Carrasco i l’Adrià Carrasco, entre
d’altres.
La moció es posa a votació i s’aprova per la majoria dels assistents, excepte
el regidor d’ERC, Miquel Campins, que s’absté.
La secretària accidental fa constar en acta, que els punts 8, 9 i 10 de la part
de l’activitat de control, en haver-se inclòs el punt 8, com a urgent en la part
resolutiva passen a ser els punts, 9, 10 i 11.
9. Donar compte de diverses resolucions d’alcaldia (aprovació de
factures, sollicitude d’autorització judicial per entrada a domicili,
delegació de competències de l’alcaldia a la junta de govern i renúncia de l’obra de la coberta del pavelló)
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Comunicar aquests acords als grups polítics i a la mesa del Parlament de Catalunya, al President de la Generalitat, al Conseller d'Interior de la Generalitat,
al president del govern de l'Estat espanyol i als afectats i afectades.

ACTA DEL PLE

Denunciem l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista
de les institucions judicials i emet judicis polítics contra activistes independentistes.

Número: 2019-0001 Data: 15/10/2019

Ens comprometem a fer costat als grups de suport que sorgeixin per fer costat
a les persones detingudes del 23 de setembre, així com a les seves famílies i
amistats.

La secretària accidental, en compliment de l’article 39.2 del ROF, dóna compte
a la Corporació de les resolucions de l’alcaldia següents:
Resolució 194/2019 de 14 d’agost d’aprovació de factures incloses a la relació F/2019/14 per import de 39.511,83 € i dels presupostos següents:
.- Pressupost número 83 Excavacions Josep Castañé Masnou de 4.850 €
.- Pressupost número 2019279-0 Agrícola Tordera de 1.603,85 €
.- Oferta número MMPR2019/076 Recumas

El ple en queda assabentat.
10. Donar compte de diversos temes relacionats amb el Patronat
de Música Municipal Jaume Puig Arabia.
L’alcalde, com a president del Patronat de Música Municipal Jaume Puig
Arabia i en compliment dels seus estatuts, dóna compte dels següents expedients:
Expedient 456/2019 pel qual es promou la contractació d’Eulàlia Martínez
Porcell, com a auxiliar administrativa per a l’Escola de Música Municipal
Jaume Puig Arabia, vacant a la plantilla de personal, amb contracte laboral
d’interinatge, amb el mateix règim jurídic i econòmic que la resta de personal
de la Corporació, amb el grup de classificació C2, amb una dedicació de 9
hores setmanals i amb una retribució de 400 € bruts/mensuals.
El ple en queda assabentat.
Intervé la regidora de la CUP, Carme Guillamon i demana si s’ha contemplat
la possibilitat d’augmentar les hores de dedicació de l’auxiliar.
La regidora de Junts, Natàlia Expósito li respon que se n’ha parlat amb la interessada i que, de moment vol veure si amb aquestes hores en té prou per

Codi Validació: 5M5GECCSPFGXRMNHAP2S9M4TY | Verificació: http://santestevedepalautordera.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 20

En el mateix punt es dóna compte de la renúncia de l’empresa Arco Muntatges
- Servicios Empresariales del Maresme, S.L., a l’obra de substitució de la coberta del pavelló, que li va ser adjudicada pel ple del 17 de maig de 2019, i
que va ser presentada per l’empresa a les oficines de l’ajuntament en data….

ACTA DEL PLE

Resolució 187/2019 de 29 de juliol de 2019 de delegació de competències
de l’alcaldia a la junta de govern local.

Número: 2019-0001 Data: 15/10/2019

Resolució 193/2019 de 14 d’agost, sobre la solicitud d’autorització judicial
d’entrada a domicili per a la retirada d’una religa metal·lica collada a la terrassa
de l’immoble del c. Nou, 32.

realitzar la seva feina. En el cas que l’hi calgués més temps no hi haurà cap
inconvenient en augmentar la jornada de dedicació.
Expedient 3/2019 d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits
1/2019, del pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb càrrec a l’aplicació del superàvit pressupostari inicial del patronat,
per finançar les següents despeses, que ascendeixen a un total de 3.459,39
€:

330.22300
330.62600
330.62700
330.62701

Transport instruments musicals
Adquisició escàner
Disseny imatge corporativa
Desenvolupament a internet

Import
290,40
603,79
1.028,50
1.536,70

Intervé el regidor d’ERC Miquel Campins i pregunta què és la modificació
de crèdit, exposant que en la documentació del ple, l’informe que hi havia adjunt en relació amb aquest expedient és de difícil comprensió.
La secretària accidental, mentre redacta aquesta acta, i havent-se adonat que
l’informe que constava en la documentació no era el que corresponia, vol deixar constància que l’informe que s’ha havia d’haver inclòs era l’informe-proposta de secretaria, per la qual cosa, i per tal que el ple en quedi formalment
assabentat, se’n tornarà a donar compte en la propera sessió ordinària del
ple, que tindrà lloc l’últim dimecres del mes d’octubre i es compromet a fer-los
arribar, aquesta vegada si, l’informe-proposta que correspon.
11. Donar compte de la renúncia de dos membres de la Junta del
Patronat.
Atès que en data 16 setembre de 2019, Francesc Miralta Clusellas i Frederic
Wort Collado varen presentar la seva renúncia com a membres experts de la
junta del Patronat, per haver aprovat la convocatòria de borsa de professorat
de l’Escola de Música Municipal Jaume Puig Arabia.
Vist que, d’acord amb els Estatuts del Patronat de l’Escola de Música, el càrrec
de membres de la Junta del Patronat és incompatible amb la docència a l’Escola de Música, caldrà que per consens de tots els grups municipals s’escolleixin dos membres experts, que hauran de prendre possessió del càrrec davant de la Junta del Patronat, en la propera sessió i de la qual se n’haurà de
donar compte al Ple.
El ple en queda assabentat.

ACTA DEL PLE

Atès que aquest expedient va estar exposat al públic per un termini de quinze
dies, sense que s’hagin presentat al·legacions i/o reclamacions es considera
definitivament aprovat.
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Descripció
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Aplicació

Intervé la regidora de Junts, Natàlia Expósito Puig i demana als grups municipals que presentin les seves propostes.
En Joan Baixas, de la CUP, diu que el seu grup presenta com a única proposta
a la Laia Pedrol, que és una persona molt activa en el món cultural i que pot
aportar una perspectiva diferent del món de la música i de totes les arts que
s’hi relacionen.
L’alcalde demana al grup d’ERC que presenti la seva proposta.

Intervenen els regidors de la CUP, Carme Guillamon i Joan Baixas, defensant
la seva proposta i fent constar que la proposta d’en Marc Miralta també la
veuen delicada pel que ja ha exposat anteriorment la regidora de Junts, Natàlia Expósito.
En Miquel Campins, diu que els Estatuts deixen molt clar que els membres
han de ser experts i tem que el Patronat es converteixi en una porta giratòria.
La regidora de la CUP, Sole Palao posa en dubte la figura d’en Quim Garrigosa, pel seu criteri cultural.
Els tres grups municipals entren en un debat per defensar les propostes que
presenta cada grup i la regidora Natàlia Puig de Junts, demana que es consensui la proposta en el ple d’avui, perquè cal que la Junta del Patronat es
posi a treballar de seguida.

La regidora Neus Càlam i el regidor Marc Aureli Nieto, de Junts, proposen que
ja que es tracta de consensuar les propostes i atenent que la CUP només ha

Número: 2019-0001 Data: 15/10/2019

Segueix la regidora Natàlia Expósito presentant els candidats del seu grup
municipal que són, en Quim Garrigosa i la Sílvia Ribera.
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La regidora de Junts, Natàlia Expósito comenta que la proposta del Marc Miralta, no la convenç, ja que el seu germà exerceix de professor de l’Escola de
Música i en les juntes del Patronat, es parla, entre d’altres coses, del professorat, dels seus sous, dels horaris i de tot el que tingui a veure amb l’exercici
de la docència.

ACTA DEL PLE

La regidora d’ERC, Marta Tàpias, intervé i presenta dues propostes, al Quim
Garrigosa, que consideren que és una persona amb molta experiència, sobretot en el món de la música clàssica, i al Marc Miralta, també, diu la regidora,
de sobrada experiència i reconeixement, en una vessant més jazzistica i arrelada al pobre.

presentat una candidata i que els grups d’ERC i Junts coincideixen amb la
proposta d’en Quim Garrigosa, es decideix d’escollir com a nous membres de
la Junta del Patronat a Quim Garrigosa i Laia Pedrol.
12. Precs i preguntes
L’alcalde dóna pas a l’últim punt de l’ordre del dia i demana si algú té algun
prec o pregunta.

La regidora Marta Tapias diu que, d’acord, que ja ho presentaran per a la propera sessió del ple, i que ella considera que és un problema molt important.
El regidor Marc Aureli Nieto li respon que important si, però no urgent, perquè
com ja s’ha dit anteriorment, des de l’ajuntament ja s’hi està treballant.
Seguidament entren amb un debat la regidora d’ERC i els regidors Marc Aureli
Nieto i Neus Càlam sobre el funcionament de l’ajuntament, del plens i dels
problemes que hi ha a la carretera.
Intervé l’alcalde i explica que la recollida de firmes la va proposar ell mateix i
que des de l’ajuntament s’hi està treballant.
Continuen els regidors, Marc Aureli Nieto, Neus Càlam i Marta Tapias amb el
debat del funcionament dels plens de l’ajuntament i la Marta Tàpias acaba el
debat dient que tal i com ja ha dit anteriorment el seu grup ja presentarà la
moció sobre la creació d’una Taula Viària, amb prou temps per ser inclòs en
l’ordre del dia del proper ple.
Ara intervé el regidor d’ERC, Miquel Campins, demanant per la moció de disposar un espai pels grups municipals a les dependències de l’ajuntament per
reunir-se.
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El regidor de Junts Marc Aureli Nieto, li respon que des de l’ajuntament ja s’hi
està treballant i que el seu grup no considera que s’hagi de presentar una
moció per urgència. D’altra banda, si tal i com ha fet constar la regidora Marta
Tàpias ha anat prenent notes durant tot l’estiu, potser podria haver presentat
la moció abans la qual s’hauria inclòs en l’ordre del dia del ple d’avui.

ACTA DEL PLE

Seguidament intervé la regidora d’ERC, demanant de votar la urgència de la
moció per a la creació d’una Taula de Seguretat Viària per gestionar la problemática que hi ha a la carretera del Montseny, fent esment a la recollida de
firmes promogudes per veïns de Sant Esteve de Palautordera.
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La regidora de la CUP Carme Guillamon exposa que no han tingut temps de
preparar la moció sobre el canvi climàtic que volien presentar i s’emplaça a
presentar-la en la propera sessió ordinària del ple i que ja farà arribar la proposta amb temps per poder-la incloure en l’ordre del dia.

El regidor Marc Aureli Nieto li contesta que això més que una moció s’ha de
considerar una demanda.
El regidor Andreu Mollet explica que s’estan recol·locant tots els espais en les
diferents dependències municipals, i que la idea és proporcionar espais per a
les entitats i associacions que ho sol·licitin i també pels grups municipals.
El regidor Miquel Campins diu que ha de ser a l’Ajuntament, per si necessiten
consultar expedients o preguntar al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament.

Intervé de nou, la regidora d’ERC Marta Tàpias, dient que la primera pregunta,
relacionada amb l’Escola de Música, com que enten que és prou complexa, la
deixarà per ser contestada en la propera sessió del ple.
La regidora de Junts, Natàlia Expósito, es mostra sorpresa pel detall de les
preguntes, tenint en compte que com a grup municipal tenen representant en
la junta del Patronat i que totes les qüestions queden reflectides en les actes
de les juntes pròpies de l’òrgan col·legiat.
Finalment, queden d’acord i la regidora d’ERC, Marta Tàpies es compromet a
resumir i entrar amb temps suficient les preguntes en relació amb aquest
tema.
De nou pren la paraula la regidora d’ERC, Marta Tàpies, i s’interessa per l’episodi d’aigües tèrboles que va patir la xarxa d’abastament de l’aigua potable
uns dies enrere, i es queixa de la poca o nul·la informació que dóna l’empresa
Aigües Vallflorida i que l’Ajuntament no va estar a l’alçada de les circumstàncies.

Intervé la regidora Sònia Castell i diu que si, que és cert que hi ha un problema
de comunicació i difusió amb Aigües Vallflorida i que reculen la demanda i
parlaran amb Aigües Vallflorida per a la creació d’un protocol d’actuació.
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El regidor Marc Aureli Nieto els fa saber que segurament habilitaran un espai
per als grups municipals a les dependències del carrer Vallmanya.

ACTA DEL PLE

El regidor de la CUP, Joan Baixas els fa saber que, tot i que enten la seva
demanda, ells tampoc disposen de cap espai i que considera més prioritari
disposar d’espais per a les entitats.

Número: 2019-0001 Data: 15/10/2019

Intervenen els regidors de Junts, Marc Aureli Nieto i Neus Càlam i li responen
que a l’Ajuntament no hi ha lloc i que les demandes que tinguin no les han de
fer als treballadors si no a l’equip de govern, mitjançant demanda per escrit o
previa cita.

Alguns dels assistents estan d’acord en que el funcionament de l’empresa
subministradora del servei d’aigua potable no és el millor i que potser es podría plantejar la municipalització del Servei d’Aigua.
La regidora d’ERC, Marta Tapies, fa saber als presents que la pregunta que
tenia per fer en relació amb els actes vandálics que varen tenir lloc a Can
Record durant la Festa Major, la posposa per a la propera sessió del ple.

I també esmenta la inclusió de tres edificis en el POUM com a bens protegits.
El regidor Marc Aureli Nieto, li respon que això s’hauria de consensuar amb
els propietari.
L’alcalde, també li recorda que el fet de tenir un habitatge declarat com a bé
protegit pot suposar-li una sèrie d’inconvenients al propietari.
L’alcalde demana si algú té alguna pregunta mes i el regidor de la CUP, Joan
Baixas s’interessa per a la Comissió d’Habitatge i el regidor Marc Aureli Nieto
li respon que, segurament, es convocarà per a principis d’any.
I en no haver-hi cap més assumpte a tractar l’alcalde aixeca la sessió a les
20.50 h. del dia 2 d’octubre de 2019.
La secretària accidental en dóna fe i esten aquesta acta.
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La regidora Marta Tàpias recorda la demanda del Butlletí Oficial i l’equip de
govern li diu que ja ho tenen en compte.

ACTA DEL PLE

La regidora de Junts, Neus Càlam li respon que el projecte del camp de futbol
formava part de la seva proposta electoral i que no tenen cap intenció d’endegar un procés de participació ciutadana, que això no vol dir que no ho facin
amb altres actuacions.
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Finalment, el regidor d’ERC Miquel Campins, fa esment a la pregunta sobre
processos de participació ciutadana i diu que el seu grup creu que el projecte
del camp de futbol s’hauria de gestionar mitjançant un mecanisme de participació.
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