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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

  
Caràcter: Ordinari 
Data: 19 de juliol de 2013 
Hora que comença: 20:00 hores 
Hora que acaba:  23:15 hores  
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament 
 

PRESIDEIX  
 
 
Valentí Agustí Bassa, Alcalde de la corporació  
 
 

REGIDORS ASSISTENTS  
 
 
Primera Tinent d’Alcalde: Mª Dolores Agüera Martín 
Segon Tinent d’Alcalde: Josep Ribas i Maynou 
Maria Antonieta Petit Jornet 
José Manuel Rueda García 
Ester Torrent Flores 
Oscar Bermán Boldú 
Francisca Colonques Garrido (s’incorpora a la sessió en el transcurs de la deliberació de la 
urgència relativa a la moció dels grups municipals del PSC, PP, ERC, CIU I ICV-EUIA, de 
suport als clubs i entitats esportives catalanes davant de l'acció de la inspecció de treball i 
seguretat social, essent les 21:45 hores)     
Francesc Alemany i Martínez 
Joan Gallart Pedemonte 
Maria Masaguer Taberner 
Juan Andrés Osorio Piñeiro 
 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Susanna Pla i Capdevila 
 

ACTUA COM A SECRETARI  
 
 
Sergi Ribas Beltrán, Secretari de la corporació i assisteix la Interventora-accidental, na 
Roser Corbera Safont. 
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ORDRE DEL DIA  

 
1. APROVACIO DE L'ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
2. SOL·LICITUDS, COMUNICACIONS I DISPOSICIONS D’INTERÉS PER A 

L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. 
3. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 468/2013 A 644/2013                          

I CONTROL D’ÒRGANS DE GOVERN. 
4. DONAR COMPTE DE L'INFORME SOBRE INFORMACIO TRIMESTRAL 

CONTRA LA MOROSITAT CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE  
L'EXERCICI 2013. 

5. CREACIÓ DEL REGISTRE SANITARI MUNICIPAL D'ACTIVITATS 
ALIMENTÀRIES DE L'AJUNTAMENT DE PALAFOLLS.  

6. RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA 500/2013 D'INTERPOSICIÓ DEL 
RECURS D'EMPARA CONTRA LA SENTÈNCIA DICTADA PER LA SECCIÓ 
SEGONA DE LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL 
SUPREM EN EL RECURS DE CASSACIÓ NÚMERO 539/2010, INTERPOSAT 
PER TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. 

7. APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA REGULADORA DEL MERCAT 
DE VENDA NO SEDENTÀRIA DE PALAFOLLS. 

8. RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA 521/2013 D'ACCEPTACIÓ DE LA 
CESSIÓ D'ÚS GRATUÏTA DE DOS HABITATGES, DUES PLACES 
D'APARCAMENT I DOS TRASTERS REALITZADA PER LA SOCIETAT 
VISOREN RENTA SAU. 

9. ENCÀRREC A L'EMPRESA SOREA, S.A. DE L'ARRANJAMENT DELS 
DIPÒSITS DELS BESSONS DE CIUTAT JARDÍ AL TERME MUNICIPAL DE 
PALAFOLLS. 

10. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE BÉNS I 
DRETS AFECTATS DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ PER L'EXECUCIÓ 
DE L'OBRA D'INFRAESTRUCTURA "SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 
POTABLE I XARXA DE SANEJAMENT", DELS SECTORS INDUSTRIALS 
NORD DE PALAFOLLS (ANNEX 7). 

11. DENEGACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DE LA VIGÈNCIA DEL 
CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DE L'AJUNTAMENT 
DE PALAFOLLS.   

12. APROVACIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DE 
L'AJUNTAMENT DE PALAFOLLS. 

13. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC I DE LA COALICIÓ ICV-EUIA-PM 
A L'AJUNTAMENT DE PALAFOLLS DE REBUIG A L'AVANTPROJECTE DE 
MODIFICACIÓ DE LA LLEI REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM 
LOCAL (LRBRL). 

14. TORN OBERT DE PARAULES. 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Sr. Alcalde: Aquest Ple de juliol, de comú acord amb tots els regidors, s’ha avançat uns 
dies per donar la possibilitat a la gent que té  les vacances previstes per a finals de mes 
que les pugui gaudir. Continua donant les gràcies per l’assistència a la visita, no a la 
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inauguració, perquè no n’hi ha hagut d’inauguració, sinó a la visita de la nova botiga de 
Bershka. Hem tingut l’alegria de comprovar que hi havia cua per emprovar, per pagar, 
per escollir la roba; la gent no ho sabia que avui inauguràvem, fins i tot ahir pensàvem 
que inauguraríem dissabte, però finalment, aquesta gent d’Inditex van molt ràpid, i 
tenint en compte que hi havia roba i que hi havia públic doncs allò lògic era obrir-la. És 
la millor inauguració que es pot fer. No estava prevista una inauguració oficial perquè 
és un trasllat de l’antiga botiga a l’actual, que és més gran. He de dir que, des del punt 
de vista urbanístic, jo personalment, els meus companys i el regidor d’urbanisme, hem 
tingut especial interès en ocupar aquest espai que estava mig abandonat en el carrer 
Major. Era un magatzem que en aquests moments tenia poc servei i la idea era donar 
una sortida cap a Les Feixetes dels Leons. També s’han obert unes finestres que ja 
existien però que estaven tapiades. Hi ha hagut tota una sèrie de moviments urbanístics 
per afavorir el comerç dins del poble i també, una mica, que la gent pugui passejar d’un 
cantó a l’altre i cap a aquest accés a les Feixetes. La previsió de la Fundació que, com 
sabeu és qui gestionarà aquesta botiga, és obrir una botiga de Oysho a finals del mes 
d’agost en el lloc on estava fins ara Bershka. Les obres començaran segurament la 
setmana vinent i suposo que seran menys complicades perquè és una botiga bastant 
nova. Hi ha una tercera previsió, la d’obrir una altra botiga en el que és precisament Les 
Feixetes dels Leons, en un espai on hi havia hagut una botiga que va durar molts pocs 
dies perquè la gent que la portava va decidir tancar. La dedicaríem, aquesta vegada fora 
de l’àmbit d’ Inditex, a roba d’un altre tipus. Traslladaríem des del Molí d’en Puigvert 
la gent que està fent rehabilitació de mobles, ho farien allà dintre i els vendrien; 
segurament també hi hauria roba de segona mà, no ho tinc del tot clar però aniria una 
mica per aquí. O sigui, aquest mes podríem incorporar dues botigues noves i una 
rehabilitada al comerç del poble. Penso que, en els moments en els que estem, és una 
bona notícia i que ens hem d’alegrar tots. A més, fa una obra social i vull recordar, per 
si no ho sabíeu, que l’any passat van vendre més que l’any anterior. He de dir que la 
Fundació el Molí va fer unes vendes al voltant dels 2 milions d’euros, la qual és una 
quantitat important, dóna treball a molta gent i la veritat és que la resposta de la gent en 
aquest sentit, com heu pogut comprovar avui, és molt positiva. 
 
1. APROVACIO DE L'ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
Es sotmet a aprovació l’esborrany de l’acta de la sessió anterior,  celebrada el dia 31 de 
maig de 2013, distribuïda als assistents juntament amb la convocatòria, que és aprovada, 
per unanimitat, sense cap esmena. 
 
2. SOL·LICITUDS, COMUNICACIONS I DISPOSICIONS D’INTERÉS PER 
A L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. 
 
Pren la paraula el Sr. Secretari que dóna compte del Decret d’Alcaldia 552/2013, de 
data 13 de juny, pel qual es resolgué nomenar a la primera Tinent d’Alcalde, la senyora 
M. Dolores Agüera Martín, Alcaldessa-accidental els dies compresos del 14 al 18 de 
juny de 2013. 
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3. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 468/2013 A 
644/2013 I CONTROL D’ÒRGANS DE GOVERN. 
 
Sr. Alcalde: Existeix alguna qüestió en relació amb els Decrets dictats per l’Alcaldia del 
núm. 468/2013 a 644/2013? 
 
Sr. Bermán: Li demanaria una explicació respecte el Decret d’Alcaldia 613/2013, relatiu 
al pagament d’una factura corresponent a un viatge a Nicaragua realitzat pel Sr. 
Selvaggi, càrrec de confiança d’aquesta alcaldia. 
 
Sr. Alcalde: Com ja sabeu, allà tenim un programa que estem desenvolupant des de fa 
molts anys. Aquests programes necessiten que almenys una vegada a l’any s’hi vagi, 
que algú hi vagi. Aquest any hi ha la situació particular de que segurament els projectes 
canviaran de cara a l’any que vé i la Diputació, que és qui financia pràcticament aquests 
projectes, ens havia demanat que es fes una pel·lícula en la qual hi hagués una 
visualització de la feina feta a San Isidro, tant en el Casal de la Dona, on van les dones 
embarassades a passar les últimes setmanes d’embaràs, com en el menjador infantil. Bé, 
vam creure que havíem de portar una persona de confiança perquè era un moment en el 
que es tancaven projectes i se’n començaven de nous i penso que el nostre representant 
és coneixedor de la realitat de Nicaragua, coneix perfectament el projecte i era la 
persona més indicada. 
 
Sr. Bermán: No comparteixo les seves explicacions, però ha donat les que creu 
convenient; tot i així no acabo d’entendre que un càrrec de confiança vagi a Nicaragua. 
 
4. DONAR COMPTE DE L'INFORME SOBRE INFORMACIO 
TRIMESTRAL CONTRA LA MOROSITAT CORRESPONENT AL SEGON 
TRIMESTRE DE  L'EXERCICI 2013. 
 
El Sr. Josep Ribas Maynou, Regidor d’Hisenda d’aquest Ajuntament, dóna compte de 
l’informe d’Intervenció que tot seguit es transcriu: 

 
“De conformitat amb l' establert a l'article 4 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la llei 3/2004, de 29/12, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra 
la morositat en les operacions comercials, s'emet el següent informe,  

 
ANTECEDENTS 

 
PRIMER.- El que es disposa en el següent informe, es d'aplicació a tots els pagaments 
efectuats com a contraprestació en les operacions comercials entre empreses i 
l'Administració d'aquest Ajuntament, de conformitat amb el que es disposa en el Text 
Refós de la Llei de contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre.  

 
Així,  estableix l'article 216.4 del TRLCSP, aprovat pel RDL 3/2011, de 14 novembre, 
“la Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la 
data d'expedició de les certificacions d'obres o de les corresponents documents que 
acrediten la realització total o parcial del contracte” 
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En el cas de demora en el termini previst anteriorment, l’Administració haurà d’abonar 
al contractista els interessos de demora així com la indemnització pels costos de 
cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

 
No obstant això, s’ha d’estar al que es disposa a la Disposició Transitòria Sisena del 
TRLCSP, aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre, que estableix una aplicació 
progressiva d'aquests terminis per al pagament previstos en l'article 216.4 del TRLCSP, 
aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre:  

 
Disposición transitoria sexta. Plazos a los que se refiere el artículo 216 de la Ley. 

 
El plazo de treinta días a que se refiere el apartado 4 del artículo 216 de esta Ley, se aplicará a partir 
del 1 de enero de 2013. 

 
Desde la entrada en vigor de esta Ley y el 31 de diciembre de 2011, el plazo en el que las 
Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el 
apartado 4 del artículo 216 será dentro de los cincuenta días siguientes a la fecha de la expedición de las 
certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial 
del contrato. 

 
Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, el plazo en el que las Administraciones tienen 
la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 216 
será dentro de los cuarenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de 
los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato. 

 
SEGON.-  S'adjunta l’informe del segon trimestre corresponent a l’exercici 2013 per 
actualitzar la informació sobre el compliment dels terminis previstos en la llei 15/2010, 
de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de cada Ajuntament, que inclou el 
nombre i quantia global de les obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el 
termini.  

 
En els esmentats informes es consideren la totalitat dels pagaments realitzats en cada 
trimestre natural, i la totalitat de factures o documents justificatius pendents de 
pagament al final de cada període. Cal remarcar que dins d’aquest procés existeixen 
factures en procés d’embarg judicial, així com altres despeses que estan finançades 
per transferències corrents, i que actualment estan pendents de cobrar. En aquest 
sentit, la informació queda afectada per aquestes apreciacions no donant un 
indicador mes actualitzat sobre el període mitja de pagament i de pendent de 
pagament.  

 
TERCER.- Sense perjudici de la seva possible presentació, segons l'article 4 de la llei 
15/2010 de morositat i debat en el Ple de la Corporació, aquest informe es deurà 
remetre, en tot cas, al Ministeri d'Economia i Hisenda i a Tutela Financera de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
LEGISLACIO APLICABLE 
 
‐ Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la que s'estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
‐ Text Refós de la llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel RDL 3/2011, 
de 14 de Novembre. 
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‐ Resolució ECO/1406/2011, d’1 de juny, per la qual es modifiquen els annexos 
de l’Ordre ECF/13//2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela 
financera dels ens locals.  
 
D’acord amb l’article quart de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 
3/2004, l’interventor emet el següent,  

 
I N F O R M E 

 
Sobre el compliment dels terminis previstos per la llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per al pagament de les obligacions de 
l’Ajuntament. 

 
D'aquesta manera, a continuació es relacionen els pagaments realitzats i factures o 
documents justificatius pendents de pagament de l'Ajuntament, en les quals s'especifica 
el nombre i la quantia en les que s’estigui incomplint el termini. 

 
En aquest sentit les obligacions de l'Ajuntament de l'exercici 2013 queden relacionades 
trimestralment, elaborant aquest  informe del segon trimestre . Dels tres informes 
corresponents al primer, segon i tercer trimestre 2012 es donà compte al ple de 
30/11/2012 i varen ser amb l'objecte d'engegar l'inici de l'actualització en la informació 
necessària que es requereix en la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 
3/2004, de 29 de desembre, per les quals s'estableixen mesures de lluita contra la 
morositat de les operacions comercials. 

 
Per altre part, en sessió plenària del 25/1/2013 es donà compte de l’informe emès per la 
intervenció i tresoreria corresponent a la morositat de tot l’exercici 2011. 

 
En la sessió plenària del 5/4/2013 es donà compte de l’informe emès per la intervenció i 
la tresoreria corresponent a la morositat del primer trimestre de 2013. 

 
S’ha previst de donar compte de l’informe emès per la interventora i el tresorer 
corresponent al segon trimestre de 2013 en el proper ple de la Corporació a celebrar el 
19/7/2013. 

 
Els informes s’hauran de remetre al Ministeri d’Economia i Hisenda i a Tutela 
Financera de la Generalitat de Catalunya. 

 
En el cas del Ministeri d’Economia i Hisenda, cada informe trimestral contempla la 
següent informació 

 
• Pagaments realitzats en el trimestre 
• Interessos de demora pagats en el trimestre 
• Factures o documents justificatius pendents de pagament al final 

del trimestre. 
• Factures o documents justificatius amb respecte als quals, al final 

de cada trimestre natural, hagin transcorregut mes de tres mesos 
des de la seva anotació en el registre de factures de 
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l'Ajuntament i no s’hagin tramitat els corresponents expedient 
de reconeixement de l'obligació.  

 
La informació a subministrar a Tutela Financera es la següent : 
 

• Pagaments realitzats durant el trimestre dins del terme legal. 
• Resta de pagaments 
• Pagaments totals durant el trimestre 
• Obligacions pendents en les quals s’està incomplint el termini 

legal a la data del tancament del trimestre natural.” 
 
Sr. Ribas: Tots sabeu que cada trimestre des de l’any passat hem de donar compte de 
quina és la morositat; hem passat la que correspon a la del segon trimestre a 30 de juny. 
D’acord amb les dades que tenim és millor que l’anterior perquè molts pagaments es 
van fer dins el mes de juny i, per tant, encara estan acumulats; per la propera de moment 
sembla que serà molt millor. Val a dir que, com sabeu, ha sortit un altre Pla en el que els 
proveïdors poden demanar el pagament i els Ajuntaments poden demanar suport al 
Govern per fer pagaments. En aquest cas, nosaltres ja no ho demanarem. Que sapigueu 
que si miréssim a 31 de maig el que teníem pendent de pagar eren 610.000 euros 
vençuts, dels quals 557.000 euros són per qüestions de totes aquestes obres que es van 
aturar i que els pagaments estan aturats pels jutjats, tenim els diners dipositats en el 
compte i no els podem tocar i, per tant, no es poden pagar fins que el jutjat aixequi 
aquests contenciosos que tenen entre els propietaris. Aleshores, només quedarien 
pendents 21.000 euros que serien de la societat SGAE que, com ja sabeu, volen cobrar 
per totes les festes i amb els que tenim un litigi constant, anem sempre discutint i 
intentant reduir i ara ho estem fent a través de la Federació de Municipis tots els 
ajuntaments conjuntament, i 31.000 euros d’altres factures. És a dir, del total, només 
això és el que tindríem pendent en aquests moments i que, per tant, podem fer efectiu 
sense cap mena de problema. Hem millorat bastant, ens va ajudar molt el pla d’ajuda de 
l’any passat i s’ha reduït fins i tot el deute. 
 
Sr. Alemany: Si no ens acollim a aquest pla perquè no ens fa falta, entenem que tenim 
com a objectiu arribar al que marca la llei dels 30 dies per factura? 
 
Sr. Ribas: L’Estat marca uns terminis que no compleix ningú, ni ells mateixos. El que 
han marcat ara és la data de 31 de maig per tal de saber el deute pendent que tenim. Hi 
ha molta gent que té deutes pendents de fa més d’un any, per tant, que posin una data a 
31 de maig és un venciment molt just però no són els 30 dies. Estem en els 60 dies i 
escaig si no tenim en compte totes aquestes coses que estan donant voltes i que no 
podem pagar, contenciosos entre les empreses i obres aturades, sobretot les que pugen a 
aquest mig milió d’euros. La intenció és anar millorant; jo li podria donar una data si 
sabes que tot el que hem de cobrar ho cobrarem. El que sí que és veritat és que la gestió 
pressupostària tant de l’any passat com la d’aquest està anant molt millor. 
 
5. CREACIÓ DEL REGISTRE SANITARI MUNICIPAL D'ACTIVITATS 
ALIMENTÀRIES DE L'AJUNTAMENT DE PALAFOLLS.  
 
Per Reial Decret 1712/1991, de 29 de novembre, es regulà el Registre General Sanitari 
d’Aliments per una adequada vigilància i control sanitari sobre industries i productes 
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alimenticis i alimentaris, el qual exigia, com a element clau pel funcionament de 
determinades empreses alimentàries, l’autorització sanitària prèvia per part de les 
autoritats competents pel funcionament de qualsevol tipus d’empresa, establint un 
registre a nivell estatal. 
 
La finalitat última d'aquest Registres en l'àmbit de la seguretat alimentària, de qualsevol 
àmbit territorial, és la protecció de la salut a través de la informació actualitzada de les 
vicissituds de les empreses que intervenen en el mercat, de manera que es garanteixi una 
adequada programació dels controls oficials i, al seu torn, constitueixi un element 
essencial per als serveis d'inspecció, assegurant la possibilitat d'actuar amb rapidesa i 
eficàcia en aquells casos que existeix un perill per a la salut publica, sense que 
s'obstaculitzi la lliure circulació de mercaderies. 
 
Donat el temps transcorregut des de l'aprovació de l’esmentat Reial Decret 1712/1991, 
de 29 de novembre, i tenint en compte de l'existència d'un nou marc normatiu 
comunitari en matèria de seguretat alimentària, es va promulgar el Reial Decret 
191/2011, de 18 de febrer, sobre Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i 
Aliments, el qual modifica les condicions d’inscripció de les indústries alimentàries en 
el Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments i determina l’exclusió 
de la inscripció de la majoria d’activitats de venda minorista llevat que subministrin a 
altres minoristes i superin uns límits de marginalitat i àmbit geogràfic que la mateixa 
norma no estableix. Així mateix, la disposició derogatòria del Reial Decret 191/2011 
suprimeix el requisit d’autorització dels establiments de menjars preparats (RD 
3484/2000) i dels minoristes de carn fresca i derivats (RD 1376/2003) i equipara aquests 
establiments a la resta de minoristes que s’han d’inscriure en els registres de les 
autoritats competents en l’àmbit autonòmic. 
 
En conseqüència, els canvis normatius anteriorment exposats han generat una 
modificació de les activitats que han de ser objecte d’inscripció en els registres sanitaris 
municipals. 
 
Vist l’informe emès pel Tècnic de Medi Ambient d’aquest Ajuntament, de data 21 de 
maig de 2013, el qual literalment diu:  
 
“ASSUMPTE: Creació del registre sanitari municipal d’activitats alimentàries de 
l’Ajuntament de Palafolls 
 
D’acord amb la normativa actualment vigent, els Ajuntaments han de disposar d’un registre 
sanitari de les activitats alimentàries que es duen a terme en el seu municipi. 
 
En aquest sentit, l’article 61.1 de la Llei 18/2009 de 28 d’octubre de Salud Pública, estableix 
que les 1. Les instal·lacions, els establiments, els serveis i les indústries en què es duguin a 
terme activitats que puguin tenir incidència en la salut pública estan subjectes al tràmit 
d’autorització sanitària de funcionament prèvia si la normativa sectorial aplicable ho estableix. 
S’han de regular per reglament el contingut de l’autorització sanitària corresponent i els 
criteris i els requisits per a atorgar-la. 
 
A l’apartat segon de l’esmentat article desposa que l’autorització sanitària a la què fa 
referència l’apartat 1 ha d’ésser atorgada per les administracions sanitàries a què correspon la 
competència de control, d’acord amb les competències que els atribueixen aquesta llei, els 
reglaments que la despleguen i el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
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El règim d’intervenció administrativa de les activitats econòmiques que aquesta llei i la 
normativa sectorial en matèria de salut pública atribueixen als municipis i a altres ens locals es 
regeix per aquesta normativa específica. 
 
Per últim, en el seu apartat tercer estableix que les administracions sanitàries, d’acord amb 
l’àmbit competencial establert i amb allò que s’estableixi per reglament, han de constituir els 
registres necessaris per a facilitar les tasques de control sanitari de les instal·lacions, els 
establiments, els serveis, les indústries, les activitats i els productes. Aquests registres s’han de 
subjectar a la normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal i han d’ésser 
establerts i gestionats per les administracions sanitàries a què correspon la competència de 
control, d’acord amb l’àmbit competencial atribuït a cadascuna. 
 
En conseqüència, a l’empara del citat article, els Ajuntaments estan habilitats per crear els 
corresponents registres d’activitats alimentàries. 
 
D’altra banda, a nivell estatal, es va dictar el Real Decret 1712/1991, de 29 de novembre. 
Aquest RD exigia, com a element clau pel funcionament de les empreses alimentàries de l’Estat, 
l’autorització sanitària prèvia per part de les autoritats competents pel funcionament de 
qualsevol tipus d’empresa, establint un registre a nivell estatal. 
 
Posteriorment, el  Reial Decret (RD) 191/2011  sobre Registro General Sanitario de Empresas 
Alimentarias y Alimentos., modifica les condicions d’inscripció de les indústries alimentàries en 
el Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments (RGSEAA) i determina 
l’exclusió de la inscripció de la majoria de les activitats de venda minorista, llevat que 
subministrin a altres minoristes i superin uns límits de marginalitat i àmbit geogràfic que la 
mateixa norma no estableix.  
 
Així mateix, en la seva la disposició derogatòria de l’RD 191/2011 suprimeix el requisit 
d’autorització dels establiments de menjars preparats (RD 3484/2000) i dels minoristes de carn 
fresca i derivats (RD 1376/2003) i equipara aquests establiments a la resta de minoristes que 
s’han d’inscriure en els registres de les autoritats competents en l’àmbit autonòmic. 
 
Aquest canvi ha comportat la modificació de les activitats que s’han d’inscriure al registre 
municipal. 
 
A l’annex del present informe adjuntem la taula d’establiments afectats que s’haurien 
d’incloure al registre municipal i model d’instància, els quals són: 
 
a) Minoristes de restauració col·lectiva comercial, bar, restaurant, bar-restaurant, fonda, fires, 
establiments de menjar preparat etc. 
- si no serveix menús a altres establiments de fora de Catalunya 
- si serveix menús a altres establiments del municipi 
- si serveix un nivell igual o inferior al 30% de producció a altres establiments de fora del 
municipi 
 
b) Minoristes (excepte carns fresques i derivats): 
- si no distribueixen a altres establiments de fora de Catalunya 
- si distribueixen a altes establiments del municipi 
- si serveix un nivell igual o inferior al 30% de producció a altres establiments de fora del 
municipi 
- si distribueixen a establiments de la mateixa titularitat a Catalunya 
 
c) Minoristes de carns fresques i derivats: 
- si no distribueixen a cap establiment 
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- si distribueixen a altres establiments de la mateixa titularitat a Catalunya (sucursals) 
- si distribueixen a establiments de menjars preparats, bars, restaurants del municipi 
- si serveix un nivell igual o inferior al 30% de producció a altres establiments de fora del 
municipi 
 
Per tot l’exposat, aquest tècnic informa: 
 
1er. Procedir a la creació de l’esmentat registre municipal.” 
 
De conformitat amb l’article 61.3 de la Llei 18/2009, de data 22 d’octubre, de salut 
pública. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, de data 
15 de juliol de 2013, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acordà: 
 
Primer.- CREAR el Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries de 
l’Ajuntament de Palafolls. 
 
Segon.-  APROVAR el sistema de gestió del Registre sanitari municipal d’activitats 
alimentàries de l’Ajuntament de Palafolls que es regirà d’acord amb el següent 
règim jurídic i de funcionament: 
 
1.- El Registre municipal d’activitats alimentàries, entès com a cens d’establiments 
alimentaris, té caràcter administratiu i en aquest s’inscriuen les empreses 
minoristes, restaurants, cafeteries, bars, panaderies, pastisseries, o qualsevol altre 
establiment que tingui com activitat principal la venda al detall o servei in situ al 
consumidor final o col·lectivitats que comercialitzen en àmbit local. 
 
Concretament, s’hi inscriuran aquelles empreses, amb seu dins el municipi de 
Palafolls, que s’incloguin dins la tipologia que seguidament es detalla: 
 
a) Minoristes de restauració col·lectiva comercial, bar, restaurant, bar-restaurant, 
fonda, fires, establiments de menjar preparat etc. 
- si no serveix menús a altres establiments de fora de Catalunya 
- si serveix menús a altres establiments del municipi 
- si serveix un nivell igual o inferior al 30% de producció a altres establiments de 
fora del municipi 
 
b) Minoristes (excepte carns fresques i derivats): 
- si no distribueixen a altres establiments de fora de Catalunya 
- si distribueixen a altes establiments del municipi 
- si serveix un nivell igual o inferior al 30% de producció a altres establiments de 
fora del municipi 
- si distribueixen a establiments de la mateixa titularitat a Catalunya 
 
c) Minoristes de carns fresques i derivats: 
- si no distribueixen a cap establiment 
- si distribueixen a altres establiments de la mateixa titularitat a Catalunya 
(sucursals) 
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- si distribueixen a establiments de menjars preparats, bars, restaurants del 
municipi 
- si serveix un nivell igual o inferior al 30% de producció a altres establiments de 
fora del municipi 
 
2.- El Registre municipal es únic i independent de qualsevol altre, sense perjudici 
del deure recíproc d’intercanvi de documentació i informació amb altres registres 
de la mateixa matèria i té com a finalitat la protecció de la salut pública i els 
interessos dels consumidors, facilitant el control oficial de les empreses, 
establiments i productes sotmesos a inscripció. 
 
3.- Les Inscripcions en el Registre poden ser: 
 
- inscripció inicial 
- canvi titular 
- canvi domicili social 
- canvi activitat/ampliació 
- baixa  
- altres 
 
4.- La inscripció inicial té per efecte causar l’alta al Registre sanitari municipal 
d’activitats alimentàries del municipi de Palafolls i donarà lloc, si s’escau, a 
l’obtenció d’un número de registre identificatiu segons el catàleg d’activitats 
referent als criteris registrals per a establiments minoristes d’alimentació a 
Catalunya aprovats pel Consell d’Administració de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya en data 20 de febrer de 2012 i modificats en data 20 de setembre de 
2012 i als efectes de facilitar la gestió del sistema d’informació dels censos de les 
administracions. 
 
5.- El contingut del Registre s’acreditarà mitjançant certificacions expedides per 
funcionari competent. 
 
Tercer.- DETERMINAR que el nou Registre entri en vigor a partir de la seva 
aprovació. 
 
Quart.- FER PÚBLIC el present acord junt amb la resta de documentació de 
suport que pugui ser d'utilitat, mitjançant la seva publicació al Taulell d’Edictes 
de la Corporació, i la inserció en la pàgina web de l’Ajuntament de Palafolls 
(www.palafolls.cat). 
 
Cinquè.- FACULTAR tan àmpliament com sigui necessari a l’Alcalde de 
l’Ajuntament de Palafolls per a l’adopció de qualsevol resolució per al 
desenvolupament dels acords adoptats. 
 
Sr. Rueda: En aquest punt del que es tracta és de donar compliment a la llei estatal i a la 
llei catalana i, especialment, donar compliment a la Llei de Salut Pública que exigeix als 
municipis tenir un registre sanitari de tots aquells establiments que produeixen activitats 
alimentaries. En especial, d’aquells establiments: bars, restaurants, cafeteries, etc., que 
no exporten o que no serveixen foren del terme municipal. Per tant, el que portem avui 
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al Ple és prendre aquest acord de la creació d’aquest fitxer, d’aquest registre, en el que 
constaran totes aquestes activitats alimentàries i de les quals l’Ajuntament té 
competència de control i d’inspecció. 
 
Sr. Gallart: Això té a veure amb el tema de la salut pública? Ho tenim contractat?. 
 
Sr. Rueda: Sí, és una de les parts de la Llei de Salut Pública de l’any 2009 i qui ens ho 
fa és la Diputació de Barcelona. 
 
6. RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA 500/2013 
D'INTERPOSICIÓ DEL RECURS D'EMPARA CONTRA LA SENTÈNCIA 
DICTADA PER LA SECCIÓ SEGONA DE LA SALA CONTENCIOSA 
ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPREM EN EL RECURS DE 
CASSACIÓ NÚMERO 539/2010, INTERPOSAT PER TELEFÓNICA MÓVILES 
ESPAÑA, S.A. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia 500/2013, de data 27 de maig, pel qual es resolgué interposar 
recurs d’empara contra la sentència de data 15 de març de 2013, dictada per la Secció 
Segona de la Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem en el recurs de 
cassació número 539/2010, interposat per Telefónica Móviles Espanya, S.A, en relació 
a l’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa 
per aprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores 
de serveis de subministres d’interès general, per a l’exercici 2008, de l’Ajuntament de 
Palafolls, el qual literalment diu: 
 

“D E C R E T  500/2013 
 
Interposar recurs d’empara contra la sentència de data 15 de març de 2013 de la mateixa Secció, dictada 
en el recurs de cassació núm. 539/2010, interposat per Telefónica Móviles España, S.A. 
 
S’ha notificat a aquest Ajuntament la sentència de data 15 de març de 2013, dictada en el recurs de 
cassació número 539/2010, interposat per Telefónica Móviles España, S.A, en relació a l’aprovació 
definitiva de la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per aprofitament especial del 
domini públic local a favor de les empreses explotadores de serveis de subministres d’interès general, per 
a l’exercici 2008, de l’Ajuntament de  Palafolls.  

 
Estant disconforme aquesta Administració amb la sentència en grau de cassació, i havent-se  esgotat tots 
els mitjans d’impugnació previstos per les normes processals per al cas concret, i considerant que s’ha 
produït una vulneració de drets constitucionals susceptibles d’empara, es pot interposar recurs d’empara 
constitucional, de conformitat amb el previst en l’article 44 de la Llei Orgànica del Tribunal 
Constitucional. 

 
D’acord amb el que disposa l’art. 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, i considerant que les Corporacions Locals tenen el deure inexcusable de defensar els seus 
béns i drets mitjançant l’exercici de les accions pertinents. 
 
Vist que la gestió i recaptació de la taxa regulada per l’ordenança afectada per la impugnació judicial 
ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, que exerceix les esmentades facultats delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Per tot l’exposat,  
 
HE  RESOLT:  
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Primer.- Interposar recurs d’empara contra la sentència de data 15 de març de 2013, dictada per la 
Secció Segona de la Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem en el recurs de cassació 
número 539/2010, interposat per Telefónica Móviles España, S.A, en relació a l’aprovació definitiva de 
la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic 
local a favor de les empreses explotadores de serveis de subministres d’interès general, per a l’exercici 
2008, de l’Ajuntament de  Palafolls. 

 
Segon.- Sol·licitar en el mateix escrit d’interposició del recurs d’empara la mesura cautelar de suspensió 
de la sentència que és objecte del mateix. 
 
Tercer.- Sol·licitar  a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona l’assistència 
jurídica consistent en la compareixença i defensa judicial en l’esmentat procés i designar com a 
Lletrat/da i procurador/a el que designi l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Quart.- Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que es 
celebri.” 
 
De conformitat amb l’article 21.1.k de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local (LRBRL) que estableix la competència de l’Alcalde per a 
l’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l’ajuntament en les 
matèries de la seva competència, inclòs quan les hagués delegat a un altre òrgan, i, en 
cas d’urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit donant compte 
al mateix en la primera sessió que celebri per a la seva ratificació. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, de data 
15 de juliol de 2013, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acordà: 
 
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia 500/2013, de data 27 de maig, pel qual es 
resolgué interposar recurs d’empara contra la sentència de data 15 de març de 
2013, dictada per la Secció Segona de la Sala de lo Contenciós Administratiu del 
Tribunal Suprem en el recurs de cassació número 539/2010, interposat per 
Telefónica Móviles Espanya, S.A, en relació a l’aprovació definitiva de la 
modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per aprofitament 
especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores de serveis de 
subministres d’interès general, per a l’exercici 2008, de l’Ajuntament de Palafolls, 
transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
Sr. Ribas: Tenim els drets de totes les companyies de serveis perquè fan servir la utilitat 
de l’espai públic per passar els seus subministres. Aleshores, per llei, hi ha una 
bonificació de l’1,5% de la facturació del poble que li correspon al municipi. En aquest 
cas Telefónica Móviles ha presentat un recurs al Tribunal de cassació, no només a 
aquest ajuntament sinó a tots, contra la sentència dictada pel Tribunal Suprem que dóna 
la raó als ajuntaments i ara sembla ser que el Tribunal de cassació els hi dóna la raó a 
ells. El que estan intentant és no pagar això però nosaltres i tots els ajuntaments 
d’Espanya que es trobin en aquesta situació intentarem lluitar per aconseguir aquest 
1,5%. 
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7. APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA REGULADORA DEL 
MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA DE PALAFOLLS. 
 
Atès que per acord del Ple de l’Ajuntament, de data 13 de març de 2007, es va aprovar 
inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària en el mercat 
setmanal de Palafolls. 
 
Atès que la referida Ordenança fou sotmesa al preceptiu tràmit d’informació pública 
mitjançant anuncis inserits al diari La Vanguardia, de 23 de març de 2007, al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona núm. 75, de data 28 de març de 2007, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4854, de 2 d’abril de 2007 i al Tauler 
d’anuncis de la Corporació, sense que es presentessin al·legacions, de mode que 
s’entengué definitivament aprovada. 
 
Atès que, amb posterioritat, el marc normatiu regulador de l'exercici de la venda no 
sedentària, el procediment per atorgar les autoritzacions per desenvolupar aquesta 
activitat i també el seu règim d'ús i transmissió ha patit diversos i profunds canvis. 
Conseqüentment, es palesa la necessitat d'adaptació de l’actual ordenança a la vigent 
normativa en matèria de venda no sedentària i altra normativa que procedeixi. 
 
Atès que les corporacions municipals estan facultades per intervenir en l’activitat dels 
ciutadans i les ciutadanes mitjançant l’aprovació d’ordenances i reglaments, tal com 
reconeixen els articles 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, i 236 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.  
 
Atès que el procediment legal d’aprovació de les ordenances municipals implica, per 
imperatiu de l’article 62 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, l’adopció d’una resolució per la qual 
s’iniciï l’expedient de formació de l’ordenança corresponent i la designació d’una 
Comissió d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la norma.  
 
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 627/2013, de data 2 de juliol, pel qual es resolgué incoar 
expedient per a la redacció i aprovació de l’Ordenança reguladora de la venda no 
sedentària en el mercat de Palafolls, designant-se una Comissió d’estudis encarregada 
de la redacció d’un avantprojecte de l’esmentada Ordenança. 
 
Vist l’avantprojecte elaborat per la Comissió d’estudis i que s’adjunta a la present 
proposta. 
 
Vist l’informe emès pel Secretari de la Corporació, Sr. Sergi Ribas i Beltrán, de data 5 
de juliol de 2013. 
 
Vistos els articles 22.2.d) i 70.2 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim 
Local i 62 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, de data 
15 de juliol de 2013, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acordà: 
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Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de la venda no sedentària 
en el mercat de Palafolls, d’acord amb l’Annex 1 que s’adjunta a aquesta proposta 
d’acord. 
 
Segon.- Sotmetre l’aprovació de l’Ordenança reguladora de la venda no sedentària 
en el mercat de Palafolls a informació pública per un termini de 30 dies, a efectes 
de reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent edicte al 
BOP, al DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, al tauler 
d’anuncis d’aquesta Corporació i a la pàgina web municipal.  
 
Tercer.- Concedir audiència als interessats, als efectes de presentació 
d’al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la notificació dels presents 
acords. El termini de l’audiència serà de 30 dies hàbils a comptar des de l’endemà 
de la data de recepció de la notificació.  
 
Quart.- Transcorregut el termini d’informació pública sense haver-se presentat 
reclamació ni suggeriment, l’Ordenança s’entendrà aprovada definitivament sense 
necessitat de nou acord. 
 
Aprovada definitivament l’Ordenança reguladora de la venda no sedentària en el 
mercat de Palafolls es publicarà íntegrament en el BOP, entrant en vigor una 
vegada transcorregut el termini de 15 dies previst a l’art. 65.2 LRBRL. Així 
mateix, s’inserirà l’anunci en el tauler de la Corporació i en el DOGC, anunciant 
la referència al BOP en el que s’hagués publicat íntegrament el text. 
 
Cinquè.- Comunicar el present acord a l’Administració de l’Estat i a la de la 
Comunitat Autònoma, dins del termini dels quinze dies següents a la seva 
aprovació definitiva. 
 
Sisè.- Facultar tan àmpliament com sigui necessari en dret al Sr. Alcalde per a la 
tramitació i execució d’aquests acords. 
 
Sra. Agüera:  Aquest és un tema que l’Ajuntament ja fa temps que hi treballa. Va sortir 
una normativa europea que modificava el sistema d’accés als serveis de mercat. En 
aquell moment el govern de l’Estat i el de la Generalitat van intervenir ja que havien 
d’adaptar la seva normativa a aquesta directiva europea; va haver-hi una sèrie de 
modificacions i l’última va ser la del mes de juliol de l’any 2011. Aleshores, la 
Diputació es va oferir per crear una ordenança tipus per tots els ajuntaments. Han estat 
treballant en aquest tema durant molt de temps i, finalment, el desembre de l’any passat 
el Diputat Delegat de Comerç ens va convocar a una reunió per tractar el tema de la 
transposició de la directiva de serveis a la normativa municipal de la regulació de la 
venta no sedentària. A aquesta reunió l’aforament era limitat i no hi vam poder assistir 
perquè hi va haver molts ajuntaments interessats ja que el tema és molt recent i a tothom 
li afecta. Així doncs, ens va passar l’ordenança a principis d’aquest any i a partir d’aquí 
l’Ajuntament va començar a treballar per adaptar la seva a aquesta ordenança tipus de la 
Diputació i per això ara la portem aquí per aprovació inicial. 
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Sr. Bermán: Des del grup Popular, nosaltres donarem suport a aquesta ordenança, però 
sí que en l’anterior Ple vaig dir el mateix que diré avui. A mi em sembla molt bé que el 
2010 es va modificar, però que des de l’any 2010 fins ara justificar que no s’ha posat en 
marxa perquè la Diputació havia de crear una ordenança, quan altres poblacions sí l’han 
posat en pràctica, ja fa temps i no han fet cap parada. Espero que a partir d’ara es posi 
en marxa aquesta ordenança i sí que demanaria, per quan està previst treure a concurs 
les parades, ja que sé que hi ha gent que ha demanat parades i quedaven bloquejades. He 
vist també algun planell i no es modifica la ubicació i volia fer una pregunta sobre 
aquest tema. Aquest govern municipal va deixar caure ja fa anys el canvi de la ubicació, 
si ho recorden era darrera del “Condis”, hi havia un tros de terreny que es va deixar 
expressament per aquesta ubicació, pel possible canvi de mercat, si està previst o no està 
previst?  
 
Sr. Alcalde: La previsió del Pla General d’aquest sector 29 és fer un mercat municipal. 
El primer que hauríem d’aconseguir és la propietat dels terrenys mitjançant cessió 
obligatòria com a equipament del sector quan es desenvolupi finalment el Pla  Parcial, 
cosa que els propietaris dels terrenys en aquest moments, amb la crisi, no tenen masses 
ganes de que tot això acabi. Potser, el pla parcial sí, però les obres d’urbanització penso 
que seria una bogeria començar-les en el temps en el que estem. Una cosa és l’acord que 
tenim amb la propietat per poder estacionar els cotxes i una altra cosa seria construir, hi 
hauria d’haver una cessió consolidada del sòl i per fer aquesta cessió consolidada 
s’hauria d’acabar el Pla Parcial i haver mercat urbanístic. Per tant, de moment no crec 
que estiguem per aquesta opció. 
 
Sra. Agüera: Pel que fa al termini per la licitació de les places, ara el que fem és 
l’aprovació inicial, després s’ha de fer l’aprovació definitiva i s’ha de posar a exposició, 
per tant, crec que al setembre ja podrem treure tota la informació. Deixeu-me dir que el 
mercat municipal no és el mateix que la venta no sedentària, el mercat municipal és tota 
la setmana i està cobert i l’altre és al carrer. 
 
Sr. Alemany: M’ha semblat entendre que la construcció del nou mercat no es podia dur 
a terme perquè no hi havia activitat urbanística suficient per justificar les cessions 
convenients. Aquest impediment no s’ha tingut en compte amb altres activitats 
urbanístiques dins del municipi. Fins i tot, es plantegen fer algunes obres en les 
mateixes circumstàncies, en les que no hi ha cap tipus de demanda de mercat i volen 
obtenir la cessió per poder tirar endavant aquest equipament. Vull dir que en algunes 
ocasions això és una excusa i en altres ocasions és un incentiu, té certa incoherència. 
 
Sr. Alcalde: A mi em sembla que l’única consciència que tinc d’aquesta situació 
consolidada d’aquesta manera d’avançament de cessions són les escoles: Les Ferreries, 
Mas Prats i l’institut. Potser farem una quarta amb sòl també de cessió. Més enllà de 
l’escolaritat, i crec que estarà d’acord amb mi, és una qüestió que és innegociable si cal 
fer-ho i si hi ha diners per fer-ho s’ha de fer. 
 
Sr. Alemany: Em referia a l’última proposta avançada d’equipament per a gent gran a 
Can Puig. 
 
Sr. Alcalde: En aquest sector tindríem l’equipament de Can Puig com a una mini 
residència per a la gent gran i també una quarta escola amb una sola línia. Però fora 
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d’això, no autoritzem aquesta figura que és evidentment conflictiva sobretot pels 
propietaris que han cedit uns terrenys i que difícilment els hi podrem retornar. 
 
Sr. Alemany: Tenim diversos temes, fins i tot des d’un punt de vista judicial, pendents 
en aquest sentit. Bé doncs, en relació a l’ordenança en qüestió en la Comissió ens 
informaven que el funcionament fins ara era a petició, és a dir, que tantes peticions hi ha 
hagut tantes parades s’han donat. Aleshores, entra en certa contradicció amb el que deia 
el company del PP sobre que hi havia gent esperant per poder accedir a aquestes 
parades. 
 
Sra. Agüera: No és ben bé així. No totes les sol·licituds tenien autorització. Normalment 
intentàvem no repetir dues parades amb el mateix producte. 
 
Sr. Alemany: Per tant, en aquest sentit, el que prima és l’antiguitat de la parada en 
qüestió que ja tenia assolida com a tipologia de producte. 
 
Sra. Agüera: Aquesta persona cada any havia d’acreditar els requisits. Si hi havia algun 
any, tot i que sigués més antic, que no els acreditava quedava fora. 
 
Sr. Alemany: També van comentar en la Comissió que aquest reglament s’aplicaria per 
les noves peticions, que els que ja tenien parada no se’ls hi aplicaria. 
 
Sra. Agüera: Els que estan autoritzats tenen una pròrroga de quinze anys, però complint 
cada any els requisits. 
 
Sr. Alemany: Els que ja tenen parada i que, per tant, ja estan explotant una tipologia de 
negoci, una tipologia de producte, tenen aquesta pròrroga de quinze anys; pels que 
vulguin instal·lar-se de nou també tindran aquest topall igual?. 
 
Sra. Agüera: Tenim una mica de restricció a nivell d’espai. 
 
Sr. Alemany: A l’ordenança llegint-la el que destil·la és que té una posició reactiva, és a 
dir, davant de la demanda actuarem d’una manera determinada. Des del govern hi ha la 
intenció de potenciar el mercat o deixar-lo com està ara? 
 
Sra. Agüera: La intenció és dinamitzar-lo. L’any passat es van jubilar un parell de 
persones i els fills que poden fer la transmissió no han volgut exercir aquest dret. 
Aleshores, queden cinc o sis parades buides que no s’han tornat a reincorporar esperant 
aquest interval i, per tant, s’han de tornar a convocar amb el nou procediment per tal que 
s’incorporin i dinamitzar el mercat.  
 
Sr. Alemany: El topall a nivell de magnitud del mercat és l’espai que hi ha? 
 
Sra. Agüera: En teoria sí. Si veiem que està desbordat aleshores miraríem els carrers 
adjacents. 
 
Sr. Alemany: L’Ajuntament en aquest sentit vol orientar d’alguna manera que el mercat 
sigui d’un tipus concret o que sigui ben bé la demanda la que ho marqui? 
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Sra. Agüera: Intentarem que sigui una mica variat, que tingui de tot. 
 
Sr. Gallart: Hi haurà prioritat per a la gent del poble? 
 
Sra. Agüera: Això no es pot fer. Quan és un concurs obert pot presentar-se qualsevol 
persona. Ho estableix la llei. 
 
8. RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA 521/2013 D'ACCEPTACIÓ 
DE LA CESSIÓ D'ÚS GRATUÏTA DE DOS HABITATGES, DUES PLACES 
D'APARCAMENT I DOS TRASTERS REALITZADA PER LA SOCIETAT 
VISOREN RENTA SAU. 
 
Vist que mitjançant Decret d’Alcaldia número 521/2013, de data 3 de juny, el qual es 
transcriu a continuació, es va resoldre acceptar la cessió d’ús gratuïta, de dos habitatges, 
dues places d’aparcament i dos trasters, en compliment de la clàusula dissetena, apartat 
segon, del Plec de clàusules Administratives Particulars, que regeix el contracte de 
concessió d’obra pública per la construcció i explotació de 38 habitatges de protecció 
oficial en règim de lloguer, en l’àmbit del sector 25 “Camí del Roig”, del Pla general 
d’ordenació, realitzada pel senyor Ramon Ruiz López, en representació de la societat 
VISOREN RENTA S.A.U.: 

 
“DECRET 521/2013 

 
Vist que mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament, de data 27 d’abril de 2007, es va acordar incoar 
expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte de concessió d’obra pública per a la 
construcció i gestió de 38 habitatges dotacionals, de protecció oficial en règim de lloguer, en l’àmbit del 
sector 25 “Camí del Roig” del Pla General d’Ordenació, així com aprovar el plec de clàusules 
administratives particulars pel que s’havia de regir dita licitació. 

 
Vist que mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament, de data 20 de juliol de 2007, es va acordar adjudicar 
a la societat VISOREN RENTA S.L. el contracte de concessió d’obra pública per la construcció i 
explotació de 38 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer, en l’àmbit del sector 25 “Camí del 
Roig” del Pla General d’Ordenació, formalitzant-se dita adjudicació mitjançant contracte administratiu 
de data 18 de setembre de 2007. 

 
Vist que mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament, de data 26 de juliol de 2012, es va acordar aprovar 
l’acta de comprovació de l’obra, determinant-se d’acord amb l’article 241 del Text Refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, que l’aprovació de l’acta comportarà l’autorització per 
l’obertura de la mateixa a l’ús públic, començant des d’aquell moment el termini de garantia de l’obra 
quan hagi estat executada per tercers diferents del concessionari, així com la fase d’explotació. 

 
Vist que la clàusula dissetena, apartat segon, del Plec de clàusules Administratives Particulars, que és la 
llei fonamental del contracte administratiu de concessió d’obra pública, disposa que “El concessionari 
no estarà obligat a satisfer a l’Ajuntament cap cànon anual per l’esmentada concessió, sinó que la seva 
aportació serà amb espècie i consistirà en la cessió d’ús gratuïta una vegada construïda l’obra, de dos 
habitatges més dues places d’aparcament o dels que determini el licitador en la seva plica”. 

 
Vist que, en data de 31 de maig de 2013 (número de registre d’entrada 2162), el senyor Ramon Ruiz 
López, en representació de l’empresa VISOREN RENTA S.A.U. (per haver-se transformat de S.L. a 
S.A.U.), ha presentat escrit mitjançant el qual i d’acord amb la Clàusula 17a del Ple de Clàusules 
Administratives Particulars, aprovat pel Ple en sessió de data 27 d’abril de 2007, cedeix a l’Ajuntament 
l’ús gratuït dels dos habitatges, dues places d’aparcament i dos trasters, integrats en l’obra pública 
objecte de la concessió que es detallen a continuació: 
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a) habitatge situat a la planta baixos porta 8a de l’edifici ubicat a Palafolls, carrer Les Conquilles, 
núm.3. Aquest habitatge té vinculada la plaça d’aparcament número 23 i el traster número 7. 

b) habitatge situat a la planta baixos porta 9a de l’edifici ubicat a Palafolls, carrer Les Conquilles, 
núm. 3. Aquest habitatge té vinculada la plaça d’aparcament número 24 i el traster número 8. 

 
Vist que tanmateix manifesta que l’ús dels habitatges, les places d’aparcament i els trasters esmentats, 
d’acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars, no estarà subjecte al pagament de renta o 
retribució a favor de VISOREN RENTA, S.A.U. i que l’usuari dels mateixos haurà d’assumir i pagar les 
despeses generals derivades del seu sosteniment i manteniment, els seus serveis, els impostos i tributs i 
les càrregues i responsabilitats que no siguin susceptibles d’individualització i que corresponguin als 
mateixos, així com les despeses per serveis amb que comptin els mateixos individualitzades mitjançant 
aparells comptadors (as, electricitat, aigua, telèfon, etc). 

 
HE RESOLT: 

 
Primer.- Acceptar la cessió d’ús gratuïta, de dos habitatges, més dues places d’aparcament i dos 
trasters, que es descriuen a continuació, en compliment de la clàusula dissetena, apartat segon, del Plec 
de clàusules Administratives Particulars, realitzada pel senyor Ramon Ruiz López, en representació de la 
societat VISOREN RENTA S.A.U.: 

 
a) habitatge situat a la planta baixos porta 8a de l’edifici ubicat a Palafolls, carrer Les Conquilles, 

núm.3. Aquest habitatge té vinculada la plaça d’aparcament número 23 i el traster número 7. 
b) habitatge situat a la planta baixos porta 9a de l’edifici ubicat a Palafolls, carrer Les Conquilles, 

núm. 3. Aquest habitatge té vinculada la plaça d’aparcament número 24 i el traster número 8. 
 

Segon.- Procedir a l’efectiva ocupació de les finques esmentades i inscriure-les a l’inventari municipal 
com a bé de domini públic. 
 
Tercer.- Sotmetre la present resolució a ratificació del Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que es 
celebri, per ser aquest l’òrgan de contractació. 

 
Quart.-  Notificar la present resolució al senyor Ramon Ruiz López, en representació de la societat 
VISOREN RENTA SAU, amb la corresponent instrucció dels recursos que contra aquesta poden 
interposar-se.” 

 
Atès que, tal i com s’ha exposat, l’òrgan de contractació del present contracte de 
concessió d’obra pública per la construcció i explotació de 38 habitatges de protecció 
oficial en règim de lloguer, en l’àmbit del sector 25 “Camí del Roig”, del Pla General 
d’Ordenació és el Ple de l’Ajuntament. 

 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, de data 
15 de juliol de 2013, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acordà: 
 
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 521/2013, de data 3 de juny, transcrit 
en la part expositiva del present acord, mitjançant el qual es va resoldre acceptar 
la cessió d’ús gratuïta, de dos habitatges, dues places d’aparcament i dos trasters, 
en compliment de la clàusula dissetena, apartat segon, del Plec de clàusules 
Administratives Particulars, que regeix el contracte de concessió d’obra pública 
per la construcció i explotació de 38 habitatges de protecció oficial en règim de 
lloguer, en l’àmbit del sector 25 “Camí del Roig”, del Pla General d’Ordenació, 
realitzada pel senyor Ramon Ruiz López, en representació de la societat 
VISOREN RENTA S.A.U. 
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Sr. Alcalde: La intenció, el  compromís en ferm de l’Ajuntament és cedir-los a la 
societat Aspronis per a que els utilitzin les persones discapacitades que necessiten 
aquest tipus d’habitatge. 
 
Sr. Bermán: No entraré a valorar la part social d’aquestes vivendes atès la situació de 
crisi en la que ens trobem, doncs aquest projecte no ha tingut tant d’èxit com el que 
s’esperava, tinc entès que hi ha una vintena de vivendes buides. D’altra banda, m’han 
comentat gent que hi viu i ho he anat a veure personalment, el mal estat del parc i això 
sí que em preocupa.  
 
Sr. Alcalde: Es refereix a la placeta que hi ha entre les vivendes? És una mena de 
placeta no és un parc, ja que els parcs són més grans.  
 
Sr. Bermán: Sí. En els últims Plens municipals vostè va dir que l’Ajuntament assumia 
aquesta plaça però en canvi en l’acta aprovada del Ple anterior vostè va dir que era 
l’empresa l’encarregada. Per tant, queda en divergència el que vostè diu i el que 
realment és. Aleshores, des de l’ultima intervenció que va fer vostè i la seva regidora 
explicant que es va anar a netejar la plaça, però que no es va netejar ja que es va deixar 
tota la malesa allà mateix, si hi ha previst algun conveni amb aquesta empresa o amb 
alguna altra per fer la neteja d’aquesta zona. Una altra qüestió que li volia comentar és 
que entre aquesta plaça interior i el tros de zona verda que hi ha al darrera, hi ha uns sis 
metres per on es comuniquen les dues parts i on entra molta gent amb gossos, deixant 
aquesta zona sovint molt malament. Els veïns em comenten que si es pot tancar aquest 
accés i que si és necessari estan disposats a col·laborar econòmicament. 
 
Sr. Alcalde: Això no té massa a veure amb el punt que hem d’aprovar avui, això és més 
aviat per precs i preguntes, però bé, ja que ha fet la pregunta li demanaria a la regidora 
Ester que li contesti. 
 
Sra. Torrent: Sí que és veritat que hi ha un problema i és que, a més a més de que hi van 
els gossos i que tot allò està molt obert i que hi entra tothom, els veïns segueixen 
aparcant els cotxes, segueixen arribant per la nit i saltant per sobre. La policia ja està 
avisada. S’està mirant si es pot tancar d’alguna manera perquè la gent que està al carrer  
no tingui aquest accés tant directe a aquesta comunitat. Penso que això no només és de 
l’Ajuntament sinó que s’han de reunir els veïns, s’han de fer els estatuts i aleshores 
parlar d’aquesta situació entre tots. No podem decidir dos o tres el que es vol fer allà 
perquè hi ha molts veïns i també  crec que alguna cosa ha de dir l’empresa dels pisos. Sí 
que és veritat que està tot molt obert però hi ha també altres problemes. Ens trobem que 
els veïns fan una mica el servei que volen d’aquell tros i allò és un tros comunitari que 
s’ha de respectar. Aleshores, ho estem mirant per veure de quina manera ho podem 
solucionar, però hem de tenir en compte que és una zona que està enganxada al carril 
bici, per on hi passa la gent i que hi ha seients perquè la gent pugui seure, vull dir que és 
públic. Per tant, s’ha d’estudiar una mica, no podem tancar per tancar; s’ha  de parlar 
amb la comunitat i amb l’empresa que lloga els pisos. No és una cosa que es pugui 
decidir ràpidament, s’ha de mirar bé. Pel que fa el tema del manteniment em sembla que 
fa uns quinze dies van passar a desbrossar. El que ha ocorregut allà és que van posar 
unes mantes per treure les herbes i el que ha passat és que s’ha desfet tot, s’ha de tornar 
a fer tot el jardí, però de desbrossar passen a desbrossar. Sí que és veritat que passen a 
desbrossar però no aspiren, deixen les restes, però és com normalment es fa.  
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Sr. Bermán: Quan està previst tornar-ho a fer? 
 
Sra. Torrent: Nosaltres tenim una brigada de reforç que ho pot anar fent, crec que entre 
ahir i avui s’ha fet tot el tram de la Riera de la Burgada, un tros del sector 25 i ara es 
farà un altre cop tot l’edifici. Les periodicitats encara no estan ben lligades, hem de 
mirar-ho tot: com creix l’herba, que s’ha de fer, si tanquem, si no tanquem, si farem 
jardí. De moment amb el reforç que tenim s’està fent. 
 
Sr. Osorio: Aquesta iniciativa la trobem molt positiva i com a part de l’equip de govern 
continuarem insistint en fer-les. Es va comentar en la Comissió que hi ha dues 
situacions que són difícils de tractar i com part de l’equip de govern hi hem de treballar. 
Són sol·licituds que es van fer des dels altres partits. Aquestes són les situacions de risc 
social per les quals necessites un protocol per actuar. Ens agradaria que continuéssim 
fent pisos d’aquest tipus, tenint present la problemàtica que hi ha en el moment de fer 
un protocol per un desnonament. Seria molt interessant que en el cas que algun dia 
s’arribés a fer alguna cosa ho féssim de manera uniforme amb les Plataformes d’afectats 
per les hipoteques ja que ells en alguns municipis han trobat fórmules per treballar 
conjuntament amb l’Ajuntament. En aquesta línia estem treballant i és cap a on volem 
anar. 
 
Sr. Alcalde: Sí que hi ha problemes allà però venen de més lluny. Evidentment, els 
vehicles que arriben fins a la plaça abans han saltat la prohibició de circular amb vehicle 
per un carril bici. Jo demanaria més vigilància en aquest sentit i si cal, utilitzar el mitjà 
sancionador perquè aquest tipus de situacions no tornin a passar. D’altra banda, també 
demanaria que s’ajudés a aquesta comunitat de veïns a organitzar-se, a que facin els 
estatuts. En el fons, l’Ajuntament té l’obligació d’assumir el manteniment d’aquest parc 
públic i, per tant, això també estableix que no hi hagin barreres i que no es tanqui sinó 
que sigui públic. És una situació que em recorda una mica al que va passar en el Pla de 
la Sorra on també hi havia poca disponibilitat d’assumir el manteniment d’aquell espai i 
que el que es plantejava era que s’assumiria si es tancava. Doncs bé, al cap dels anys, 
aquell espai està cuidat pels veïns, està obert, la gent pot entrar i sortir i és un espai molt 
més gran que el que estem parlant, la Plaça del 3 de gener. En aquest sentit, penso que 
hi ha una mena de situació inicial on a tothom li costa posicionar-se. És per això que 
demanaria a les persones que des de l’Ajuntament estan treballant amb el tema de la 
mediació que també poguessin donar un cop de mà a aquests veïns que en aquests 
moments intenten organitzar-se i normativitzar les relacions entre ells i amb la resta de 
la població. 
 
Sr. Alemany: La titularitat d’aquests habitatges socials és municipal?.  
 
Sr. Alcalde: Sí.  
 
Sr. Alemany: És un esforç encomiable intentar implicar als veïns en l’elaboració 
d’aquests estatuts, però aquests veïns hi estan cinc anys.  
 
Sr. Alcalde: Depèn. Pels jubilats o els que tenen algun tipus de discapacitat el contracte 
és indefinit i pels joves és de cinc anys renovables.  
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Sr. Alemany: Nosaltres sempre hem estat molt a favor de la participació ciutadana, 
sempre li demanem i sovint li posem sobre la taula, però una cosa és la participació i 
una altra és posar d’acord a moltíssima gent. La participació que nosaltres sempre li 
hem demanat es basava en unes propostes prèvies mai en un full en blanc. En aquest 
sentit la posició de l’Ajuntament com a propietari i, per tant, també com a responsable, 
ha de ser la d’aportar una proposta definida sobre la que es pugui treballar perquè sinó 
acabaran, fàcilment, en una petita guerra civil que es podria evitar. En segon lloc, m’ha 
semblat entendre que demanava a la policia que actués de forma punitiva i que posi 
multes.  
 
Sr. Alcalde: Sí, els vehicles que circulen per un carril bici han de ser sancionats.  
 
Sr. Alemany: El que passa és que és una novetat en aquest sentit. I l’últim tema és un 
aclariment arrel del que ha dit el Sr. Osorio que ve donat per un comentari que es va fer 
en la Comissió. Avui el que votem és l’acceptació de la cessió però en la Comissió vam 
preguntar des d’Esquerra per quin tipus d’ús són aquests habitatges i ens van comentar 
que cedirien la gestió d’aquests habitatges perquè les experiències que es basaven en la 
gestió pròpia de l’Ajuntament no havien estat massa règies. Vam posar sobre la taula la 
possibilitat de tenir-los com a as a la màniga perquè en casos d’especial dificultat, es va 
parlar en casos de violència de gènere, es va parlar de la plataforma d’afectats per les 
hipoteques, tenir algun tipus de recurs. Però ens va semblar que a la Comissió es deia 
que no era aquesta la solució a utilitzar. Va quedar clar, només ho dic per ratificar-ho.  
 
Sra. Agüera: En el cas de la violència de gènere no és molt idoni que la persona es quedi 
en el municipi, per aquests casos tenim altres recursos des de Serveis Socials. En el cas 
dels desnonats, jo a nivell polític i les tècniques de Serveis Socials, a nivell tècnic, vam 
consultar a altres municipis que tenien algun pis i al final ho van deixar ja que la gent no 
s’esforçava per millorar la seva situació perquè sabien que si ho feien el pis l’haurien de 
deixar. Aquesta situació era un problema perquè si es mantenia la problemàtica inicial 
de la persona, com la fas fora d’aquell habitatge? És per això que, finalment, vam 
decidir donar-los a la fundació. 
 
Sr. Alemany: En relació a aquests dos habitatges, si se’ns comunicarà o decidirem  a qui 
es cedeix, quin és el procediment, etc. 
 
Sra. Agüera: Es cedeixen a la Fundació Aspronis. Nosaltres hem cedit els dos nostres a 
Aspronis. I Aspronis n’ha llogat dos més, essent quatre pisos tutelats per aquestes 
persones amb discapacitat. 
  
9. ENCÀRREC A L'EMPRESA SOREA, S.A. DE L'ARRANJAMENT DELS 
DIPÒSITS DELS BESSONS DE CIUTAT JARDÍ AL TERME MUNICIPAL DE 
PALAFOLLS. 
 
Ates que, en data de 29 de setembre de 1992, l'Ajuntament de Palafolls va convocar el 
concurs per a l'atorgament de la gestió indirecta del Servei Municipal d'aigua potable de 
dita població sota la modalitat de concessió, resultant adjudicatària de la mateixa la 
societat SERAIGUA, S.L., en virtut d’allò establert en acord plenari de data de 4 de 
febrer de 1993. 
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Atès que en data 25 de maig de 1995 i prèvia autorització expressa de l'Ajuntament de 
Palafolls atorgada el 28 de març de 1995, les mercantils SERAIGUA i SOREA van 
acordar el traspàs de la concessió per a la gestió del Servei Municipal d'Aigua Potable 
de Palafolls, de tal manera que, amb data de 30 de juny de 1995, aquest Consistori va 
subscriure el corresponent contracte amb SOREA per tal de gestionar el referit Servei 
d'acord amb allò establert al Plec de Condicions Economico Administratives aprovat en 
sessió plenària de 29 de setembre de 1992. 
 
Atès que en data 30 de juny de 1997 la Junta General de SAUR, reunida en sessió 
ordinària va acordar l'absorció de SOREA alhora que en la mateixa sessió s'acordava 
adoptar la denominació de la societat absorbida. 
 
Vista la memòria valorada redactada per l’empresa SOREA, SOCIEDAD REGIONAL 
DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A. per a l’execució de l’obra “Arranjament 
dels dipòsits dels bessons de Ciutat Jardí al terme municipal de Palafolls”, amb un 
pressupost d’execució per contracte de 53.889,06 euros, IVA inclòs. 
 
Atès que, d’acord amb l’informe emès per l’Enginyer i l’Arquitecte Tècnic municipal, 
en data 5 d’abril de 2013, esdevé convenient la contractació de les obres en qüestió 
degut a la necessitat d’adequar la instal·lació elèctrica i telecontrol i la instal·lació 
hidràulica a la reglamentació actual, així com per construir una caseta d’obra que 
protegeixi les referides instal·lacions. 
 
Atès que el Plec de Condicions pel qual es regeix la concessió del servei d’abastament 
d’aigua preveu la participació del concessionari en les inversions a realitzar en 
l’abastament del servei. 
 
Vist el pressupost presentat per l’empresa SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A. per a l’execució de les obres avantdites, per un 
import de 42.290,88 euros. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, de data 
15 de juliol de 2013, el Ple de l’Ajuntament, amb el vot favorable dels Srs. Valentí 
Agustí Bassa, María Dolores Agüera Martín, Josep Ribas Maynou, Maria Antonieta 
Petit Jornet, José Manuel Rueda García, Ester Torrent Flores i Juan Andrés Osorio 
Piñeiro i l’abstenció dels Srs. Oscar Bermán Boldú, Francesc Alemany i Martínez, Joan 
Gallart Pedemonte i Maria Massaguer Taberner, acordà: 
 
Primer.- Aprovar la memòria valorada redactada per l’empresa SOREA, 
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A. per a 
l’execució de l’obra “Arranjament dels dipòsits dels bessons de Ciutat Jardí al 
terme municipal de Palafolls”, amb un pressupost d’execució per contracte de 
53.889,06 euros, IVA inclòs. 
 
Segon.- Encarregar a SOREA, S.A. l’execució de les obres “Arranjament dels 
dipòsits dels bessons de Ciutat Jardí al terme municipal de Palafolls”, amb un 
Pressupost d’execució per contracte de 42.290,88 euros, IVA no inclòs. 
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Tercer.- L’aportació a efectuar per SOREA per les citades obres, fins la seva 
integra liquidació, consistirà en el 100% del cost, això és 42.290,88 euros, IVA no 
inclòs, i tindrà la consideració de finançament del prestador del Servei, a 
recuperar per SOREA en un termini a comptar des de la seva introducció en el 
proper estudi de tarifes i fins a l’any 2028. 
 
Als efectes de la recuperació de la inversió per part del concessionari,  s’inclourà, 
en els expedients de revisió de les tarifes que han de satisfer els usuaris de 
cadascun dels serveis, l’amortització del valor d’execució per contracta de l’obra 
executada pels anys que restin de contracte en el moment de la seva inclusió en 
tarifes. 
 
En tot cas, la inversió definitiva que es repercutirà a les tarifes corresponents serà 
aquella que resulti de la certificació final d’obra. 
 
Quart.- La retribució del concessionari estarà constituïda per les tarifes del Servei, 
degudament aprovades per la Comissió de Preus de Catalunya. 

 
Cinquè.- Nomenar Director de l’obra el Sr. Joan Bantí Castañer, Enginyer 
municipal, i Coordinador de Seguretat i Salut, el Sr. Valentí Monserrate Reig, 
Arquitecte Tècnic municipal. 

 
Sisè.- Notificar el present acord a l’empresa SOREA, S.A. amb la corresponent 
instrucció dels recursos que contra aquest poden interposar-se. 
 
Sr. Rueda: Els dipòsits dels bessons estan situats a Ciutat Jardí, a la zona que limita amb 
el terme municipal de Santa Susanna, a l’oest de la urbanització. Són dos dipòsits que 
donen abastament d’aigua a la urbanització de Ciutat Jardí i al poble de Sant Genís. 
Bàsicament, la normativa sobre Salut Pública i de Consum de l’aigua potable fa que les 
instal·lacions s’hagin de renovar. Aprofitarem aquestes mateixes obres per fer la 
protecció molt més acurada d’aquests dos dipòsits, per garantir la seguretat del consum, 
treure una sèrie de runes que han estat abocades per algunes accions incíviques i 
construir una caseta per protegir les instal·lacions elèctriques. Aleshores, la proposta de 
l’Ajuntament de Palafolls és que la concessionària Sorea, que és la que ens explota 
l’aigua i ens fa el manteniment de la infraestructura i, tal i com consta en el plec de 
clàusules, com a empresa privada concessionària pugui participar en aquestes obres ja 
que, en definitiva, serà ella qui la mantindrà com a una infraestructura general més. 
 
Sr. Bermán: En la Comissió es va preguntar si això seria repercutit en el rebut de la 
contribució i es va dir que sí.  
 
Sr. Rueda: Aquesta obra com a inversió s’imputa com a tarifa, no arriba ni a un cèntim 
el metre cúbic cada mil litres.  
 
Sr. Ribas: Es tracta de dividir aquest import pels anys que li queden de concessió a 
l’empresa concessionària, uns vint, i després dividir-ho pels metres cúbics anuals 
d’aigua que són uns 450.000 o 500.000 m3 anuals de consum que tenim aquí a 
Palafolls. 
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Sr. Alemany: El contracte que tenim signat amb Sorea inclou el servei de l’aigua més el 
manteniment; què vol dir el manteniment?  
 
Sr. Ribas: Inclou la reparació d’una fuita en el carrer, però obres de millora i d’inversió 
han d’anar a part.  
 
Sr. Gallart: Se’ls hi dona a ells exclusivament, per quin import?  
 
Sr. Rueda: 42.000 euros més IVA.  
 
Sr. Gallart: La llei no obliga a fer cap concurs?.  
 
Sr. Rueda: No. Per l’import, com que no passa el límit dels 50.000 euros, es pot fer la 
concessió.  
 
Sr. Gallart: Qualsevol actuació a posteriori, una vegada tinguin la concessió, està dins 
del contracte?.  
 
Sr. Rueda: Sí. L’haurà de mantenir. 
 
10. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE 
BÉNS I DRETS AFECTATS DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ PER 
L'EXECUCIÓ DE L'OBRA D'INFRAESTRUCTURA "SUBMINISTRAMENT 
D'AIGUA POTABLE I XARXA DE SANEJAMENT", DELS SECTORS 
INDUSTRIALS NORD DE PALAFOLLS (ANNEX 7). 
 
Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de data 30 de 
setembre de 2010, va acordar aprovar definitivament el Pla especial d’infraestructures 
dels sectors industrials de Mas Puigvert de Palafolls (DOGC 10 de febrer de 2011). 
 
Vist que l’Ajuntament en Ple, en sessió de data 3 de desembre de 2010, va acordar: 
 
“Primer.- Desestimar les al·legacions formulades per l’empresa Robama S.A., de conformitat amb els 
motius indicats en l’informe de l’enginyer municipal i la tècnica superior en urbanisme, transcrits en la 
part expositiva del present acord. 
 
Segon.- Estimar l’al·legació formulada per en Francesc Raich Puig, respecte a la titularitat de les 
finques de la seva propietat, d’acord amb l’informe emès per la tècnica superior en urbanisme, transcrit 
en la part expositiva del present acord. 
 
Tercer.- Estimar parcialment les al·legacions formulades pels senyors Salvador Manresa Serra actuant 
com a legítim representant de la Comissió Gestora del sector Sud-33 Activitats econòmiques nord de 
Palafolls,  Miquel Illas Massó,  Damià Romaguera Mercader, Josep Maria Romaguera Casadesús, 
Marta Romaguera Casadesús, Lluís Romaguera Casadesús, Maria Fàtima Romaguera Casadesús i 
Elisabet Romaguera Casadesús, d’acord amb els informes emesos per l’enginyer municipal i la tècnica 
superior en urbanisme, transcrits en la part expositiva del present acord.  
 
Tercer.- Aprovar definitivament el “Projecte d’urbanització per a l’execució de l’obra d’infraestructura 
“subministrament d’aigua potable i xarxa de sanejament” dels sectors industrials nord, amb un 
pressupost d’execució per contracte de 2.661.498,30 euros, dels sectors i unitats d’actuació industrials 
nord, en execució del Pla Especial d’Infraestructures aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona en sessió de data 30 de setembre de 2010. 
 



26 
PLAÇA MAJOR, 11 ♦08389 PALAFOLLS (BARCELONA) 

TELÈFON 93 7620043 ♦ TELEFAX 93 7652211 ♦ E-MAIL palafolls@palafolls.cat 
 

Quart.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva al BOP, i tauler d’anuncis de la corporació. 
 
Cinquè.- Aprovar definitivament la relació concreta i individualitzada dels béns i drets de necessària 
ocupació i adquisició per a l’execució de les previsions del “Projecte d’urbanització per a l’execució de 
l’obra d’infraestructura “subministrament d’aigua potable i xarxa de sanejament”, que consta en 
l’annex, incorporant la rectificació de les persones titulars i de la constitució només d’una servitud de 
pas de la canonada de clavegueram i aigua, de les parcel·les 30 del polígon 2 i 29 del polígon 7, d’acord 
amb els informes emesos per l’enginyer municipal i la Tècnica Superior en Urbanisme, transcrits en la 
part expositiva del present acord. 
 
Sisè.- Publicar la relació de béns i drets de necessària ocupació aprovada definitivament, mitjançant els 
corresponents edictes al Butlletí Oficial de la Província i a un diari de major circulació i exposar-ho al 
públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
Setè.- Comunicar als propietaris i titulars dels béns i drets que s’expropien que, en un termini de 15 dies 
hàbils des de la notificació d’aquests acords, poden convenir amb l’Ajuntament, lliurement i per 
avinença la indemnització que els correspon. Si en aquest termini l’Ajuntament no rep cap proposta o bé 
l’Ajuntament rebutja les presentades, s’entendrà que no ha estat possible arribar a l’adquisició per 
avinença i continuarà el procediment expropiatori. 
 
Vuitè.- Notificar el present acord a l’empresa Robama S.A i als senyors Salvador Manresa Serra actuant 
com a legítim representant de la Comissió Gestora del sector Sud-33 Activitats econòmiques nord de 
Palafolls, Francesc Raich Puig,  Miquel Illas Massó,  Damià Romaguera Mercader, Josep Maria 
Romaguera Casadesús, Marta Romaguera Casadesús, Lluís Romaguera Casadesús, Maria Fàtima 
Romaguera Casadesús i Elisabet Romaguera Casadesús.” 
 
Vist que l’Enginyer municipal ha presentat una proposta, d’acord amb la sol·licitud dels 
propietaris de les finques afectades, de modificació de la relació de béns i drets afectats, 
del projecte d’urbanització per l’execució de l’obra d’infraestructura “subministrament 
d’aigua potable i xarxa de sanejament”, dels sectors industrials nord, proposant 
substituir l’expropiació dels terrenys prevista en l’annex 7 del Projecte, per una servitud 
de pas de canonada de 3 metres d’amplada i una ocupació temporal de 6 metres 
d’amplada per treballs d’implantació de la canonada, amb una profunditat d’implantació 
d’aquesta, pel cap baix, d’un metre en la seva part superior, per tal de no interferir en les 
labors del conreu. 
 
Vist l’informe de la Tècnica Superior d’Urbanisme, de data 2 de juliol de 2013, la part 
essencial del qual es transcriu a continuació: 
 
“III. FONAMENTS DE DRET. 
 
Primer.- L’article 109 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei d'Urbanisme de Catalunya, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer (TRLUC) disposa que 
l'aprovació d'un pla urbanístic, d’un polígon, d’un projecte d’urbanització o d’un projecte de delimitació 
de sòl per al patrimoni públic implica la declaració d'utilitat pública de les obres i la necessitat 
d'ocupació dels terrenys i els edificis afectats, als fins d'expropiació o imposició de servituds, o bé 
d'ocupació temporal dels terrenys. L'expropiació ha d'abastar totes les superfícies i les instal·lacions 
necessàries per garantir el ple valor, el rendiment i la funcionalitat dels béns que en són objecte. 
 
En aquest sentit, l'aprovació definitiva del Pla especial d’infraestructures dels sectors industrials de mas 
Puigvert, de Palafolls, en data de 30 de setembre de 2010, que preveu aquesta afectació, suposa la 
declaració d'utilitat pública de les obres i la necessitat d'ocupació dels terrenys. 
 
Així mateix, l'art. 40 del ROAS disposa que l'aprovació dels projectes d'obres locals comporta també la 
declaració d'utilitat pública i la necessitat d'ocupació dels terrenys i els edificis que hi siguin compresos, 
a l'efecte de l'expropiació forçosa.  
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Segon.- D’acord amb l’article 31 del ROAS s’haurà d’incloure en el projecte com a annex a la memòria, 
la relació detallada dels béns i drets que s’hagin d’ocupar i, si s’escau, d’expropiar i també la valoració 
individualitzada, als efectes previstos a l’article 40.1 d’aquest reglament.  
 
En l’esmentada relació s’han d’expressar la situació material i jurídica de cadascun dels béns i drets 
necessaris, com també la identitat dels titulars respectius. Aquests han de mostrar, si s’escau, la seva 
col·laboració i permetre les operacions de replanteig i de comprovació que els tècnics de l’administració 
hagin d’efectuar. 
 
D'acord amb l'art. 3 de LEF "les actuacions de l'expedient expropiatori s'entendran, en primer lloc, amb 
el propietari de la cosa o titular del dret objecte d’expropiació, gaudint d’aquest caràcter aquells que 
així constin en registres públics que produeixin presumpció de titularitat.” L’art. 4 de LEF disposa al seu 
apartat primer que sempre que ho sol·licitin, acreditant la seva condició degudament, s’entendran les 
diligències amb els titulars de drets reals i interessos econòmics directes sobre la cosa expropiable, així 
com amb els arrendataris quan es tracti d’immobles rústics o urbans. L’apartat segon estableix que “si 
dels registres públics resulta l’existència dels titulars de drets als quals es refereix el paràgraf anterior 
serà preceptiva la seva citació en l’expedient d’expropiació”. 
 
De conformitat amb els articles esmentats, en la relació de béns i drets redactada per l’Enginyer 
municipal s'han inclòs els propietaris coneguts dels béns afectats, sense perjudici que durant el tràmit 
d'informació pública es puguin incloure també arrendataris o altres titulars de drets. 
 
L’art. 16.2 del Reglament de la Llei d'Expropiació Forçosa (REF) precisa que es farà constar els noms 
dels propietaris, amb indicació de la seva residència i domicili, i de tots els que puguin ser titulars 
d’algun dret o interès indemnitzable, afectats per l’expropiació. 
 
Caldrà requerir als propietaris per tal de que durant el període d’informació pública informin sobre 
l’existència o no d’arrendataris dels terrenys, als efectes de poder efectuar les preceptives citacions en 
l’expedient expropiatori. 
 
Tercer.-  Procediment expropiatori: 
 
Segons l’art. 112 del TRLUC, l’expropiació forçosa es pot aplicar per a l'execució de sistemes 
urbanístics o d'algun dels elements que els integren, tramitada d'acord amb la legislació reguladora de 
l'expropiació forçosa, sens perjudici de l’aplicabilitat del procediment establert en l’article 113, si es 
decideix determinar el justipreu mitjançant procediment de taxació conjunta. L'organisme expropiador 
ha d'aprovar, en tot cas, la relació de persones propietàries i de béns i drets afectats. 
 
De conformitat amb l’art. 17 de la LEF el beneficiari de l’expropiació estarà obligat a formular una 
relació concreta i individualitzada en la que es descriuran, en tots els aspectes, material i jurídic, els 
béns o drets que es considerin de necessària expropiació. L'art. 17.2 de la LEF disposa que quan el 
projecte d'obres i serveis comprengui la descripció material detallada, la necessitat d'ocupació 
s'entendrà implícita en l'aprovació del projecte, però el beneficiari estarà igualment obligat a formular 
l'esmentada relació als efectes de la determinació dels interessats. 
 
La proposta de modificació de la relació de béns i drets redactada per l’enginyer municipal té per 
objecte la substitució de l’expropiació dels terrenys prevista en el projecte per una servitud de pas de 3 
metres d’amplada i una ocupació temporal de 6 metres d’amplada per treballs d’implantació de la 
canonada amb una profunditat d’implantació d’aquesta, pel cap baix, d’un metre en la seva part 
superior, per tal de no interferir en les labors de conreu. 
 
L’art. 16.2 del REF precisa que es farà constar els noms dels propietaris, amb indicació de la seva 
residència i domicili, i de tots els que puguin ser titulars d’algun dret o interès indemnitzable, afectats 
per l’expropiació. 
 
D’acord amb l’art. 18 LEF i 17 REF, un cop aprovada inicialment la relació de béns i drets,  es 
procedirà a l’obertura d’un tràmit d’informació pública de 15 dies i s’haurà de publicar en el Butlletí 
oficial de la província, un dels diaris de major circulació, i tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
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Segons l’art. 19 LEF durant el tràmit d’informació pública, qualsevol persona podrà aportar per escrit 
les dades oportunes per rectificar possibles errades de la relació publicada, o oposar-se per raons de 
fons o forma, a la necessitat d’ocupació. 
 
Transcorregut aquest termini d’informació pública, s’estudiaran les al·legacions en el termini de 20 dies 
i es resoldrà l’aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats per l’expropiació. 
 
Quart.- D’acord amb l’art. 32 del Reglament Hipotecari “els Registradors hauran de fer constar, en el 
seu cas, per nota al marge de les inscripcions corresponents, que han expedit la certificació de domini i 
càrregues a efectes de l’expropiació i indicaran la data i procediment de que es tracti”. 
 
La importància de la inscripció d’aquesta nota és tant per donar publicitat a possibles adquirents de 
drets sobre la finca de l’existència d’aquest expedient expropiatori, com per ser títol habilitant per 
cancel·lar tant el domini com càrregues o gravàmens, drets reals i limitacions de qualsevol classe, 
inscrits amb posterioritat a la nota marginal, quan s’inscrigui el bé a favor de l’Administració 
expropiant. Per tant, a criteri de qui subscriu, és convenient demanar la certificació de domini i 
càrregues a efectes de l’expropiació prevista en l’art. 32 del Reglament Hipotecari. 
 
Cinquè.- D’acord amb el previst en l’article 25 de la LEF un cop ferm l’acord pel qual es declara la 
necessitat d’ocupació de béns o adquisició de drets expropiables, se n’ha de determinar el preu just. El 
justipreu es pot determinar bé seguint el procediment establert en els articles 24 i següents de la LEF ( 
mitjançant conveni de mutu acord o bé tramitant-se mitjançant peça separada, d’acord amb el previst en 
els articles 26 i següents de la LEF) o bé mitjançant la tramitació d’un projecte de taxació conjunta 
d’acord amb el previst en els articles 112 i 113 del DL 1/2010 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya.  
 
Sisè.- Competència: 
 
L’article 3.4 del Reglament d’expropiació forçosa atribueix al Ple de l’Ajuntament la competència per 
adoptar els acords en matèria d’expropiació que tinguin caràcter de recurribles en la via administrativa 
o en la via contenciosa i l’article 38.1 del ROAS  atribueix al Ple de l’Ajuntament la competència en 
l’aprovació dels projectes d’obres sempre que la seva execució comporti l’expropiació forçosa de béns i 
drets. 
 
D’acord amb el previst en l’article 47.1 i 2 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Local el 
quòrum exigit serà el de majoria simple. 
 
Conclusió: es pot procedir a l’aprovació inicial de la modificació de la  relació de béns i drets afectats 
del projecte d’urbanització per l’execució de l’obra d’infraestructura “subministrament d’aigua potable 
i xarxa de sanejament” dels sectors industrials nord (annex 7), d’acord amb el procediment establert en  
els articles 17 i següents de la LEF.” 
 
Vist l’article 31 del Decret 179/1995 , de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, (ROAS).  
 
Vist que d’acord amb l’article 109 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, modificat per la Llei 
3/2012, del 22 de febrer (TRLUC), l'aprovació d'un pla urbanístic implica la declaració 
d'utilitat pública de les obres i la necessitat d'ocupació dels terrenys i els edificis 
afectats, als fins d'expropiació o imposició de servituds, o bé d'ocupació temporal dels 
terrenys.  
 
Vist que segons l’article 40 del ROAS, l’aprovació dels projectes d’obres locals 
comporta la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels terrenys i els 
edificis que hi siguin compresos, a l’efecte de l’expropiació forçosa. 
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Vistos els articles 18 de la Llei d’expropiació forçosa i 17 del Reglament d’expropiació 
forçosa, els quals imposen l’obligació de publicar la relació de bens i drets en el Butlletí 
Oficial de la Província, en un dels diaris de major circulació de la província i en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
Vist l’article 3.4 del Reglament d’expropiació forçosa que atribueix al Ple de 
l’Ajuntament la competència per adoptar els acords en matèria d’expropiació que 
tinguin caràcter de recurribles en la via administrativa o en la via contenciosa, així com 
l’article 38.1 del ROAS que atribueix al Ple de l’Ajuntament la competència en 
l’aprovació dels projectes d’obres sempre que la seva execució comporti l’expropiació 
forçosa de béns i drets. 
 
Atès que, d’acord amb l’article 47.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, la seva aprovació requereix el vot de la majoria simple dels 
membres presents. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, de data 
15 de juliol de 2013, el Ple de l’Ajuntament, amb el vot favorable dels Srs. Valentí 
Agustí Bassa, María Dolores Agüera Martín, Josep Ribas Maynou, Maria Antonieta 
Petit Jornet, José Manuel Rueda García, Ester Torrent Flores, Francesc Alemany i 
Martínez i Juan Andrés Osorio Piñeiro i l’abstenció dels Srs. Oscar Bermán Boldú, Joan 
Gallart Pedemonte i Maria Massaguer Taberner, acordà: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la relació concreta i 
individualitzada dels béns i drets de necessària ocupació o adquisició afectats, del 
projecte d’urbanització per l’execució de l’obra d’infraestructura 
“subministrament d’aigua potable i xarxa de sanejament”, dels sectors industrials 
nord (annex 7), redactada per l’Enginyer municipal, als efectes establerts a la Llei 
d’Expropiació forçosa (art. 15 i següents), que s’inclou a continuació: 
 
Descripció de les afectacions: 
 
Les afectacions en terrenys privats suposaran la constitució d’una servitud de pas 
de canonada (aqüeducte) i d’una ocupació temporal, amb les següents amplades i 
profunditat de 6 m. i d'acord amb la següent relació de superfície per a cada finca: 
 
-Amplada objecte de servitud de pas de canonada: 3 m. 
-Amplada objecte d'ocupació temporal:6 m. 
-Profunditat servitud de pas de canonada:1m 
 
Sector accés a Mas Roquet 
 
FINCA 1: 
 
Titulars: 
Demià Romaguera Mercader 
Josep Maria Romaguera Casadesús 
Marta Romaguera Casadesús 
Lluís Romaguera Casadesús 
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Maria Fàtima Romaguera Casadesús 
Elisabet Romaguera Casadesús 
 
Ref. Cadastral 08154A002000300000YS 
Polígon 2  Parcel·la 30 
Tipologia del sòl:    Rústic 
Superfície servitud de pas:  511'50 m2. 
Superfície ocupació temporal: 1.023'00 m2. 
Servitud de pas de canonada (aqüeducte): 4.347'50 € 
Ocupació temporal:  2.158'53 € 
Total afectació: 6.506'28 € 
 
FINCA 2: 
 
Titulars: 
Miquel Illas Massó 
Ref. Cadastral 08154A002000290000YU 
Polígon 2  Parcel·la 29 
Tipologia del sòl:    Rústic 
Superfície servitud de pas: 279'00 m2. 
Superfície ocupació temporal:  558'00 m2. 
Servitud de pas de canonada (aqüeducte):  2.371'50 € 
Ocupació temporal: 177'38 € 
Total afectació: 3.548'88 € 
 
Sector Rec de Can Comas 
 
FINCA 1: 
 
Titulars: 
Remedios Vales Rodríguez 
Ana Maria Samblas Vales 
Ref. Cadastral 08154A007000190000YL 
Polígon 7  Parcel·la 19 
Tipologia del sòl:     Rústic - Ús agrari 
Superfície servitud de pas: 204'00 m2. 
Superfície ocupació temporal: 408'00 m2. 
Valoració servitud de pas (aqüeducte): 1.734'00 € 
Valoració ocupació temporal: 860'88 € 
Total afectació: 2.594,88 € 
 
FINCA 2: 
 
Titulars: 
Ramon Comas Sabater 
Ref. Cadastral 08154A007000200000YQ 
Polígon 7  Parcel·la 20 
Tipologia del sòl:     Rústic - Ús agrari 
Superfície servitud de pas: 90'00 m2. 
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Superfície ocupació temporal:180'00 m2. 
Valoració servitud de pas (aqüeducte): 765'00 € 
Valoració ocupació temporal:379'80 € 
Total afectació:1.144'80 € 
 
FINCA 3: 
 
Titulars: 
Hereus de Josep Pla Balmes 
Ref. Cadastral 08154A007000210000YP 
Polígon 7  Parcel·la 21 
Tipologia del sòl:     Rústic - Ús agrari 
Superfície servitud de pas: 114'00 m2. 
Superfície ocupació temporal: 228'00 m2. 
Valoració servitud de pas (aqüeducte): 969'00 € 
Valoració ocupació temporal: 478'80 € 
Total afectació:1.447'80 € 
 
FINCA 4: 
 
Titulars: 
José Sadurní Crosas 
Ref. Cadastral 08154A007000220000YL 
Polígon 7  Parcel·la 22 
Tipologia del sòl:     Rústic - Ús agrari 
Superfície servitud de pas: 126'00 m2. 
Superfície ocupació temporal: 252'00 m2. 
Valoració servitud de pas (aqüeducte): 1.071'00 € 
Valoració ocupació temporal: 531'72 € 
Total afectació:1.602'72 € 
 
 
FINCA 5: 
 
Titulars: 
Joaquin Torrent Ribas 
Maria Torrent Ribas 
Ref. Cadastral 08154A007000230000YT 
Polígon 7  Parcel·la 23 
Tipologia del sòl:     Rústic - Ús agrari 
Superfície servitud de pas:  168'00 m2. 
Superfície ocupació temporal: 336'00 m2. 
Valoració servitud de pas (aqüeducte): 1.428'00 € 
Valoració ocupació temporal: 708'96 € 
Total afectació:2.136'96 € 
 
FINCA 6: 
 
Titulars: 
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Jose Parrilla Vivancos 
Ref. Cadastral 08154A007000240000YF 
Polígon 7  Parcel·la 24 
Tipologia del sòl:     Rústic - Ús agrari 
Superfície servitud de pas:  114'00 m2. 
Superfície ocupació temporal:  228'00 m2. 
Valoració servitud de pas (aqüeducte):  969'00 € 
Valoració ocupació temporal: 478'80 € 
Total afectació:1.447'80 € 
 
FINCA 7: 
 
Titulars: 
Dolores Mateu Pica 
Ref. Cadastral 08154A007000250000YM 
Polígon 7  Parcel·la 25 
Tipologia del sòl:     Rústic - Ús agrari 
Superfície servitud de pas: 120'00 m2. 
Superfície ocupació temporal: 240'00 m2. 
Valoració servitud de pas (aqüeducte): 1.020'00 € 
Valoració ocupació temporal: 506'40 € 
Total afectació:1.526'40 € 
 
FINCA 8: 
 
Titulars: 
 
Francisco Raich Puig 
Jaime Raich Puig 
Jose M.Raich Puig 
Pilar Raich Puig 
Rosa Raich Puig 
 
Arrendatari: 
Llorenç Torrent i Agell 
Ref. Cadastral 08154A007000290000YD 
Polígon 7  Parcel·la 29 
Tipologia del sòl:     Rústic - Ús agrari 
Superfície servitud de pas: 255'00 m2. 
Superfície ocupació temporal: 510'00 m2. 
Valoració servitud de pas (aqüeducte): 2.167'50 € 
Valoració ocupació temporal:1.076'10 € 
Total afectació: 3.243'60 € 
 
Segon.- Exposar al públic la modificació de la relació de béns i drets de necessària 
ocupació i adquisició aprovada inicialment, durant un període de quinze dies, 
mitjançant inserció d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels 
diaris de més circulació de la província i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, per 
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tal de que puguin formular-se al·legacions per part de titulars de drets i interessos 
legítims sobre aquest bé. 
 
Tercer.- Requerir als propietaris perquè durant el termini d’informació pública 
informin sobre l’existència d’algun precarista o llogater dels terrenys objecte 
d’expropiació. 
 
Quart.- Expressar als propietaris de terrenys afectats la voluntat municipal de 
consensuar la indemnització per la constitució de la servitud de pas sobre els 
terrenys de la seva titularitat, per l’execució del projecte esmentat, mitjançant la 
signatura dels convenis pertinents. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a tots els titulars de béns i drets a expropiar que 
consten en la relació. 
 
Sisè.- Sol·licitar al Registrador de la Propietat de Pineda de Mar, l’emissió del 
certificat de titularitat, càrregues i gravàmens, als efectes de la nota marginal 
prevista en l’art. 32 del Reglament Hipotecari respecte de les finques incloses en la 
relació de béns i drets aprovada. 
 
Setè.- Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació 
pública i dels acords d'aprovació que s'adoptin en llur tramitació, els quals podran 
consultar-se en la web oficial de l’ajuntament: www.palafolls.cat 
 
Vuitè.- Facultar al Sr. Alcalde per l’execució d’aquests acords i negociació del preu 
just. 
 
Sr. Rueda: Es tracta de promoure l’expropiació de béns i drets de les finques i les 
parcel·les situades darrera del Pla d’en Comas. És per on discorre el Pla 
d’infraestructures, és a dir, el clavegueram i la xarxa d’aigua potable en el Pla especial 
d’infraestructures que ha de dotar de servei de clavegueram i aigua al polígon industrial 
i millorar el clavegueram del barri de Santa Maria. Alguns propietaris d’aquests béns i 
drets a expropiar van proposar a l’Ajuntament que, atès que actualment treballen les 
terres i que en aquests moments de crisi econòmica tenen forces perjudicis com ara 
robatoris i accés de persones alienes a els seus terrenys, doncs que en lloc de ser una 
expropiació que es convertís en una servitud de pas, que ens permetria a un metre o 
metre i mig passar la claveguera sense obrir cap accés a les seves terres de correu. 
L’ajuntament va estudiar aquesta opció i com que en principi hi anava un vial peatonal 
d’uns 3 metres d’amplada s’ha respectat la voluntat dels pagesos. Tenint en compte la 
situació actual, acceptem modificar l’expropiació d’aquesta zona per fer el vial i la 
claveguera a sota, per simplement constituir una servitud de pas garantint l’explotació 
agrícola del cent per cent, i que l’accés a les seves terres sigui molt més tancat. 
 
De conformitat amb l’article 21.1.c) de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de 
Règim Local, el punts núms. 11 i 12 de l’ordre del dia foren discutits en unitat d’acte 
per la connexió del seu objecte, tot i que votats per separat. 
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11. DENEGACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DE LA 
VIGÈNCIA DEL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DE 
L'AJUNTAMENT DE PALAFOLLS.   
 
Atès que, en data 3 de març de 2009, els membres del Comitè d’Empresa del personal 
laboral de l’Ajuntament de Palafolls van denunciar el Conveni Col·lectiu aprovat per 
acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 3 de novembre de 2006, i publicat en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4.833, de data 2 de març de 2007. 
 
Atès que el passat 6 de juny de 2013, el Comitè d’Empresa presentà per Registre 
d’Entrada General d’aquesta Corporació, amb núm. 2.305, instància on manifestava: 
 
− Que el conveni col·lectiu laboral en vigor, denunciat en el seu moment, està en 

procés de negociació. 
− Que el Reial Decret 3/2012, de 12 de febrer, de mesures per a la reforma del mercat 

laboral, en el seu article 14, apartats 5 i 6, referent a la negociació col·lectiva, 
modifica els apartats 1 i 3 de l’article 86 de l’Estatut dels Treballadors sobre la 
vigència dels convenis un cop denunciats.  

 
i sol·licitant que s’aprovi la vigència del Conveni Col·lectiu i la seva pròrroga fins que 
es signi un nou conveni.  
 
Vist que, posteriorment, el passat 21 de juny de 2013, la senyora Emilia García Montge, 
en representació del Comitè d’Empresa d’aquest Ajuntament, presentà per Registre 
d’Entrada d’aquesta Corporació, instància amb núm. de registre 2.533, on exposà que 
segons conversa d’ahir amb el Regidor de Personal i vistes les seves bones intencions 
respecte a l’ultraactivitat i pròrroga del conveni, us fem arribar document adjunt que 
legitima l’ultraactivitat dels convenis, perquè considereu la nova possibilitat de 
prorrogar el conveni vigent tal i com ja van demanar, però que se’ns va denegar per 
falta d’una referència legal. 
 
Atès que, en aquest escrit, es sol·licitava que es doni una resposta de forma escrita sobre 
la possibilitat de prorrogar l’actual conveni col·lectiu. 
 
Vist l’informe emès pel Secretari de la Corproació, Sr. Sergi Ribas i Beltrán, en data 5 
de juliol de 2013, el qual literalment diu: 
 

INFORME JURÍDIC 
 
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DE LA VIGÈNCIA DEL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL 
LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE PALAFOLLS. 
 
1.- ANTECEDENTS. 
 
Primer.- En data 3 de març de 2009, els membres del Comitè d’Empresa del personal laboral de 
l’Ajuntament de Palafolls van denunciar el Conveni Col·lectiu aprovat per acord del Ple de l’Ajuntament, 
en sessió de data 3 de novembre de 2006, i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
núm. 4.833, de data 2 de març de 2007. 
 
Segon.- El passat 6 de juny de 2013, el Comitè d’Empresa presentà per Registre d’Entrada General 
d’aquesta Corporació, amb núm. 2.305, instància on manifestava: 
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− Que el conveni col·lectiu laboral en vigor, denunciat en el seu moment, està en procés de negociació. 
− Que el Reial Decret 3/2012, de 12 de febrer, de mesures per a la reforma del mercat laboral, en el seu 

article 14, apartats 5 i 6, referent a la negociació col·lectiva, modifica els apartats 1 i 3 de l’article 86 
de l’Estatut dels Treballadors sobre la vigència dels convenis un cop denunciats.  

 
i sol·licitant que s’aprovi la vigència del Conveni Col·lectiu i la seva pròrroga fins que es signi un nou 
conveni.  
 
Tercer.- Posteriorment, el passat 21 de juny de 2013, la senyora Emilia García Montge, en representació 
del Comitè d’Empresa d’aquest Ajuntament, presentà per Registre d’Entrada d’aquesta Corporació, 
instància amb núm. de registre 2.533, on exposà que segons conversa d’ahir amb el Regidor de Personal 
i vistes les seves bones intencions respecte a l’ultraactivitat i pròrroga del conveni, us fem arribar 
document adjunt que legitima l’ultraactivitat dels convenis, perquè considereu la nova possibilitat de 
prorrogar el conveni vigent tal i com ja van demanar, però que se’ns va denegar per falta d’una 
referència legal. 
 
En aquest escrit, es sol·licitava que es doni una resposta de forma escrita sobre la possibilitat de prorrogar 
l’actual conveni col·lectiu. 
 
2.- FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 86 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refòs de 
la Llei de l’Estatut dels Treballadors, amb les modificacions efectuades per la Llei 3/2012, de 6 de juliol, 
de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, en relació a la vigència dels convenis col·lectius, 
disposa: 
 
1. Correspon a les parts negociadores establir la durada dels convenis, podent eventualment 
pactar-se diferents períodes de vigència per a cada matèria o grup homogeni de matèries dins del mateix 
conveni.  
 
Durant la vigència del conveni col·lectiu, els subjectes que reuneixin els requisits de legitimació previstos 
en els articles 87 i 88 d'aquesta Llei podran negociar la seva revisió.  
 
2. Excepte pacte en contrari, els convenis col·lectius es prorrogaran d'any en any si no intervingués 
denúncia expressa de les parts.  
 
3. La vigència d'un conveni col·lectiu, una vegada denunciat i conclosa la durada pactada, es produirà 
en els termes que s'haguessin establert en el propi conveni. 
 
Durant les negociacions per a la renovació d'un conveni col·lectiu, a falta de pacte, es mantindrà la seva 
vigència, si bé les clàusules convencionals per les quals s'hagués renunciat a la vaga durant la vigència 
d'un conveni decauran a partir de la seva denúncia. Les parts podran adoptar acords parcials per a la 
modificació d'algun o alguns dels seus continguts prorrogats amb la finalitat d'adaptar-los a les 
condicions en les quals, després de la terminació de la vigència pactada, es desenvolupi l'activitat en el 
sector o en l'empresa. Aquests acords tindran la vigència que les parts determinin.  
 
Mitjançant els acords interprofessionals d'àmbit estatal o autonòmic, previstos en l'article 83, s'hauran 
d'establir procediments d'aplicació general i directa per solucionar de manera efectiva les discrepàncies 
existents després del transcurs del procediment de negociació sense aconseguir-se un acord, inclòs el 
compromís previ de sotmetre les discrepàncies a un arbitratge, en aquest cas el laude arbitral tindrà la 
mateixa eficàcia jurídica que els convenis col·lectius i només serà recorrible conforme al procediment i 
sobre la base dels motius establerts en l'article 91. Aquests acords interprofessionals hauran 
d'especificar els criteris i procediments de desenvolupament de l'arbitratge, expressant en particular per 
al cas d'impossibilitat d'acord en el si de la comissió negociadora el caràcter obligatori o voluntari de la 
submissió al procediment arbitral per les parts; a falta de pacte específic sobre el caràcter obligatori o 
voluntari de la submissió al procediment arbitral, s'entendrà que l'arbitratge té caràcter obligatori.  
 
Transcorregut un any des de la denúncia del conveni col·lectiu sense que s'hagi acordat un nou conveni o 
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dictat un laude arbitral, aquell perdrà, excepte pacte en contrari, vigència i s'aplicarà, si n’hi hagués, el 
conveni col·lectiu d'àmbit superior que fos aplicable.  
 
4. El conveni que succeeix a un anterior deroga en la seva integritat a aquest últim, excepte els aspectes 
que expressament es mantinguin.  
 
De l’article transcrit es desprèn que la vigència d'un conveni col·lectiu, una vegada denunciat i conclosa la 
durada pactada, es produirà en els termes que s'haguessin establert en el propi conveni. 
 
En aquest context, convé analitzar l’article 3 del Conveni Col·lectiu de treball del personal laboral de 
l’Ajuntament de Palafolls, on s’estableix la vigència i durada del mateix. Aquest article disposa en el seu 
apartat tercer què “La durada del Conveni serà fins el 31 de desembre de 2008, i es prorrogarà 
automàticament per anualitats si cap de les parts signants no el denuncia amb una antelació mínima de 3 
mesos”. Així, s’observa com no es fa constar clàusula alguna en relació a la vigència del Conveni 
Col·lectiu un cop denunciat aquest per alguna d’ambdues parts. 
 
Arribats a aquesta situació, s’ha de fer referència a l’últim paràgraf de l’apartat tercer de l’article 86 que, 
com s’ha vist, estableix que el conveni perdrà, excepte pacte en contrari –que, com s’ha dit, no es 
contempla-, la seva vigència si transcorregut un any des de la denúncia del conveni col·lectiu no s'hagués 
acordat un nou conveni o dictat un laude arbitral. 
 
No obstant, en el cas concret del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de 
Palafolls, a l’haver-se efectuat la seva denúncia en data 3 de març de 2009 i, conseqüenment, amb 
anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del 
mercat laboral s’ha de tenir present la seva Disposició Transitòria 4a que estableix que “en els convenis 
col·lectius que ja estiguessin denunciats a la data de la seva entrada en vigor - 8 de juliol de 2012-, el 
termini d'un any al que es refereix el precepte estatutari començarà a computar-se a partir d'aquesta 
data”. Per tant, el termini de vigència del Conveni Col·lectiu de treball del personal laboral de 
l’Ajuntament de Palafolls finalitza, tal i com s’indica en la citada Disposició Transitòria, el proper 8 de 
juliol de 2013. 
 
Tal i com s’ha exposat, el conveni col·lectiu vigent del personal laboral de l’Ajuntament de Palafolls no 
preveu disposició alguna respecte la vigència del Conveni Col·lectiu un cop denunciat aquest per alguna 
d’ambdues parts. D’aquesta manera, al no existir el pacte en contrari al que es refereix l’article 86 EETT 
abans transcrit, la vigencia màxima del conveni col·lectiu un cop denunciat és d’un any a comptar des de 
la seva denúncia o bé a comptar des de l’entrada en vigor de la Llei 3/2012 si s’hagués denunciat amb 
anterioritat a la seva entrada en vigor, sense que sigui possible assolir un pacte sobre dita vigència en 
qualsevol moment del període de negociació i un cop denunciat el conveni. L’exposició de motius de la 
Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral reforça aquesta 
interpretació al dir: 
 
“Finalment, amb la finalitat de procurar també una adaptació del contingut de la negociació col·lectiva 
als canviants escenaris econòmics i organitzatius, s'introdueixen canvis respecte a l'aplicació del conveni 
col·lectiu en el temps. Es pretén, en primer lloc, incentivar que la renegociació del conveni s'avanci a la 
fi de la seva vigència sense necessitat de denúncia del conjunt del conveni, en tant que situació que 
resulta de vegades conflictiva i que no facilita un procés de renegociació assossegat i equilibrat. Però, a 
més, per quan això no resulti possible, es pretén evitar una «petrificació» de les condicions de treball 
pactades en conveni i que no es demori en excés l'acord renegociador mitjançant una limitació temporal 
de la ultractividad del conveni a un any.” 
 
Segon.- La senyora Emilia García Montge en la sol·licitud presentada el dia 21 de juny de 2013 adjunta la 
Resolució de 30 de maig de 2013, de la Direccion General de Empleo, per la qual es registra i publica 
l'Acord de la Comissió de Seguiment del II Acord marc per a l'ocupació i la negociació col·lectiva sobre 
l’ultractividad dels convenis col·lectius. 
 
El II Acord marc per a l'ocupació i la negociació col·lectiva sobre l’ultractividad dels convenis col·lectius 
es va subscriure el passat 23 de maig de 2013, d’una part, per les representacions de la Confederació 
Espanyola d’Organizanitzacions Empresarials (CEOE) i la Confederació Espanyola de la petita i mitjana 
empresa (CEPYME) i, per una altra part, per les representacions de la Confederació Sindical de 



37 
PLAÇA MAJOR, 11 ♦08389 PALAFOLLS (BARCELONA) 

TELÈFON 93 7620043 ♦ TELEFAX 93 7652211 ♦ E-MAIL palafolls@palafolls.cat 
 

Comissions Obreres (CC.OO) i la Unió General de Treballadors (UGT), no tenint aquest II Acord Marc 
caràcter normatiu sinó de mera recomenació, ni essent d’aplicació al personal laboral que presta els seus 
serveis a les Administracions Locals. 
 
Tot i així, s’ha de tenir present que en el punt setè s’indica que les parts negociadores hauran d’acudir de 
forma urgent a la mediació o al arbitratge voluntari en aquells convenis que s’hagin denunciat amb dos 
anys d’antel·lació al 8 de juliol de 2013, i que a la data no s’haguessin renovat, suposit aquest darrer que 
coincideix plenament amb la situació de l’actual negociació col·lectiva que s’està duent a terme en aquest 
Ajuntament, doncs s’ha superat en escreix el referit termini de dos anys. 
 
3.- CONCLUSIONS 
 
Per tot l’anteriorment exposat, és procedent denegar la sol·licitud de pròrroga de la vigència del Conveni 
Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Palafolls realitzada pel Comitè d’Empresa d’aquest 
Ajuntament, en data 6 de juny de 2013.” 
 
Vist el marc normatiu i l’àmbit d’actuació de les Administracions Públiques en el 
procés de presa de decisions en matèries que afecten les condicions de treball dels seus 
empleats en els termes previstos a la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic i la Llei Orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de Llibertat Sindical,  
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, de data 
15 de juliol de 2013, el Ple de l’Ajuntament, amb el vot favorable dels Srs. Valentí 
Agustí Bassa, María Dolores Agüera Martín, Josep Ribas Maynou, Maria Antonieta 
Petit Jornet, José Manuel Rueda García, Ester Torrent Flores i Juan Andrés Osorio 
Piñeiro i l’abstenció dels Srs. Oscar Bermán Boldú, Francesc Alemany i Martínez, Joan 
Gallart Pedemonte i Maria Massaguer Taberner, acordà: 
 
Primer.-  Denegar la sol·licitud de pròrroga de la vigència del Conveni Col·lectiu 
del personal laboral de l’Ajuntament de Palafolls realitzada pel Comitè d’Empresa 
d’aquest Ajuntament, en data 6 de juny de 2013, de conformitat amb l’informe 
emès pel Secretari de la Corporació, transcrit en la part expositiva del present 
acord. 
 
Segon.- Donar per contestat, mitjançant la notificació del present acord,  l’escrit 
presentat el passat 21 de juny de 2013, per la senyora Emilia García Montge, en 
representació del Comitè d’Empresa d’aquest Ajuntament, on sol·licitava que es 
doni una resposta de forma escrita sobre la possibilitat de prorrogar l’actual 
conveni col·lectiu. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al Comitè d’Empresa d’aquest Ajuntament 
amb la corresponent instrucció dels recursos que contra aquest poden interposar-
se. 
 
Sr. Ribas: Aquest punt té relació amb el punt següent. Els convenis col·lectius tant de 
funcionaris com de laborals, crec que era cap el 2007 tenien venciment. En aquella 
època, en plena negociació i en ple començament de la crisi, els delegats del personal 
funcionari van demanar la pròrroga del conveni mentre s’estava tramitant la negociació, 
com legalment es preveu, però els representants del personal laboral i el sindicat, en 
aquest cas UGT, el conveni el van denunciar. Aleshores, en aquell moment, la llei 
permet que això passi, no hi ha cap problema, i un conveni denunciat segueix tenint 
vigència fins que no es pacti el següent. Això era fins aquell moment. Amb tots els 
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canvis que hi ha hagut en aquest període els valors principals del conveni, sobretot els 
econòmics i horaris, s’han anat minvant. Aleshores, el govern de l’Estat va fer un 
Decret llei en el que deia que tots els convenis col·lectius que, tant a nivell 
d’administració com a nivell d’empresa privada,  estiguessin denunciats havien de tenir 
una data de caducitat; no podia ser que es continués com fins ara, que mentre no es 
pactés el nou conveni es seguia prorrogant automàticament el que ja teníem. Aleshores, 
el mes de juny els membres dels Delegats del personal laboral van presentar una 
instància demanant el que ja havien demanat els funcionaris feia anys, el volien 
prorrogar per mantenir-lo vigent. Es va estudiar jurídicament i no es podia acceptar. Per 
tant, el que passem ara és la denegació d’aquesta instància. El punt següent és la solució 
a aquesta denegació. En base a això, el mes de juny ens vam reunir amb els Delegats del 
personal laboral i els sindicats, ho vam estar discutint i vam quedar en, de forma ràpida 
perquè això caducava el 8 de juliol, pactar un conveni tenint en compte que les 
qüestions principals, és a dir, les econòmiques estaven per llei congelades o eliminades. 
Per tant, es va pactar fer un nou conveni que s’ajustés al màxim al conveni que ja 
tenien, eliminant tot allò que legalment i actualment ja no és vigent, és a dir, tot el que 
el govern ha anat retallant i afegir el que havíem aprovat pel Ple durant l’any passat i, 
alhora, intentar que coses que no tenien res a veure ni amb una cosa ni amb l’altra, 
arreglar-les a favor de tots. Doncs bé, aquest conveni es va signar aquest dilluns i és el 
que passem a Ple. És un conveni amb, bàsicament, el que tenien menys allò que la llei 
ha retallat, que és molt, i afegint allò que s’havia aprovat per Ple. Algunes coses s’han 
matisat per possibles errors. Què podia passar si no haguéssim signat el conveni? No ho 
sabem; el Decret llei diu que s’han d’acollir als convenis dels sectors. És a dir, que els 
que són paletes s’haurien d’acollir al conveni del sector de la construcció, etc. A dia 
d’avui, no hem estudiat ni mirat els pros ni els contres del que això suposaria. Per tant, 
per evitar a l’Ajuntament tot l’enrenou d’haver de revisar quin conveni correspon a 
cadascú a partir d’aquest mes de juliol i pel que suposava també per a ells, es va pactar 
això. Aquest conveni es pacta fins el 31 de desembre amb una pròrroga d’un any, més 
un any, que és el que es pot fer. 
 
Sr. Bermán: No votarem en contra d’aquest conveni però sí que ens abstindrem. Vull fer 
tres preguntes. La primera és perquè des del 2007 les dues parts no s’han posat d’acord 
en un nou conveni; la segona és perquè no es va aprovar un conveni de mínims i després 
amb tranquil·litat treballar aquest conveni de mínims, aprovar-lo i una vegada fet això 
seure a negociar; crec que hauria estat el més coherent. I la tercera és quin efecte hauria 
tingut. He estat escoltant a varis treballadors sobre les explicacions que vostè va donar 
al Comitè i és que la repercussió que tindria no signar era que potser baixaven el salari, 
s’eliminava el trienni, i això va condicionar la signatura d’aquest conveni. He fet vàries 
consultes i els drets adquirits en un conveni són els que són i crec que tot plegat no s’ha 
gestionat correctament ja que no té cap informe sobre el que hauria passat si aquest 
conveni no s’hagués signat. Crec que ens ho hauríem de pensar millor per properes 
renovacions, no sé si el de funcionaris està en el mateixa situació. He entès que sí,  que 
tampoc està renovat. Li demanaria que per properes reunions em pugués convidar per 
poder comparar el que vostè explica amb el que realment després expliquen els 
treballadors. 
 
Sr. Ribas: Com ja he comentat al principi vam començar en un període de crisi, l’any 
2008-2009 es va retallar el 5%, després va venir la paga extra, després va ser dels nou 
dies quedar-se amb tres, és a dir, dels convenis aquestes són les coses bàsiques i durant 
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aquets anys la gestió ha estat aquesta. El 2009-2010 ja s’havia fet la valoració de llocs 
de treball amb la Diputació, havíem firmat aquesta valoració tots els delegats sindicals, 
l’Ajuntament i la Diputació, que havia fet el treball, ens faltava fer l’informe econòmic i 
tot va quedar en què com que totes aquestes coses importants que toquen a la butxaca 
estaven retallades i es segueixen retallant encara més, doncs en aquells moments no hi 
havia pressa en aquest sentit. I no hi havia pressa perquè nosaltres crèiem que els 
funcionaris van fer molt bé en el seu dia de demanar la pròrroga del conveni, per tant, el 
seu conveni està vigent. El tema dels laborals és que van denunciar el conveni i el que 
ha passat aquí és que en un moment donat aquest conveni denunciat és vigent mentre 
ningú digui el contrari però ara hi ha un Decret llei que ha fixat una caducitat i, per tant, 
han vingut les presses. D’altra banda, vostè ha parlat que si és millor o pitjor o que jo he 
dit. En alguna reunió del principi és veritat que s’ha parlat, però col·loquialment, que no 
sabem que passarà, però ni els mateixos delegats que tenen assessors sindicals tampoc 
m’han sabut dir que seria millor o pitjor. Si fos millor anar als convenis sectorials o si 
algú tingués molt clar que anar al conveni sectorial és millor, evidentment aquest 
conveni no s’hagués signat aquest dilluns. No s’ha firmat per pressions de ningú, al 
contrari, jo m’he sentit pressionat igual que ells. I li dic més, acabem una primera reunió 
amb els representants dels treballadors, delegats sindicals, membres de l’executiva 
d’UGT de la zona, el Secretari, la Tècnica de RRHH i com a regidors estàvem la Loli i 
jo en la qual es proposa que entre tots fem-ho, anem ràpid a fer-ho perquè el dia 8 de 
juliol ja és aquí. Fem un conveni entre tots en el qual posarem el que teníem, més tot el 
que s’havia parlat en aquest temps de negociació menys tot el que la llei a dia d’avui ja 
no permet. Vam quedar així. El delegat de zona d’UGT va passar aquest conveni als 
nostres tècnics i al nostre Secretari. Aquest conveni va ser més o menys el que vam anar 
traslladant i alguns punts, em sembla que n’eren vuit, en els quals l’Ajuntament deia la 
seva, és a dir, en aquest punt encara que es pugui negociar jo no estic d’acord, parlem-
ho. Ens vam seure un parell de vegades. Després es va fer una assemblea de treballadors 
en la qual aquest conveni el van tirar enrere; ells el que demanaven era el conveni antic, 
que no es toques res. Aleshores, el Ple és el dia 19 sinó ja anem al mes de  setembre i no 
sé que passarà el més de juliol, amb els permisos, l’antiguitat, etc. Com vostè diu els 
drets adquirits són els drets adquirits però jo, sincerament, no ho sé i ningú em va saber 
dir tranquil que això és així. I li repeteixo pensi que si algú hagués tingut la  certesa de 
que passar als diferents sectors és millor que aquest conveni no s’hagués firmat, ja li 
asseguro jo.  
 
Sr. Bermán: És veritat que s’havia prohibit aprovar un conveni de mínims? 
 
Sr. Ribas: Què és de mínims per vostè? Més de mínims que això. 
 
Sr. Bermán: Vostè es presenta en una Comissió amb un conveni i diu que s’ha 
d’aprovar ràpidament. 
 
Sr. Ribas: És mentida, això no és així. Vostè no ha estat en cap Comissió, això no és 
així.  
 
Sr. Bermán: Em refereixo a la Comissió que vam fer.  
 
Sr. Ribas: No l’entenia.  
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Sr. Bermán: A la Comissió que vam fer, vostè va comentar que això s’havia d’aprovar 
ja, d’urgència.  
 
Sr. Ribas: El que jo vaig explicar és el tràmit d’aquesta documentació. Aquest conveni 
s’havia d’haver firmat fa una setmana i mitja i entrar al Ple sense cap urgència i passar a 
la Comissió com gairebé tots els punts d’aquest Ple d’avui. Això no va poder ser perquè 
estàvem polint una sèrie de punts i els últims els vam acabar de  polir el dissabte passat, 
en una reunió en aquest Ajuntament. El dilluns el Sr. Secretari i els delegats van fer un 
esforç i van estar vàries hores acabant de redactar tot el que s’havia pactat el dissabte 
passat. Aleshores, com que ja estava convocada la Comissió i, evidentment, ja no podia 
entrar per la via normal, vaig portar-ho d’urgència perquè pogués entrar en el Ple del dia 
19. L’altre opció que em quedava era entrar-ho per urgència avui. Però si pot entrar a la 
Comissió i es pot explicar tranquil·lament, millor que sigui així. És per això la urgència. 
 
Sr. Bermán: Perquè s’ha esgotat tot el temps possible?  
 
Sr. Ribas: El mes de juny es desencadena tota aquesta reacció, és a dir, és quan els 
delegats sindicals del personal laboral presenten una instància demanant que es 
prorrogui el conveni.  
 
Sr. Bermán: Hem tingut un any i mig. 
 
Sr. Ribas: Ells també han tingut un any i mig per presentar aquesta instància i potser en 
aquell moment s’hagués pogut dir que sí. En el fons i per desgràcia, a dia d’avui, allò 
principal d’un conveni col·lectiu està retallat i immòbil. És a dir, se’ls hi ha tret el 23 
d’abril, diada de Sant Jordi, de nou han passat a tres dies, se’ls ha retallat el 5 % des del 
2009 si no recordo malament, una paga extra de l’any passat, les d’aquest any de 
moment en els ajuntaments la tenen però a la Generalitat no, i no sé on acabarem. 
Aquesta és la part principal d’un conveni, el treballador el que vol és millorar les seves 
condicions de treball. Les altres discussions d’aquest conveni són, per exemple, en el 
tema d’educació, si els diners destinats es reparteixen 100 euros per cadascú o se li paga 
a una persona que faci una super carrera o una altra discussió és si el fons social es 
reparteix a parts iguals o si es dóna en proporció de la despesa que fan. La xifra no 
canvia, el que podem discutir és això. Un altre tema a discutir són els drets sindicals, 
però la mare dels ous que són les hores de treball, els dies de festa i el sou això està en 
aquests moments, malauradament, retallat. 
 
Sr. Alemany: En principi, un conveni que està signat per totes les parts s’ha d’entendre 
que es tracta del resultat d’un esforç important, per poder consensuar tot una sèrie 
d’aspectes amb tots els topalls que hi ha. Per tant, en aquest sentit des d’Esquerra no hi 
posaríem masses inconvenients, encara que coincidim en que hi havia una espasa de 
Damocles a sobre de tots plegats que era què passaria si no s’aprovava aquest nou 
conveni. Tot i això, sí que, des del punt de vista d’un partit que està a l’oposició, tota 
aquesta documentació alhora de poder-la votar, sí que hagués estat interessant haver 
estat a la cocció, perquè entenc que ens hem perdut una part important de tota la gestió. 
Per tant, en la mesura del possible sí que m’afegiria a la petició de ser-hi, si es que és 
possible. Entenc que potser sense vot però sí amb veu. Ja li avanço que el votarem a 
favor, en tant és un consens entre l’Ajuntament i els treballadors i com a tal ens sembla 
correcte amb les condicions i circumstàncies que hi ha. 
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Sr. Ribas: Mirarem si realment és possible, ho desconec.  
 
Sr. Gallart: Nosaltres ens abstindrem. Primer per manca d’informació i segon perquè no 
coneixem si realment ha anat així. Igualment segons vostè la llei diu que s’ha de fer 
d’aquesta manera i es fa.  
 
Sr. Ribas: Vull que quedi clar que des del mes de juny fins ara hi ha hagut molta feina, 
no només per part dels Delegats de personal, també per part de Secretaria i de RRHH. 
Tots han fet un gran treball perquè això arribi. Evidentment, no és el conveni que 
voldria tothom, això ho tenim clar. Si us fixeu el conveni caduca el 31 desembre de 
2013. La idea era saltar aquest pas, saltant-se aquest inconvenient que tenim i després 
tornar a mirar. Però vull tornar a repetir  que les coses importants pels treballadors i per 
tots malauradament estan retallades. 
 
Sr. Alcalde: S’ha tocat el preu de la paga extra?  
 
Sr. Ribas: S’ha quedat tal i com estava en el conveni anterior.  
 
Sr. Alcalde: És una qüestió intocable?  
 
Sr. Ribas: No es fan tantes hores extres, no n’hi han. La idea de l’hora extra és per  
casos molt puntuals, no ha d’esser un hàbit normal. 
 
Sr. Alcalde: crec que és un preu abusiu, estem parlant de 45 euros l’hora extra, penso 
que això s’hauria de modificar i jo tinc la meva teoria que em sembla que comparteixo 
amb el Sr. Secretari i és que no s’ha tocat perquè la dels funcionaris no s’havia de tocar. 
És a dir, caldria un primer gest d’uns que tenen el conveni vigent i que després seria 
possible fer-ho a la resta. Suposo que com que els altres no l’han tocat perquè no tenen 
perquè tocar-la els altres tampoc volen tocar-la. Jo animaria al regidor que ho intenti de 
nou. 
 
Sr. Ribas: Vostè ha donat una xifra que per la majoria no és així. Els 45 euros és pels 
grups on hi ha molt poca gent. En aquest Ajuntament, no hi ha ningú que faci hores 
extres a aquest preu. Estem parlant del grup E de 28 euros, el grup C2 a 31 euros o el 
C1 a 35 euros, aquests són els grups majoritaris. Sí que és veritat que el preu està una 
mica per sobre del que hi ha en altres convenis. Una de les coses que no he dit i que 
volia dir era que en aquest sentit la virtut d’aquí és que no hi ha diferències entre 
funcionaris i laborals i, per tant, si uns ho tenen els altres també. 
 
12. APROVACIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL 
LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE PALAFOLLS. 
 
Atès que, en data 3 de març de 2009, els membres del Comitè d’Empresa del personal 
laboral de l’Ajuntament de Palafolls van denunciar el Conveni Col·lectiu aprovat per 
acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 3 de novembre de 2006, i publicat en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4.833, de data 2 de març de 2007. 
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Vist l’article 86.3 de l’Estatut dels Treballadors, amb la redacció donada per la Llei 
3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, que 
disposa que “transcorregut un any des de la denúncia del conveni col·lectiu sense que 
s'hagi acordat un nou conveni o dictat un laude arbitral, aquell perdrà, excepte pacte en 
contrari, vigència i s'aplicarà, si n’hi hagués, el conveni col·lectiu d'àmbit superior que 
fos aplicable.”  
 
Vista la Disposició Transitòria 4a del referit Text normatiu que estableix que “en els 
convenis col·lectius que ja estiguessin denunciats a la data de la seva entrada en vigor, 
el termini d'un any al que es refereix el precepte estatutari començarà a computar-se a 
partir d'aquesta data”, això és, el 8 de juliol de 2013. 
 
Vist l’article 3 del Conveni Col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de 
Palafolls, on s’estableix la vigència i durada del mateix, disposant en el seu apartat 
tercer què “La durada del Conveni serà fins el 31 de desembre de 2008, i es prorrogarà 
automàticament per anualitats si cap de les parts signants no el denuncia amb una 
antelació mínima de 3 mesos”. Així, s’observa com no es fa constar clàusula alguna en 
relació a la vigència del Conveni Col·lectiu un cop denunciat aquest per alguna 
d’ambdues parts. 
 
Atès que, en conseqüència, el termini de vigència del Conveni Col·lectiu de treball del 
personal laboral de l’Ajuntament de Palafolls finalitzà, tal i com s’indica en la citada 
Disposició Transitòria, el passat 8 de juliol de 2013. 
 
Atès que es considera convenient l’aprovació d’un nou conveni col·lectiu per evitar 
l’aplicació als diferents col·lectius que formen part del personal laboral d’aquest 
Ajuntament del pertinent conveni col·lectiu d'àmbit superior, cosa que suposaria la 
pèrdua d’un règim laboral homogeneïtzador no només amb el personal funcionari 
d’aquest Ajuntament sinó també dins el propi personal laboral. 
 
Atès que les parts signants de l’acord consideren que els principis recollits afavoreixen 
un marc de relacions laborals equitatiu i progressiu per al conjunt de treballadors de 
l’Ajuntament de Palafolls, motiu pel qual s’ha negociat el present Conveni Col·lectiu 
pensant sempre en ells com a nucli fonamental. 
 
Vist el conveni col·lectiu pels treballadors contractats en règim de dret laboral de 
l’Ajuntament de Palafolls, que consta de 30 folis. 
 
Vist l’article 90.2 i 3 del Reial Decret Legislatiu 1/1995 pel qual s’aprova el Text refós 
de l’Estatut dels Treballadors i el Reial Decret 713/2010 sobre registre i dipòsit  de 
convenis i acords col·lectius de treballs. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, de data 
15 de juliol de 2013, el Ple de l’Ajuntament, amb el vot favorable dels Srs. Valentí 
Agustí Bassa, María Dolores Agüera Martín, Josep Ribas Maynou, Maria Antonieta 
Petit Jornet, José Manuel Rueda García, Ester Torrent Flores, Francesc Alemany i 
Martínez i Juan Andrés Osorio Piñeiro i l’abstenció dels Srs. Oscar Bermán Boldú, Joan 
Gallart Pedemonte i Maria Massaguer Taberner, acordà: 
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Primer.- Aprovar el conveni col·lectiu dels treballadors contractats en règim de 
dret laboral de l’Ajuntament de Palafolls, que s’integra en el present acord a tots 
els efectes legals. 
 
El present Conveni entrarà en vigor a partir de la seva signatura pels 
representants del personal i de la Corporació, prèvia aprovació pel Ple de 
l’Ajuntament. La durada serà fins el 31 de desembre del 2013 i es prorrogarà 
automàticament per anualitats si cap de les parts signants no el denuncia amb una 
antel·lació mínima de tres mesos a la data del seu venciment, per escrit i amb 
constància fefaent a l’altra part.  
 
Segon.- Presentar el text original del conveni col·lectiu i les pertinents còpies 
degudament signades i diligenciades a l’Autoritat laboral corresponent als efectes 
de registre, juntament amb la sol·licitud de registre i publicació del conveni, les 
actes de les sessions negociadores celebrades, i el fulls estadístics complimentats 
obtinguts del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 
 
13. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC I DE LA COALICIÓ ICV-
EUIA-PM A L'AJUNTAMENT DE PALAFOLLS DE REBUIG A 
L'AVANTPROJECTE DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI REGULADORA DE 
LES BASES DE RÈGIM LOCAL (LRBRL). 
 
Vista la moció presentada pels grup municipals del PSC i de la coalició ICV-EUIA-PM 
de rebuig a l’avantprojecte de modificació de la Llei Reguladora de les Bases de Règim 
Local (LRBRL), en data 10 de juliol de 2013, i dictaminada per la Comissió 
Informativa de Serveis Generals i Territorials, en sessió de data 15 de juliol de 2013, la 
qual literalment diu: 
 
“Atès que es coneix el “Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administación Local” informat pel consell de ministres del govern de L’Estat espanyol 
que modifica articulat de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases del 
Règim Local (LRBRL) i del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(LRHL), aprovada per RDL 2/2004, de 5 de març.  
 
Atès que el govern de la Generalitat de Catalunya, pretén presentar avantprojecte 
reforma del Text Refos Llei Municipal , de manera immediata, i amb un contingut 
previsiblement restrictiu pel que fa a les competències de les entitats locals atemptant 
contra la seva autonomia,  
 
Atès que del contingut d’ambdós Avantprojectes de Llei  es desprèn un canvi radical del 
model d’organització institucional, que pot comportar entre d’altres qüestions: 
 
La desaparició i la pèrdua de qualitat de molts serveis públics bàsics (serveis 
d’ocupació, escoles bressol, escoles d’ensenyaments artístics, formació d’adults, atenció 
social, polítiques actives d’habitatge, polítiques d’igualtat o de joventut...), que els 
Ajuntaments han anat assumint al llarg dels anys i que han estat decisius en el progrés 
del nostre país i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania. 
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Un greu retrocés de la qualitat democràtica, en proposar la pèrdua de capacitat de 
decisió sobre les polítiques de proximitat per part dels Ajuntaments, que són el nivell 
institucional més proper a la ciutadania. Es proposa, fins i tot, la intervenció dels 
municipis de menys de 5.000 habitants o derivar part de la decisió i la gestió d’aquestes 
polítiques a les Diputacions i en el cas de Catalunya, als Consells Comarcals, que no 
estan sotmeses a votació directa. Allunyant d’aquesta manera les decisions del control 
de la ciutadania. 
 
Atès que la proposta a qui realment perjudicarà serà al conjunt de la ciutadania que 
veurà afectat els seus drets a l’accés públic dels serveis i a les seves garanties recollides 
en la Constitució espanyola i en els principis rectors de l’Estatut de Catalunya. 
 
Atenent que el govern de l’Estat i el Govern de Catalunya no creuen en els ajuntaments 
petits i els buida de competències amb un suposat estalvi que en realitat serà un 
increment de despesa per als ciutadans i les ciutadanes, que hauran de desplaçar-se per 
resoldre els seus problemes. És molt greu l’anunci que els càrrecs electes dels 
ajuntaments de menys de 1.000 habitants no rebin cap tipus de remuneració ja que 
aquesta decisió allunya a les classes treballadores del la participació en els assumptes 
públics. Es tracta d’un pas més del PP en el camí de segrestar la política a la gent del 
carrer. Atès que les administracions locals no són ni molt menys les que tenen un pes 
més rellevant en el dèficit públic i a més són, segons les darreres dades econòmiques, 
l’únic nivell d’administració pública que preveu acomplir amb l’objectiu del dèficit, es 
fa palès que aquesta reforma té per objectiu la privatització dels serveis públics, obeint 
només a criteris econòmics sense tenir en compte criteris socials ni de qualitat de vida i 
tampoc resol definitivament el problema del finançament local tal i com es ve reclamant 
des de les entitats municipalistes. 
 
Atès que la proposta tampoc té en compte els principis de la Carta Europea 
d’Autonomia Local, aprovada el 1985 i ratificada per l’Estat espanyol el 20 de gener de 
1988, i que comporta la vulneració del principi d’autonomia local i del principi de 
subsidiarietat i que afectarà de forma fonamental la cohesió econòmica, social i 
territorial del mapa municipal català, comportant especialment un trencament del 
principi constitucional d’igualtat de drets i deures de tota la ciutadania de l’estat. 
 
Atès que aquestes  iniciatives  legislatives, suposaran un retrocés sense precedents en el 
món local, i en cap cas abordarà els problemes històrics llargament reclamants sobre el 
marc competencial municipal i el model de finançament local. 
 
Atès que aquestes reformes  no reconeixen les especificitats organitzatives dels 
territoris. 
 
Atès que aquesta propostes  del govern estatal i del govern de Catalunya, es fan al 
marge del diàleg i el consens necessari amb el món local i les entitats municipalistes, 
partint en molts casos del desconeixement sobre els nivells de prestació de serveis que 
ofereixen els municipis i l’ofec financer en què es veuen sotmesos molts ajuntaments 
agreujat encara més per la situació de crisi econòmica. 
 
Atès que estem davant d’unes propostes que generaran desequilibris territorials i socials 
importants comportant greus discriminacions entre administracions però també entre 
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ciutadans, amb l’existència de ciutadans de primera i ciutadans de segona atenent al lloc 
de residència. 
 
Atès que des del PSC i la coalició d’ICV-EUiA-EPM creiem fermament que els 
ajuntaments han d’estar en peu d’igualtat institucional a la resta de nivells de govern 
amb els que conviuen i reivindiquem el paper que des de 1979 han tingut en la lluita 
contra la pobresa, la cohesió social, la superació de situacions anteriors de crisi 
econòmiques, el desenvolupament econòmic, l’equilibri territorial, la sostenibilitat, i la 
construcció de la democràcia.  Volem pobles i ciutats sostenibles en els seus recursos i 
ens reafirmem en que els pobles i ciutats son els dics de contenció de la crisi i de la 
defensa dels drets de la ciutadania.  
 
Per tot això, el Grups Municipals del PSC i d’ICV-EUiA-EPM proposen al Ple 
Municipal els següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER,- Rebutjar la proposta presentada pel Govern de l’Estat  de reforma de la Llei 
Reguladora de Bases de Règim Local per la vulneració flagrant de l’autonomia local 
dels ajuntaments i el trencament que significa amb el marc competencial del món  local 
contingut en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la Constitució i la Carta Europea 
d’Autonomia Local. 
 
SEGON.- Demanar al Govern de l’Estat espanyol la retirada immediata del 
“Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administación Local”. 
 
TERCER.- Demanar al Govern de la Generalitat que aturi els tràmits parlamentaris per 
a la reforma de l’Administració Local Catalana 
 
TERCER- Reclamar l’obertura d’un debat seriós pel conjunt de les administracions per 
a impulsar la reforma que avanci en els principis de la Carta Europea de l’Autonomia 
Local, el principi de competències des de la proximitat i la reforma del finançament 
local des del principi de la suficiència financera per sobre del de la sostenibilitat.  
 
QUART.- Instar al conjunt de forces catalanes amb representació al Congrés dels 
Diputats i al Parlament de Catalunya a rebutjar la reforma del Govern de l’Estat, i la 
reforma que preveu el Govern de Catalunya per ser unes mesures deslleials i preses  
sense diàleg i que signifiquen  un atac contra l’autonomia del món local.  
 
CINQUÈ.- Instar la convocatòria d’una reunió urgent del Consell de Governs Locals de 
Catalunya. 
 
SISÈ.- Instar al conjunt de les entitats municipalistes i institucions catalanes a fer un 
front comú contra aquestes reformes i per reclamar, una vegada més, la urgència d’una 
nova legislació competencial del món local i un nou marc de fiançament tenint present 
el principi de subsidiarietat i aquelles competències que malgrat no ser obligatòries, els 
municipis venen desplegant i executant amb eficiència i eficàcia.  
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SETÈ.- Traslladar aquests acords al Govern de l’Estat espanyol, al Govern de la 
Generalitat de Catalunya, als Grups parlamentaris del Congrés i del Senat, als Grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la FEMP, a la FMC i a l’AMC.” 
 
La present moció és retirada de l’ordre del dia i deixada sobre la taula per a un 
major estudi, a proposta del Sr. Alcalde, en Valentí Agustí i Bassa, i acceptada pels 
diferents grups municipals. 
 
Sr. Rueda: És una moció de dos dels grups d’esquerres, Iniciativa per Catalunya i el 
partit dels socialistes, en contra d’aquesta celeritat que té el govern de l’Estat i també el 
català de continuar amb la reforma de l’administració local sabent doncs, que els 
ajuntaments som institucions públiques igual que ho són l’Administració central de 
l’Estat i l’Administració de Catalunya i que en el fons el gran problema del deute públic 
d’aquest país no som els ajuntaments. En segon lloc, creiem en la importància de tot el 
que és la nul·litat de competències. Es volen traspassar competències a nivell estatal cap 
a les diputacions provincials i en el cas català cap als consells comarcals. Així doncs, 
buidarien de serveis públics els nostres ciutadans, especialment en els ajuntaments 
petits. Els ajuntaments tenim la sort de ser el primer contacte amb el ciutadà sobre 
qualsevol tipus de gestió que té de servei públic i davant de qualsevol demanda social. I 
tant la reforma que preveu el govern de l’Estat com la reforma que planteja el govern de 
la Generalitat que té previst entrar abans del 31 de juliol al Parlament de Catalunya, 
volen en certa manera aquest control i aquesta privatització d’alguns serveis o el seu 
traspàs a entitats supramunicipals. 
 
Sr. Osorio: Quan vam redactar aquesta moció vam fer com una denúncia perquè es vol 
carregar sobre les espatlles dels municipis el dèficit. Volíem recordar que del dèficit que 
té ara mateix l’Estat és només un 3% el que pot recaure sobre els municipis, tota la resta 
recau sobre les grans ciutats com per exemple Madrid que és el 22,5% i el 40% de la 
resta recau en deu ciutats. També volíem denunciar que són un conjunt de mesures que 
a qui afectarà veritablement serà al conjunt de la ciutadania, els seus drets i les garanties 
de qualitat dels seus serveis; allunyarà a la ciutadania de la gestió i el control d’allò 
públic. En definitiva, distanciarà la política de la gent. Tornarem a un sistema que no 
serà participatiu. Aquesta moció el que vol és que les mesures que es prenguin tinguin 
la participació, la transparència, la proximitat, en resum, més democràcia i no allunyar 
el poder del poble. 
 
Sr. Bermán: Tinc dubtes en el termini, en el temps i la forma de presentació d’una 
moció. Pel que fa al termini, tal i com sempre s’ha parlat amb l’Alcalde, quan algun 
grup tenia previst presentar una moció, primer la deixaria en el calaixet i després ens 
reuniríem perquè cadascú pogués posar de la seva part. En aquest, cas no ha estat així. 
Malauradament, crec que no són formes, per tant, el Partit Popular no votarà a favor 
d’aquesta moció. Un altre motiu és perquè jo he intentat fer un esforç d’adherir-me a 
aquesta mateixa moció en tres, quatre hores o en un dia perquè veiessin que nosaltres 
teníem la voluntat d’entrar. Però com sempre, en una moció, hi ha paraules que estan 
fora de lloc. Jo demanaria a l’equip de govern primer que la deixessin sobre la taula i, 
en segon lloc, comentar que estem parlant d’un avantprojecte, que estem en una crisi de 
duplicitats d’administracions com ara el Consell Comarcal que és un pur tràmit i 
nosaltres pensem que s’hauria d’eliminar. En una entrevista a Ràdio Palafolls em van 
preguntar sobre si jo estava d’acord amb aquest avantprojecte i vaig ser una mica crític. 
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Vaig dir que era un avanç en relació a que es reduïa el salari dels regidors, els càrrecs de 
confiança, però que no estava d’acord amb l’eliminació del percentatge de regidors.  En 
aquest cas, no he vist que s’hagi fet el que s’ha dit moltes vegades, que les mocions 
s’havien de consensuar entre tots. Recordo una intervenció del Sr. Gallart que va dir que 
presentar coses absurdes en un Ple municipal, referint-se a les mocions, doncs prou 
feina teníem en el poble a més a més d’intentar que cadascú no fes la seva. Nosaltres 
votarem en contra. Vostè ha vist que he estat fins a l’últim moment intentant 
consensuar. La regidora d’Esports ha intentat pactar, consensuar una moció que potser 
s’ha presentat encara amb menys termini, les parts ens hem reunit dues vegades i s’ha 
pogut fer. 
 
Sr. Rueda: No estic d’acord amb el que acaba de comentar. Vostè tenia el text de la 
moció a la seva disposició des de fa vuit dies. Aquí està el Sr. Secretari i en dóna fe que 
els expedients per la Comissió Informativa estaven preparats el divendres passat, així ho 
corrobora el Sr. Secretari, que consti en l’acta que la moció la tenia vostè fa vuit dies 
per poder-la estudiar. En segon lloc, vostè ha fet alguna proposta sobre aquest text que 
té des de fa vuit dies? Vostè em deia que nosaltres féssim una proposta treien text a 
favor del Partit Popular. Jo li vaig dir que amb allò que no estigui d’acord de la moció 
que ho presentés vostè. Jo no he rebut cap contraproposta. I és més, voldria dir que el 
text original que es va llegir en la Comissió Informativa apareixien les sigles polítiques 
de CiU i PP. I avui, abans de presentar el text i tal i com us havia dit als diferents grups 
polítics, s’ha tret Partit Popular i Convergència i Unió del text. Finalment, vostè diu que  
a l’Ajuntament no s’aprovin mocions absurdes. Estem parlant de la reforma de 
l’administració local, estem parlant que el Govern central, el Partit Popular al que vostè 
pertany, vol eliminar els serveis socials dels ajuntaments de menys de vint mil habitants. 
L’avantprojecte ha estat presentat en seu parlamentaria, en el Congrés dels Diputats. Si 
vostè creu que aquestes coses són absurdes, jo al meu municipi vull continuar donant 
serveis socials a la gent i més en aquesta època. Arribat a aquest punt no penso discutir 
més perquè crec que no te raó i que com sempre dóna un gir a les paraules dels altres. 
 
Sr. Osorio: Des del nostre grup no traurem aquesta moció perquè has donat en el clau en 
una de les paraules que has utilitzat i és la duplicitat de competències combinat amb 
l’estalvi. Això, traduït des de les polítiques que s’estan fent des de Madrid vol dir, 
privatització de l’esfera pública, pèrdua de democràcia i d’igualtats i parlar de  
recentralització dels serveis. 
 
Sr. Bermán: L’esforç que suposa aquest avantprojecte ve donat per la situació de crisi 
en la que estem, sabent els desfasaments que hi ha en totes les Comunitats Autònomes i 
sabent les duplicitats que hi ha entre les administracions i l’Estat; del que es tracta és 
que l’administració sigui més àgil. 
 
Sr. Alemany: La posició d’Esquerra en relació al que seria el cos de la moció és molt 
propera, és a dir, compartim gran part de l’exposició. Si bé és cert que és un valor 
positiu millorar l’eficiència de la gestió de l’administració pública o privada, la pública 
més perquè la paguem entre tots, sembla ser que els petits que són els ajuntaments són 
sempre els que reben. Això sí que és una incongruència respecte el fet de que és on es 
dóna el servei, és el que està més proper al ciutadà, etc. Per tant, sembla que hi hagi una 
clara intenció de recentralitzar i és el que destil·la l’avantprojecte. Potser en la 
tramitació canvia i, per tant, genial, però ara  el que destil·la l’avantprojecte és una 
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recentralització respecte a una gestió que no és deficient en tots els casos, ni és 
problemàtica en tots els casos i quan generalitzes en aquest sentit,  t’equivoques i molt. 
Dit això i, per tant, estant d’acord amb el cos de la moció, el que sí que des d’Esquerra, 
encara que sigui per ser una mica coherents, ens ha semblat que aquesta moció barreja 
dues realitats. La moció parla d’aquest avantprojecte del Govern estatal i es barreja amb 
la que sembla que és una intenció, ja que el 31 s’ha de presentar l’avantprojecte de la 
Generalitat però que no tenim text per poder definir i que ens consta, perquè és així, que 
s’està discutint molt aferrissadament en el Parlament per part de tots els grups. Per tant, 
des d’Esquerra ens ha sembla que barrejar aquestes dues realitats, un avantprojecte ja 
presentat i que ja podem discutir, criticar, aportar i matissar amb un text que no està 
presentat i que, per tant, no podem definir i que sabem que és viu i que cada dia va 
canviant, és com barrejar aspectes. Creiem que estaria bé  poder, i votaríem a favor si 
fos el cas, treure les reflexions en relació a la Generalitat de Catalunya, a l’espera de que 
la Generalitat de Catalunya el dia 31, o quan sigui, aprovi un text que sigui lesiu en 
aquest sentit; també ens hi tindran al costat no ho dubtin. Ara, mentre que això no passi, 
és com posar la tireta abans de la ferida. Si a vostès els hi sembla les anotacions 
referents a la Generalitat decantar-les, centrar-nos en les que estan publicades, que és 
l’avantprojecte i per part nostre no tindrem cap problema en votar a favor. Si no és el 
cas, per coherència ens abstindrem perquè no podem definir-nos sobre una aspecte que 
no trobem per escrit. 
 
Sr. Gallart: Abans de treure les sigles dels companys del PP i les nostres, semblava ser 
que era una moció a no informar a l’oposició sinó a tirar pel dret i aprovar-la. Que vol 
dir això? Vol dir que, ara que han tret les sigles ens hi tenim que afegir? El Sr. Rueda 
diu que fa vuit dies que teníem la informació, quan ens volen buscar per alguna cosa bé 
que ens troben. Vostè Sr. Rueda ha de tenir en compte que és dedica a “full time” a 
l’Ajuntament i, evidentment, té hores per tot però nosaltres ens guanyem la vida com ja 
sap fora d’aquí i ens manca temps per poder  passar quan realment s’han de venir a 
mirar aquests expedients. No ens hi afegirem però si que li agrairia que per una altra 
vegada com a mínim ens avisés o ens enviés un correu electrònic personal per poder 
col·laborar. Jo penso que és un tema d’interès, no ho dubto, és la forma com s’ha fet i 
no diria que s’ha fet amb mala intenció, però sí una miqueta a la “tum-tum” o a 
l’esverament. És a dir, penso que això s’havia de meditar una mica més i ja no diria de 
posar-ho sobre la taula perquè sembla ser que vostès ho tenen molt clar, que ho votaran 
i que aquí quedarà. Penso que més endavant hi podem contribuir i hi podem estar 
d’acord, però sempre tenint una informació de primera mà que puguem contrastar. 
 
Sr. Rueda: La convocatòria a la Comissió Informativa ja es va rebre per sms i per e-
mail?  
 
Sr. Gallart: Sí.  
 
Sr. Rueda: A l’ordre del dia ja hi constava. Jo entenc que tant el seu grup com el meu 
ens podíem haver comunicat per correu electrònic durant aquests vuit dies que em tingut 
per discutir-la. Ho tindrem en compte. En relació al que deia el company d’Esquerra 
Republicana, sí que es veritat que no hi ha un text definitiu però jo he anat seguint les 
declaracions de la Consellera, la Sra. Ortega, sobre per on aniran les coses i és una mica 
no anar a fets comesos ni a fets trobats. Se’ns ha dit als portaveus dels grups al 
Parlament de Catalunya que tant sí com no el 31 de juliol hi haurà la presentació de 



49 
PLAÇA MAJOR, 11 ♦08389 PALAFOLLS (BARCELONA) 

TELÈFON 93 7620043 ♦ TELEFAX 93 7652211 ♦ E-MAIL palafolls@palafolls.cat 
 

l’avantprojecte del Text Refós de la Llei Municipal de Catalunya. A més, amb la poca 
visió política de presentar-la el 31 de juliol quan a l’agost justament els portaveus 
parlamentaris no s’hi poden dedicar. Aquesta moció és una crida d’atenció al govern de 
la Generalitat. Li demanem a la Consellera Sra. Ortega que, ja que el 31 de juliol 
comencen les vacances, que la catalana es consensuï encara més.  
 
Sr. Alemany: Conceptualment, estem molt d’acord amb el que es comenta aquí. He 
seguit també les discussions en aquest sentit i des d’Esquerra s’estan seguint molt 
aferrissadament. Vostè sap que Esquerra és aquest soci que no és soci. Doncs bé, com a 
soci preferent hi ha un interès evident perquè molts dels aspectes que en algun moment 
la Sra. Vicepresidenta ha comentat no entrin. Sí que ha fet una declaració d’intencions, 
però el dia 31 encara no sabem si entrarà o no. I, d’altra banda, el que no sabem segur és 
quin és el text final. A mi em sembla que barrejar aquests dos aspectes li treu el que 
seria credibilitat a la moció, mentre que l’altra tema sí que està publicat i sí es pot 
discutir. Respecte el que jo els hi comentava que podien treure bàsicament les mencions 
a la Generalitat, en aquest cas no seria part d’aquesta petició el tercer punt que diu 
reclamar l’obertura d’una debat seriós pel conjunt de les administracions etc., i incloure 
aquí la Generalitat em sembla perfecte. Ara, posar al mateix nivell un text que està ja 
publicat amb un text que ni existeix i una possibilitat que el dia 31 es presenti em 
sembla que no és coherent en aquest sentit. Si vostès permeten i treuen aquesta 
equiparació entre aquests dos textos, un que existeix i l’altre que no, nosaltres no tenim 
cap problema i votarem a favor. És més, des d’Esquerra li puc assegurar que s’està 
pressionant moltíssim perquè vagi en aquest sentit. 
 
Sr. Rueda: Nosaltres considerem i ho parlava amb el company d’Iniciativa que és un toc 
d’atenció abans de que es produeixin fets consumats i creiem que és interessant que la 
Generalitat de Catalunya que té previst reformar el Text refós de la Llei Municipal vegi 
que els municipis petits estem en contra de la reforma estatal i de les declaracions del 
Govern de la Generalitat ja que del que es tracta és de retallar competències als 
ajuntaments petits. 
 
Sr. Osorio: En el nostre grup, tota la informació que ens arriba a les assemblees 
d’Esquerra Unida des del grup parlamentari és que la llei que s’està fent a la Generalitat 
es basa en els principis de la llei estatal i encara, fins i tot, és molt més dura. 
 
Sr. Alemany: No li discuteixo. Simplement és que no existeix aquest document i com 
que no existeix jo no votaré ni en contra ni a favor. Vostè diu que els hi arriben una 
sèrie d’indicacions, que em sembla molt bé, i si surt el document no tingui cap dubte 
que nosaltres ens hi posarem en contra com a Esquerra municipal. 
 
Sr. Alcalde: El problema de les mocions es que es posen, en el mateix sac, tota una sèrie 
de coses de les quals la majoria de gent hi està d’acord i altres que no es veuen tant 
clares. Aleshores, en aquest sac on hi ha una mica de tot és un calaix de sastre i només 
queda la possibilitat de sí, no, abstenció. Recordo el dia que vam votar el tema del 
ministre Wert i jo vaig tenir grans dubtes però al final vaig votar que sí perquè no podia 
votar que no a una qüestió sobre la llei del català amb la qual estic absolutament 
d’acord, però declarar persona non grata a algú em repugnava i finalment vaig votar que 
sí i ara estic molt penedit d’haver-ho fet. És a dir, penso que el tema de les mocions és 
important i que s’hagi portat aquí també perquè n’hem pogut parlar, tenint en compte 
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que allò que es diu no és tant important, sinó que allò important és com es diu. Crec que 
dins del Partit socialista de Palafolls hem parlat poc d’aquesta moció. Jo demanaria que 
ho poguéssiu deixar sobre la taula perquè allò bo de les mocions és poder parlar d’elles.  
 
Tot seguit, a proposta del senyor Alcalde i declarat d'urgència per unanimitat  i, 
per tant, amb la majoria prevista a l'art. 103.3 de la refosa de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya, el Ple procedeix a discutir el següent assumpte no 
inclòs en l’ordre del dia:  
 
14. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, PP, ERC, CIU I ICV-
EUIA, DE SUPORT ALS CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES CATALANES 
DAVANT DE L'ACCIÓ DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT 
SOCIAL. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Davant les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de l’Estat a les 
entitats esportives catalanes, actuacions que van adreçades no només a l’esport 
professional sinó que s’entenen a l’esport de base i amateur, posant en risc la seva 
continuïtat, volem manifestar el següent: 
 
El sistema esportiu català es sustenta en gran part en l’esport de base, infants i joves que 
realitzen activitats esportives en horari no lectiu. Aquestes activitats contribueixen a la 
seva formació personal i cívica, a la cohesió social. Resulta doncs, imprescindible 
conservar-lo i impulsar-lo. 
 
El paper dels entrenadors i monitors dels equips no professionals és transcendental per a 
la supervivència de l’esport no professional, en la mesura que la seva dedicació és en 
gran part altruista i desinteressada. A canvi de la seva dedicació i compromís més enllà 
del que són estrictament les hores d’entrenament, reben dels clubs una compensació 
econòmica que els hi permet també cobrir les despeses que els hi ocasiona. 
 
En l’àmbit esportiu i, concretament, en  l’esport amateur, la relació entre les  entitats 
esportives i moltes de les persones que hi presten els seus serveis es veu com una 
relació de voluntarietat donat que realitzen la seva tasca moguts més per la motivació, la 
passió  i el compromís que no pas per l’obtenció d’un benefici econòmic personal. 
Sense aquestes persones, moltes entitats serien inviables. 
 
Més enllà d’actuacions aïllades o esporàdiques determinades per esdeveniments 
esportius puntuals, no existeixen criteris clars, ni legals ni administratius, per a 
determinar amb seguretat quan comença una relació laboral o professional, de la qual es 
derivi l’obligació d’estar afiliat a un o altre règim de la seguretat Social o quan, pel 
contrari, es donen els requisits per entendre’s  que hi ha una clara exclusió d’aquesta 
obligació d’afiliació atès el caràcter benèvol del servei. 
 
De les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social s’estan derivant actes de 
liquidació i d’ infraccions per uns imports que per la majoria d’ aquestes entitats 
esportives són del tot inassumibles, per la qual cosa es veuran obligades a desaparèixer, 
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causant un dany de dimensions extraordinàries en el nostre sistema esportiu  i, 
concretament, en l’esport de base i en els nostres joves. 
 
Per això, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acordà: 
 
Primer: Instar al Govern espanyol i al Congrés de Diputats a ampliar la moratòria en 
les actuacions inspectores a les entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de 
l’esport no professional, fins que es clarifiqui la normativa i s’estableixi un règim 
especial per les entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport no 
professional. 
 
Segon: Instar al Govern espanyol i al Congrés de Diputats a establir un règim especial 
de la Seguretat Social, exempt de cotització, per als clubs i les entitats esportives sense 
ànim de lucre, que incorpori a aquelles persones que hi col·laborin i obtinguin una 
retribució que es pugui considerar marginal i no constitutiva de mitjà fonamental de la 
vida, sempre que els ingressos no arribin al salari mínim interprofessional. 
 
Tercer: Instar a la Inspecció de Treball i Seguretat Social que apliqui una interpretació 
àmplia de la legislació vigent en matèria de seguretat social i voluntària en les activitats 
esportives efectuades per clubs i entitats esportives sense ànim de lucre. 
 
Quart: Instar al Govern espanyol i al Congrés de Diputats a reconèixer clarament la 
figura del voluntari, sense relació laboral, en el  cas d’activitats esportives realitzades 
per clubs i entitats sense finalitat de lucre. 
 
Cinquè: Instar a la Inspecció de Treball a atorgar caràcter informatiu i no sancionar a 
qualsevol acta oberta a entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport no 
professional, quan hi hagi disconformitat entre les actuacions del club i la Inspecció de 
Treball i la Seguretat Social per motius de poca claredat en la normativa aplicable. 
 
Sisè: Des de l’Ajuntament de Palafolls continuarem  donant suport a les entitats  
esportives  Palafollenques, per a recolzar-les  amb l’objectiu prioritari d’evitar la 
desaparició d’ aquestes entitats i la tasca que desenvolupen. 
 
Setè: Notificar la present moció a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya,  al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, al Consejo Superior de Deportes, 
als grups parlamentaris al Congrés dels Diputats, així com a les entitats esportives del 
municipi. 
 
Sra. Torrent: Aquesta moció s’ha fet conjuntament amb tots els grups municipals. He de 
donar les gràcies a tots per la disposició. De seguida que la vaig rebre, ho vaig comentar 
a la Comissió amb el Sr. Francesc Alemany i ell va dir que també en tenia una. Li vaig 
presentar la meva. Finalment, no hem agafat ni una ni l’altre. En vam trobar una que 
s’assemblava molt, de l’Associació Catalana de Municipis que hem modificat i 
personalitzat una mica, amb aportacions que ha fet cadascú, i l’hem feta nostra, de tots 
els grups. Aleshores, la podria llegir però jo crec que és millor que l’expliquem una 
mica entre tots els companys. Bé doncs, en primer lloc aquesta moció és d’urgència 
perquè a principis del mes de juny les entitats esportives, gairebé totes, van rebre una 
carta de les respectives federacions mitjançant la qual els hi deien que a partir de la 



52 
PLAÇA MAJOR, 11 ♦08389 PALAFOLLS (BARCELONA) 

TELÈFON 93 7620043 ♦ TELEFAX 93 7652211 ♦ E-MAIL palafolls@palafolls.cat 
 

propera temporada, és a dir, el mes de setembre, el personal, els monitors, els delegats, 
els entrenadors, etc., tot el personal que hi treballava o que hi col·laborava havia d’estar 
cotitzant a la Seguretat Social. Això, quan les entitats esportives són sense ànim de 
lucre, com són les que tenim en el poble, és inassumible. Aleshores, arrel de tota la 
controvèrsia que hi ha hagut, s’han mantingut reunions i converses amb el Consell 
Català de l’Esport i amb les Federacions i quan, de moment semblava que no hi havia 
cap consens, finalment ahir va haver una reunió amb el Consell Català de l’Esport on es 
va decidir que s’estudiaria aquest tema i han fet una moratòria fins l’any 2014. 
Estudiaran la idiosincràsia de cada club. Això és molt important pels clubs perquè veien 
que no se’n sortirien. Veien que aquest any, segurament, moltes entitats haurien de 
plegar ja que en definitiva qui rep és el pare que porta la criatura al club perquè li han 
repercutir en el rebut un import per tal que aquest club pugui anar endavant. 
 
Sr. Bermán: Tot ve arrel de les denúncies d’uns treballadors, aquí a Catalunya, perquè 
no se’ls havia donat d’alta en la Seguretat Social. Aleshores, la Inspecció de Treball va 
actuar sobre els clubs afectats per les denúncies i, a partir d’aquí, el que fa el Conseller 
és intentar canviar la llei de l’any 2009. Doncs bé, el que s’ha intentat és catalogar i no 
marcar les mateixes directrius per totes les entitats. Nosaltres el que hem fet és adherir-
nos a la moció. Sí que és veritat que cadascú ha fet la seva aportació partint de la moció 
de la Federació de Municipis. Crec que és un pas important i ja veurem com acabarà i 
com es modificarà la llei. 
 
Sr. Alemany: Quan vàrem avisar en la última Comissió que volíem presentar una moció 
per urgència, ja vam explicar el perquè de la urgència; era perquè estàvem esperant el 
text en qüestió i el que precisament volíem obtenir era aquest acord unànime, demostrar 
a la gent que és possible l’acord per un bé comú. Per això, estem especialment contents i 
satisfets. Voldria ressaltar només dos aspectes. Es tracta d’una interpretació d’una llei 
que és absolutament restrictiva. Les lleis normalment tenen un objectiu i després 
aplicar-se amb sentit comú. L’aplicació d’aquesta llei va en contra del sentit comú. 
Estem parlant d’una xarxa social densíssima i que mou literalment cada cap de setmana 
el país, es tracta d’unes activitats que en el nostre país, a Catalunya, tenen una 
implantació enorme i que el 80% de les inspeccions realitzades fins a dia d’avui són a 
Catalunya. Aleshores, el nivell d’afectació d’una aplicació o d’una lectura d’aquesta llei 
en aquest sentit, per Catalunya és brutal. Per tant, des del nostre punt de vista una 
resposta unànime de tot l’Ajuntament és la millor resposta que hi podia haver. Pel que 
fa a la modificació i personalització que comentava l’Ester, a banda d’afegir una 
demostració i de recolzar una actuació d’aquest tipus, també hem volgut afegir i alhora 
enviar un missatge des de l’Ajuntament de Palafolls a les entitats, de dir que ningú 
caurà per això. El sisè punt fa especial èmfasi en aquest fet “recolzar-les amb l’objectiu 
prioritari d’evitar la desaparició d’aquestes entitats i sobretot de la tasca que 
desenvolupen”. Dit això, amb la resta molt d’acord. 
 
Sr. Gallart: També i estem d’acord i vull donar les gràcies a l’Ester per la predisposició i 
dir-li que amb aquesta manera de treballar sí que podem arribar a grans acords i arribar 
a fer moltes coses tots plegats. Penso que això ho hauríem de meditar tots plegats, 
perquè quan nosaltres volem participar és perquè volem participar amb temes d’aquests 
i d’altres que també són molt importants. 
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Sr. Osorio: Pensem que és una moció molt important perquè l’esport és un dels eixos 
d’aquesta societat, si desaparegués seria terrible. Vull fer una petita reflexió i és que 
tornem a carregar contra l’esport base. Sabem que els grans clubs de futbol, per posar 
un exemple, deuen a la Seguretat Social fortunes i en canvi volem cobrar als clubs 
petits. Això és el que hem d’evitar amb mocions i actituds com aquesta. 
 
15. TORN OBERT DE PARAULES. 
 
Sr. Bermán: Volia fer una pregunta al regidor de Medi Ambient i Juventut, Sr. Osorio. 
En relació a l’explotació del servei de bar del local dels joves, tinc coneixement que la 
persona que l’explotava hi ha renunciat. Volia saber les causes de la renúncia i si 
aquesta vegada s’informarà mitjançant els pregoners de la nova licitació.  
 
Sr. Osorio: En primer lloc, he demanat fer bans municipals per penjar-los a tots els 
pregoners, tal i com van suggerir vostès; a més a més es farà publicitat per la resta de 
mitjans. El concurs es farà públic en breu. En segon lloc, el motiu de la renúncia és per 
un problema econòmic. M’explico, eren tres persones les que portaven el servei de bar i 
ho combinaven amb altres feines. El fet de treballar fora els ajudava a suportar les 
despeses que generava el bar. Però es dóna el cas que les tres persones es  queden sense 
feina i només depenen de l’explotació del bar i atès que ja no poden cobrir les despeses 
que aquest genera decideixen renúnciar. També es combina amb la situació del titular de 
la concessió, propietari d’una empresa que tanca i entra a Fogasa. 
 
Sr. Bermán: No entenc que una explotació d’un bar depengui d’uns ingressos externs 
quan una explotació ha de soportar-se per ella mateixa. 
 
Sr. Osorio: El bar de Can Batlle no té com a objectiu ser una explotació empresarial, és 
un centre cívic, per tant, la gent qui hi entra no va a guanyar-se un sou sinó a cobrir 
despeses. A l’expedient de renúncia s’explica clarament i si vol li en faig arribar una 
còpia. 
 
Sr. Bermán: Aleshores, dedueixo que aquesta explotació no ha donat prou com per 
mantenir a les persones que l’explotaven. A les noves bases hi ha alguna modificació 
respecte a les anteriors?  
 
Sr. Osorio: No, perquè no hi ha res a modificar.  
 
Sr. Bermán: Com què no? El cànon.  
 
Sr. Osorio: No hi ha cànon, és voluntari.  
 
Sr. Bermán: La meva pregunta li faré al Sr. Secretari. Sr. Secretari, abans hi havia cànon 
a les bases de licitació?  
 
Sr. Secretari: No. Es fixa una quantitat en el plec i és el licitador el que fa l’oferta. Això 
estava així abans i s’ha mantingut igual. 
 
Sr. Bermán: La deducció que en puc treure és que no han sabut explotar aquest servei de 
bar o bé que Can Batlle és un espai que s’hauria d’incentivar més atès que no està tenint 



54 
PLAÇA MAJOR, 11 ♦08389 PALAFOLLS (BARCELONA) 

TELÈFON 93 7620043 ♦ TELEFAX 93 7652211 ♦ E-MAIL palafolls@palafolls.cat 
 

tant d’èxit com el que s’esperava. A les activitats no hi va gaire gent i això fa que 
l’explotació no funcioni. 
 
Sr. Osorio: La qüestió està en què quan aquesta gent marxa de vacances i diuen que no 
tornaran, el que fan és deixar a un jove del poble gestionant aquest bar durant un mes, el 
qual funciona perfectament. Aquesta gent al cap del mes li comuniquen que no continui 
perquè ells no continuen i es quan presenten la renúncia. Aleshores, s’ha resolt tot sol, o 
ho saps portar o no ho saps portar. Pel que fa a les activitats que s’han organtitzat des de 
joventut, el 90% s’han fet a Can Batlle; es poden comprovar a través de les agendes de 
joventut. Simplement és que aquesta gent no ho han sabut portar.  
 
Sr. Bermán: Com ho sap vostè que no ho han sabut portar?  
 
Sr.  Osorio: Li passaré una còpia de la renúncia on ells justifiquen tot el que han fet i 
que no han tingut beneficis.  
 
Sr. Bermán: Ara què s’està fent allà?  
 
Sr.  Osorio: Ara està tancat fins que torni a sortir el concurs i s’estan fent obres de 
millora. 
 
Sr. Bermán: Volia fer una pregunta al regidor d’Urbanisme. Empresaris de la zona 
industrial Petita Industria s’han adreçat a mi sorpresos per  comentaris fets per vostèV o 
per algú dels serveis tècnics. Sembla ser que en la zona industrial Petita Industria s’ha 
fet una modificació del projecte d’urbanització. Vam fer la primera licitació, segona 
licitació i faltava perfilar l’última licitació de la qual es va fer un petit preprojecte i tinc 
entés que heu fet una modificació d’aquest. Segons m’han comentat, es van retornar les 
últimes quotes que es van passar perquè hi havia previst fer aquesta modificació; 
aleshores, estan molt preocupats perquè no saben l’envergadura que suposarà això en 
relació a la quota a pagar: la pregunta és, perquè es modifica ara aquesta última fase del 
projecte d’urbanització? 
 
Sr. Rueda: Bàsicament és perquè faltava una part de les obres d’urbanització, de la qual 
la més important era la part elèctrica. Després de moltes reunions amb els propietaris es 
va pactar que, del 10% que falta per completar les obres d’urbanització, les quotes 
compendrien unicament allò que els hi augmenta el seu patrimoni com a empresaris, 
que són l’electricitat i els accesos. Així doncs, s’ha modificat el projecte, s’ha tret la part 
estètica de la façana del poble ja que estaven en desacord a participar amb quotes 
urbanístiques perque consideraven que aquesta obres, les lletres i una sèrie de projectes 
de jardineria, formen part de l’entrada general a la població i que hauria de ser una obra 
municipal i sí se’ls hi ha incorporat el seu vial d’accés de nova creació, que és aquell 
que Carreteres de la Generalitat de Catalunya no ens deixava fer amb una incorporació 
directa sinó que s’ha de fer un carril d’acceleració i de desacceleració i treure els new 
jerseys, i el fi de la instal·lació elèctrica externa i interna que permetrà dotar de la 
màxima potència, que ens va autoritzar el departament d’energia, perquè cada empresa 
pugui treure el màxim rendiment elèctric. Aquestes dues actuacions es cobriran amb 
quotes urbanístiques i la resta es farà amb pressupost municipal. No es van cobrar les 
quotes; sí que és veritat que es van passar a l’Organisme de Gestió Tributària i després, 
com que es preveia aquesta modificació per atendre la petició dels propietaris i a més es 



55 
PLAÇA MAJOR, 11 ♦08389 PALAFOLLS (BARCELONA) 

TELÈFON 93 7620043 ♦ TELEFAX 93 7652211 ♦ E-MAIL palafolls@palafolls.cat 
 

preveia la modificació del projecte, doncs el que es va fer va ser un Decret en el que es 
descarregaven per no cobrar-les. Aleshores, la voluntat de l’Ajuntament és que quan 
aquestes obres, elèctriques i d’accés, estiguin adjudicades tornarem a carregar aquest 
10% de les quotes del sector 6. 
 
Sr. Bermán: La part que jo vaig veure sobre les piràmides, de l’enjardinament, els pals 
de fusta que s’han col·locat, això ho paga l’Ajuntament? Hi havia un projecte petit. 
 
Sr. Rueda: Nosaltres vam avançar la previsió que teniem de l’enjardinament d’aquesta 
zona. Aquest projecte petit és una part. Aleshores, amb l’enjardinament ens hem trobat 
que els cotxes passaven per sobre. El que hem fet és posar un pals perquè els vehicles 
no accedeixin, a la part on hi havia restes d’asfalt les hem retirat, hem posat adob al 
terreny i hem plantat. És una part més d’aquesta primera fase que vam fer de 
l’enjardinament i la previsió és acabar la legislatura amb tota la façana acabada. El tema 
de les lletres ve a posteriori i hi estem treballant ara. 
 
Sr. Bermán: M’agradaria veure el projecte i el cost.  
 
Sr. Rueda: En aquests moments l’està redactant el nostre Arquitecte municipal.  
 
Sr. Bermán: Hi ha alguna previsió en relació als incendis? Perquè he vist que les 
màquines estan netejant però com sempre deixen caure les restes vegetals. 
 
Sr. Rueda: La previsió és que hi ha una sèrie d’actuacions caríssimes i que l’Ajuntament 
fa un esforç increïble. Sobre que deixen caure les restes vegetals, la regidora de Parcs i 
Jardins i jo hi vam anar expressament amb la persona encarregada de fer la feina i li 
hem fet escombrar i recollir. Per primera vegada des de que jo sóc regidor és l’única 
vegada que la Generalitat de Catalunya no dóna ni un cèntim per les urbanitzacions amb 
risc d’incendi forestal per construir la seva franja perimetral. Per tant, tot això suposa 
una inversió més del municipi. Exactament, s’han netejat molts S4 de la zona de Ciutat 
Jardí, s’ha fet la franja de Mas Carbó, s’ha fet la de Mas Reixach i dilluns sabrem qui és 
l’adjudicatari per fer la franja de Ciutat Jardí, que com li dic aquesta vegada serà 
assumida el cent per cent per l’Ajuntament. 
 
Sr. Bermán: Aquest any es farà el cinema a la fresca?  
 
Sra. Agüera: En principi no està previst, però potser es fa si queda algun cap de setmana 
buit.  
 
Sr. Bermán: Volia preguntar-li per una cosa que si que m’ha alarmat, perquè ningú en el 
barri de Sant Lluís sap que ha passat. Aquest any, per primera vegada, les festes no 
s’han celebrat. Ningú en sap res, ni la pròpia Assossiació de veïns. També els hi vaig 
preguntar si l’Ajuntament s’havia ofert per fer les festes i la resposta va ser que no. 
Proposo que per l’any que ve fem tots un esforç, tant per part de l’Associació de veïns 
com de l’Ajuntament, perquè el barri de Sant Lluís continui celebrant les festes. Li 
demano una explicació perquè no ho sé si la brigada de l’Ajuntament, amb temps, 
hagués pogut participar per tal de dur a terme la celebració d’unes festes una mica 
dignes. 
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Sra. Agüera: Van venir un dia la Margarita i en Tomás i em van dir: “Loli me han dicho 
en una tienda o he escuchado en no se donde que no va haber fiesta este año”. Els hi 
vaig dir que era la primera notícia. Aleshores, vaig contactar amb les persones que 
havien organitzat les festes els últims anys i em van dir que l’any passat va anar molt 
malament, que la gent del barri no va respondre. Jo hi vaig anar i era veritat, actuava un 
conjunt fantàstic que arrossega molta gent allà on va i en aquesta ocasió hi havia molta 
gent de la resta de Palafolls mentre que del barri de Sant Lluís hi havia quatre persones. 
A els organitzadors això els va cremar una mica; a més a més a última hora tot eren 
crítiques i amb l’afegit que no tothom sap assumir-les, i em van dir que no feien festa. 
Això va ser molt just. Jo, aquell mateix dia a la Margarita, sense tenir la certesa que no 
hi havia festa per part d’aquesta entitat, li vaig dir si no la fan, com que vosaltres feu el 
sopar, com altres vegades, l’Ajuntament paga la música. Finalment, l’entitat va dir que 
no feia la festa. Per part de l’Ajuntament no hi havia cap inconvenient perquè estava 
pressupostada.  Sap molt de greu perquè nosaltres, l’equip de govern, sempre hem estat 
molt partidaris de les festes dels barris perquè fan cohesió i fan veinatge. Hi ha una altra 
festa important d’un barri de Palafolls que també està en aquest punt. Hi ha gent 
voluntària que treballa moltíssim, que fa un esforç molt gran i després no tothom 
col·labora o col·labora criticant. En lloc d’ajudar sumant, divideixen. Això és dur per la 
gent que porta aquesta gestió. Per part de l’Ajuntament no hi ha cap inconvenient en que 
hi hagi festa, estem treballant amb una altra entitat que hi està interessada i sinó 
l’Ajuntament, l’any que vé, farà una festa a Sant Lluís. 
 
Sr. Bermán: A la regidora d’Esports. Estic content que la piscina municipal funcioni 
però vull fer una objecció. Estem en un periode de crisi, tothom ho sap i l’Ajuntament 
és el primer que ha de fer un esforç. Aleshores, el que em comenta la gent és que, si és 
possible, fer algun tipus de descompte especial a la gent que està en situació d’atur o 
que tingui menys ingressos.  
 
Sra. Torrent: En primer lloc, dir-li que a l’Ajuntament ningú ha vingut dient en quina 
situació està i que voldria anar a la piscina. En segon lloc, m’agradaria aclarir que la 
piscina municipal és molt barata. Barata en el sentit que l’abonomanet per tota la 
temporada en vint dies està amortitzat, i són tres mesos de piscina. Pagues 2,50 euros, 
però si agafes l’abonament de 40 euros per tota la temporada no hi ha res que sorti tant 
bé de preu. Està oberta des de les 10 hores del matí a les 19 hores de la tarda i té tots els 
serveis. Per a una família de quatre membres 140 euros per tres mesos de piscina ho 
amortitzes ràpidament. Es pot mirar. Això és com molta gent que diu que a la gent que 
treballa a l’Ajuntament també se li podia fer un descompte perquè són de la casa.  
 
Sr. Bermán: Això és un tema molt diferent.  
 
Sra. Torrent: Amb això vull dir que la gent fa un ús irresponsable de les coses. 
Antigament es deixava entrar la gent, aleshores entrava l’home, entrava la cosina, etc., i 
això no pot ser. Per tant, jo sóc partidaria que tothom pagui pel manteniment que té la 
piscina, perquè té un manteniment important amb jardineria, amb material, etc. Si hi ha 
algun cas suposo que es podria mirar i parlar però crec que no és una cosa de primera 
necessitat. 
 
Sra. Colonques: Què ha passat amb el Teatre? La graduació dels nens de 4rt d’ESO, de 
l’institut, segons la nota que es va fer arribar als pares, deia que es feia al mateix centre 
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educatiu perquè el Teatre estava amb obres, però després amb pocs dies de diferència 
s’hi va celebrar la revetlla de Sant Joan. 
 
Sr. Rueda: La previsió era fer-la a la Plaça de Poppi, però a les 18 hores va començar a 
ploure. Aquest any la revetlla la va organitzar la protectora d’animals i els beneficis 
obtinguts es destinaven a la gestió dels animals abandonats. Aquesta entitat és una 
ONG, no tenen cap tipus d’aportació econòmica i havien fet una despesa molt 
important, en begudes, en menjar, en música, etc., i el no trobar una altra ubicació els hi 
causava un greu perjudici econòmic ja que tot el gènere comprat se’ls hi faria malbé. 
Aleshores, a última hora, amb els regidors que hi havia responsables, fins que vaig 
arribar jo, es va pactar que per dues, tres o com a màxim quatre hores doncs que amb 
molta prudència s’obrissin les portes del Teatre i la gent pogues accedir.  
 
Sra. Colonques: Era segur fer l’acte allà?  
 
Sr. Rueda: Sí. De fet nosaltres ja hem estudiat l’estructura del teatre. Hi ha un dictàmen 
de l’estat de la fusta; l’únic punt més crític és una de les cantonades de l’estructura de 
fusta, que justament avui han acabat d’apuntalar-la amb uns estructura metàlica 
especial, però el dia de la revetlla es va prohibir l’accés. 
 
Sra Agüera: També es va fer servir, un altre dia, per una altra entitat perquè tenien un 
dinar a l’exterior i va començar a ploure i per urgència també es va entrar. Penso que la 
graduació és un acte molt maco i hauria quedat molt malament allà.  
 
Sra. Colonques: No estic en desacord; a mi em sembla bé l’institut però em va sobtar 
que no es realitzés perquè estava en obres i al cap de tres dies s’hi celebrés la revetlla.  
 
Sra. Agüera: Està tancat però no hi havia cap obra començada. 
 
Sr. Alcalde: El problema més greu del Teatre va ser que tenia degoters i problemes 
d’estructura i, a més, en el fals sostre hi havia unes màquines molt grosses que eren les 
del clima. En el moment que es va treure el fals sostre, que es va desmuntar aquesta 
maquinària que estava sobre unes bigues que tenien poca capacitat per aguantar aquest 
pes, el problema del perill va ser eliminat. En aquest moment, hi ha una estructura que 
s’aguanta perfectament, que quan plou cauen algunes gotes, que s’ha de treure i posar-
ne una de nova i posar un altre cop el clima. Però la situació de perillositat es va 
eliminar quan es va desmuntar el fals sostre i les màquines que hi havia penjades. 
 
Sra. Colonques: La següent pregunta és per la Sra. Petit. Jo no sé si vostè és conscient 
de que la revista Educadament que han repartit pel poble i que a més a més, a les 
escoles de primària no ho sé, però a l’institut  et donaven les notes i et donaven la 
revista. No sé si vostè és conscient de que la fotografia amb l’estelada ha molestat 
bastant a molta gent de Palafolls. Tenint en compte que d’acord amb el que diu la 
portada és una comunitat educativa de tots, jo considero que l’estelada no representa a 
tots els habitants de Palafolls. Aleshores, la meva pregunta és si vostè sap que s’ha 
publicat, a la pàgina següent a la portada, una fotografia amb l’estelada? I si nosaltres 
per la propera edició li portem una fotografia amb la bandera espanyola si ens la 
publicarà? 
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Sra. Petit: No m’hi havia fixat amb aquest detall. Aquestes fotografies les fan arribar els 
mateixos centres educatius a la Tècnica, i entre la Tècnica de Cultura i la Tècnica 
d’Ensenyament fan el muntatge i jo m’he dedicat més a mirar els textos que les imatges. 
És gaire grossa?  
 
Sra. Colonques: Sí. A vostè no li sembla que això és una provocació?. 
 
Sra. Petit: No, a mi no m’ho sembla. Però de totes maneres per una altra vegada ho 
tindrem en compte.  
 
Sra. Colonques: Si nosaltres li portem una bandera espanyola ens la publicarà?  
 
Sra. Petit: Si no m’hi fixo sí.  
 
Sra. Colonques: El que hauria de fer és fixar-se amb tot. Jo considero que les fotografies 
són més evidents que el textos. Per tant, vostè a una fotografia, que com diuen “que una 
imagen vale más que mil palabras”, no li fa cas i es dedica més a llegir els textos, i a 
més a més està darrera la portada; jo no em crec que vostè no l’hagi vist. I sobre aquest 
comentari que m’acaba de fer ens està descriminant i fent apologia de 
l’independentisme perquè tots sabem que vostè és independentista. Aleshores, les seves 
opinions personals se les guarda per la seva vida privada però en una revista que és per 
tot el poble vostè no pot fer això i com a responsable ho hauria de tenir controlat i, si no 
ho ha fet, vostè fa malament la seva feina. Si jo li envio una fotografia de la bandera 
espanyola i no la publica perquè és la bandera espanyola, vostè m’està segregant a mi i 
a totes les persones que pensen com jo i em sembla que com a regidora vostè això no ho 
pot fer.  
 
Sra. Petit: Sincerament no m’havia fixat amb aquesta imatge, potser es que l’he vist i no 
li he donat la importància que té. De veritat, no ha estat una fotografia que jo hagi 
expressament posat o hagi fet que posessin i li he dit que no m’hi he fixat. Li puc posar 
un exemple, l’any passat hi havia un monitor del casal que un dels dies es va posar una 
samarreta amb la bandera estelada i jo vaig parlar amb la directora del centre i li vaig dir 
que si us plau se la tragués. L’any passat, l’onze de setembre, quan la cobla de Palafolls 
estava preparada per actuar i els components de la cobla van posar la bandera estelada, 
jo li vaig demanar al director de la cobla, a l’Enric, que si us plau que els hi digués que 
traguessin l’estalada. O sigui que en aquest sentit jo sí que són independentista, però no 
ho he fet amb aquesta intenció.  
 
Sra. Colonques: Hauria de tenir cura amb aquestes coses ja que això ha creat molt 
malestar a Palafolls perquè no tothom és independentista i s’ha de respectar els 
pensaments de tothom.   
 
Sra. Petit: No ha estat intencionadament, no m’hi havia fixat.   
 
Sra. Colonques: Doncs, faci bé la seva feina. 
 
Sra. Petit: Ja ho intentaré a partir d’ara, no es preocupi. 
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Sr. Alemany: Començaré pel tema de la neteja viària ja que és una queixa que en 
repetides sessions de Ple hem anat presentant i que ara potser el que convindria és dir: 
diguin-me, si us plau, quan s’acaba això. És en relació a la màquina que passa cada matí 
a netejar i que reiteradament hi ha veïns que es queixen. Passa a quarts de set, a les set, a 
quarts de vuit, per davant de casa seva, fa molta fressa i els desperta. Hem proposat en 
diverses sessions del Ple si era possible que comencés la seva tasca a partir de les vuit i 
ha semblat en les diverses sessions del Ple que sí que era possible, però els fets 
contradiuen aquesta situació. Ara potser el que toca és preguntar quan la màquina 
començarà a passar a partir de les vuit del matí i, per tant, ho deixarà de fer abans de les 
vuit? 
 
Sr. Rueda: Amb l’empresa que realitza la neteja viària s’ha pactat diverses vegades els 
horaris, sobretot a l’estiu que és quan la gent té les finestres obertes. Sembla ser que la 
lògica que imperava era que cada quinze dies anar canviant la zona per on s’inicia 
l’activitat, ja que comencen aproximadament a les set hores del matí. Sí que és veritat 
que, finalment, li haurem d’exigir que aquesta solució d’anar canviant els sectors o les 
zones per on comença a netejar ho faci a partir d’una hora més prudent. I aprofitant que 
vostè ha tret el tema de la neteja viària, avançar que molt probablement, gairebé segur, 
el Ple del proper mes de setembre s’incoarà l’expedient d’adjudicació del nou contracte. 
 
Sr. Alemany: Em quedo amb el compromís per part del govern de què es canviarà 
l’horari i que, a partir de les vuit hores del matí, s’iniciarà aquesta tasca. Voldríem 
també comentar alguns aspectes que figuren en el registre d’entrada de l’Ajuntament, 
uns referents a la petició presentada per alguna entitat que ha sol·licitat cobrar una 
subvenció endarrerida de l’any 2011 i altres d’entitats que no ho presenten per escrit 
però que es queixen en aquest sentit de l’endarreriment de la subvenció. Això és cert? 
 
Sra. Agüera: Hi ha subvencions que estan sense pagar perquè no les han justificat. Està 
previst, la partida està reservada però no han presentat la justificació i, per tant, no els hi 
pagarem. 
 
Sr. Alemany: Per tant, podem dir que qualsevol entitat que justifiqui la seva activitat, 
segons el criteri que està establert ara mateix, rep el pagament de la seva subvenció, 
d’acord. El següent tema està vinculat a Serveis Socials i Habitatge. Som conscients que 
hi ha un procés, que s’està incrementant amb el pas del temps, d’ocupació d’habitatges 
de forma il·legal per part de famílies que òbviament si ocupen habitatges és perquè 
estan desesperats i que la majoria d’aquests són propietat d’entitats financeres. Això, es 
circumscrivia geogràficament en l’àmbit de Ciutat Jardí, que ara encara és més habitual, 
però ara ja està afectant el nucli urbà de Palafolls. Aquestes famílies també estiren llum 
i aigua d’allà on poden, etc. Identificat el problema, que en aquest sentit hi ha com a 
mínim sis o set casos clarament identificats, m’agradaria saber per part de l’Ajuntament 
les actuacions que es volen prendre en aquest sentit. Això ve a tall de la recepció dels 
dos habitatges; el dia de la Comissió es va comentar que aquesta no era una bona 
solució, però havent-hi aquesta situació quin era el pas que volien donar. 
 
Sra. Agüera: Hi ha gent que es dedica a ocupar vivendes i com bé dius s’ha traslladat al 
poble. Abans era a Ciutat Jardí o a les urbanitzacions perquè era molt més fàcil, estan 
més tranquils, hi ha menys vigilància i també són d’entitats financeres que se les han 
quedat d’aquella manera. Ens trobem que aquestes persones necessiten estar 
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empadronades per tenir la targeta sanitària; estem parlant que tenen criatures de mesos i 
aleshores la policia hi ha d’anar, constatar que en aquella vivenda hi estan vivint i amb 
aquest document ells es poden empadronar. A partir d’aquí la targeta sanitària, ajuts a 
serveis socials, etc. Però això comporta una altra cosa, que ocupar una vivenda que no 
és teva és un delicte. Per part de la policia aquí hi ha un contradicció, estan constantant 
que hi ha un delicte però a la vegada han de donar fe que hi viuen i això és com una 
cadena. Per tant la setmana vinent, crec que és dimarts o dimecres, hi ha una reunió 
entre les parts afectades: policia, padró, el Secretari com a assessorament jurídic, i 
Serveis Socials perquè hem detectat alguns casos. 
 
Sr. Alemany: Descartant aquests que ho practiquin per esport, per dir-ho d’alguna 
manera, o potser per convicció per no faltar a ningú,  els casos van incrementant-se 
degut a la crisi que estem passant. Jo preguntava, a banda de les contradiccions en les 
que pugui estar la policia, si des de l’Ajuntament identifiquen que ja és una temàtica en 
la qual s’hi ha de posar algun tipus de solució? Si s’estira de l’Agència d’Habitatge del 
Consell Comarcal? o si es vol dedicar algun recurs des de l’Ajuntament de Palafolls? 
 
Sra. Agüera: Estem bucant solucions. A nivell tècnic, des de Serveis Socials, fan 
reunions amb més municipis perquè així comparteixen les problemàtiques i entre tots 
intenten trobar solucions. Hi ha fins i tot àrees de Seveis Socials que tenen gent 
empadronada a la pròpia àrea perquè puguin tenir la targeta. És un tema molt delicat i 
entre les parts implicades tenim una reunió a veure quines solucions trobem.  
 
Sr. Alemany: Li agrairia que en aquest sentit ens mantingui al corrent perquè crec que 
és un tema molt important. En molts casos estan en situacions precàries que impliquen 
unes dificultats i uns riscos. A més a més, després això genera per part dels veïns, que 
ho poden estar passant molt malament però que paguen, un greuge comparatiu i això 
seria el pitjor, generar aquesta desagregació social. Seguint amb un tema relacionat amb 
això, ens consta perquè ho hem preguntat i molt amablement des de Serveis Socials ens 
ho han comentat, que hi ha una seixantena de famílies que estan acollides de forma 
cronificada, és a dir, de forma estable a l’accés als vals d’aliments. Això no deixa de ser 
una altra cara del mateix problema. Entenc una miqueta d’aquest tema per qüestions 
familiars molt properes, la meva dona és treballadora social. En principi no volen mai 
cronificar un servei d’aquest tipus, però si es cronifica és per alguna cosa. És a dir, si als 
vals d’aliments no hi pots renunciar,  si en aquest sentit des de l’Ajuntament, a banda de 
seguir donant aquests vals, pot o creuen que poden fer alguna cosa o volen fer alguna 
cosa amb aquestes famílies? 
 
Sra. Agüera: Normalment, bé ja saps com funciona perquè tens a casa la dona que hi 
treballa, nosaltres també havíem reglamentat els vals d’aliments; en principi eren de tres 
mesos prorrogables a tres mesos més, però hi ha una feina de la família amb Promoció 
Econòmica, amb Serveis Socials, hi ha tot un treball. Aleshores arriba el dia que passen 
els sis mesos i aquesta família no té res i has de continuar, no els hi pots treure. 
L’Ajuntament, des de Serveis Socials, està treballant amb vàries associacions 
voluntàries que també fan recollida d’aliments, també amb Caritas de Malgrat de Mar, 
amb el Banc d’Aliments i anem garantint això. Però està claríssim que la partida que 
augmenta cada any, per desgràcia, és la de serveis socials. I a mi em costa molt portar 
festes perquè es totalment diferent les coses que faries d’una banda amb l’altra. És un 
tema que s’ha d’anar augmentant per desgràcia cada any. 
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Sr. Alemany: Aquí hi anava jo, si en aquest sentit hi ha previsió d’aquest any, veient 
com està funcionant, de què vagi alimentant-se més aquesta partida? 
  
Sra. Agüera: Per força.  
 
Sr. Alemany: És cobrirà tota la demanda en aquest sentit?  
 
Sra. Agüera: Sí. 
 
Sr. Alemany: Aquest és un tema sensible que ha esclatat darrerament. És el tema de la 
llar d’infants. M’agradaria fer una introducció i després agrairé molt que contesti la 
regidora. Tot plegat esclata en el moment en que hi ha una trentena de famílies que 
entren per instància la petició de que se’ls hi canviï la quota a pagar. Aquestes famílies 
s’adonen que poden acollir-se a un tipus de quota de la llar d’infants. Una llar d’infants, 
que ja prèviament els aviso, de la qual estem contents, orgullosos, que és de les més 
barates i que és un servei que es dóna des de l’Ajuntament, cap problema en aquest 
sentit, és a dir, no posem en dubte el preu ni molt menys. Dit això, aquestes trenta 
famílies posen sobre la taula o demanen acollir-se a una quota que varia sensiblement, 
amb una rebaixa de més d’un 30%, no tant perquè la majoria d’elles vulguin o no 
vulguin acollir-se sinó perquè saben d’altres famílies que s’han acollit a aquesta quota 
uns mesos enrere, i perquè la tramitació d’aquesta possibilitat s’ha portat no del tot 
transparent, no s’ha fet públic. Semblava que només unes quantes famílies s’hi podien 
acollir i això el que ha generat és un greuge comparatiu amb les famílies que s’hi 
s’havien acollit i les que no s’hi podien acollir. Després d’aquesta gestió gens 
transparent, ha resultat que la lectura de les quotes ha estat molt a gust del consumidor, 
hi ha gent que pot estar utilitzant el servei per tres hores, gent que està utilitzant el 
servei per cinc hores, gent que està utilitzant el servei per set hores i estan pagant la 
mateixa quota. Per tant, el que això ha vulnerat és el principi de generalitat, és a dir, que 
tothom tingui els mateixos drets i això és el que ha fet que la gent s’enfadés moltíssim 
amb la gestió que s’ha dut fins ara. Per últim, quan jo era usuari, i no fa pas tant, el que 
se’ns explicava és que la quota era el resultat d’un preu que es dividia entre dotze i et 
carregaven al llarg de l’any. Ara darrerament algunes famílies se’ls hi ha comunicat que 
si volien desapuntar durant dos mesos o no podien pagar doncs no pagaven aquests dos 
mesos, amb la qual cosa encara la gestió de tota aquesta informació ha estat, jo penso 
que podem dir que pèssima amb els resultats sobre la taula i que la gent està molt 
enfadada. Aleshores a partir d’aquí m’agradaria que la regidora m’ho aclarís.  
 
Sra. Petit: Començaré per aquest punt final que és el més fàcil. Aquesta nota que es va 
passar a les famílies sobre que si el més de juliol i d’agost els volien donar de baixa que 
ho comuniquessin és només pels nens de P2. És a dir, són dotze quotes pels dotze mesos 
però els que pleguen perquè passen a l’escola tenen la possibilitat de donar-se de baixa 
si els mesos de juliol i agost no hi van. Aquesta seria la part senzilla de la pregunta. 
Això ha passat sempre; el que passa que aquest any ho vam voler recordar perquè com 
que abans hi va haver tot aquest enrenou doncs com a mínim que la gent no digués que 
no sabien que hi havia aquesta possibilitat. El curs acaba el 30 de juny i es considera 
que els mesos de juliol i agost són com una mena de casalet, hi ha una dinàmica 
diferent, fins i tot amb l’horari intensiu. Això, s’ha fet sempre però l’únic és que aquest 
any es va passar aquesta circular per recordar que hi havia aquesta possibilitat. Potser 
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algú ha entès que això era general, però només s’ha passat pels alumnes de P2. La part 
més complicada és l’altra. La part més complicada comença l’any passat després de la 
preinscripció i matrícula. Veiem que, a diferència del que havia passat fins fa poc, ja 
que sempre la nostra preocupació era poder encabir tots els usuaris que ho sol·licitaven, 
l’any passat hi ha una davallada molt important, interpretant que això és una 
conseqüència de la crisi i que hi ha moltes famílies que no treballen i que no necessiten 
portar el nen a la llar d’infants i interpretant que la llar d’infants no és un lloc on deixes 
els nens per anar a treballar sinó que té altres funcions educatives que també són 
importants, com la relació entre els nadons i aprendre una sèrie de normes; a mi se’m va 
acudir una idea genial que després ha resultat que ha tingut conseqüències molt nefastes 
i és que, una vegada feta la preinscripció i matrícula i per tal d’ocupar aquells espais que 
queden sense ocupar, sobretot a la franja de 15h a 17h i fins i tot en algunes aules de 9h 
a 12h, doncs que si hi havia una quota restringida per aquesta franja de dues o de tres 
hores hi hauria famílies que se’n podrien beneficiar i d’alguna manera ajudaria a fer una 
mica més sostenible la llar. Faig la consulta a l’inspector d’Ensenyament, ell em diu que 
això és possible, que hi ha Ajuntaments que ho fan i amb la Tècnica d’Educació 
calculem que costarien tres hores i que costarien dues hores i ho incorporem a les 
ordenances el mes de juliol i, posteriorment, a la preinscripció i matrícula, i sempre 
pensant amb una aplicació en el futur. Ho posem a les ordenances, s’aprova aquí i em 
sembla recordar que per majoria, no recordo que hi hagués cap opinió en contra perquè 
es va explicar la finalitat d’aquesta quota. Què va passar? Això estava a les ordenances; 
en el llibret informatiu que donem a les famílies hi ha un punt on es diu que les quotes 
s’aplicaran segons les ordenances que es poden consultar a la web de l’Ajuntament i, 
cap el mes de gener o febrer, una família, mitjançant una instància, em comunica que es 
vol acollir a aquest nova modalitat. En el moment que m’arriba aquesta instància és 
veritat que jo dic que això no és el que nosaltres preteníem, vull dir la intenció d’aquesta 
quota no era aquesta era una altra. És veritat que en el redactat de l’ordenança les 
intencions no s’hi posen i potser ara, a posteriori, el que sí que queda clar és que on hi 
posa horari 3 hores (de 9h a 12h) hagués hagut d’haver un apartat dient només de 9h a 
12h i només de 15h a 17h. Però les ordenances són les que són i quan les agafes i no 
veus cap altra comentari veus que les has d’aplicar. En el moment que detectem que 
aquesta quota es podia interpretar d’aquesta manera demanem, bé jo de seguida vaig 
demanar, que quan es revisessin les ordenances aquesta quota de tres hores la retiréssim. 
Però jo no vaig ser prou intel·ligent, vaig pensar que no tenia més importància, que la 
reiteraríem en les pròximes revisions de les ordenances i així ho vam fer. El 31 de maig 
es va retirar aquesta quota de 9h a 12h perquè vam veure que es podia interpretar 
contràriament a allò que es pretenia però, d’alguna manera, doncs potser pel fet de 
retirar aquesta ordenança algú va despertar i va dir que d’això no s’havia fet publicitat 
perquè tampoc es pretenia. És veritat que hi ha hagut tres o quatre famílies que s’han 
beneficiat d’aquesta quota mitjançant haver-ho sol·licitat per instància, doncs sí que és 
veritat que hi ha famílies que s’han sentit amb un greuge comparatiu i mitjançant 
instància ens ho han fet arribar. Jo he intentat parlar amb totes les famílies per explicar 
com ha anat i a partir d’aquí s’ha fet un informe de cadascun. Hem fet revisió de 
cadascun d’aquests casos perquè sí que hi ha famílies que l’han portat de 9h a 12h però 
també l’han portat de 8h a 9h com a acollida, també han fet acollida de 12 a 13h. Per 
tant, s’està estudiant, s’ha fet un informe de cadascun dels casos i es rectificarà i es 
retornarà amb la nova aplicació d’aquesta ordenança tot el que s’hagi fet malament.  
 
Sr. Alemany: Es farà amb caràcter retroactiu?  
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Sra. Petit: Sí.  
 
Sr. Alemany: Si acaba sent com vostè diu, lloar la reacció. Reitero, el que no podem 
trencar en cap dels moments i sota cap excusa és el principi de la generalitat, és a dir, el 
que és bo per a una família ha de ser bo per a totes, perquè sinó la gent comença a 
sospitar coses, entenc, que no són. Una anotació en aquest sentit; la sensació en tot el 
procediment i, a més, la informació que arriba que sí que pot ser molt subjectiva, és que 
en el Ple del mes de maig quan es comenta l’aspecte de les ordenances jo no recordo 
que se’ns expliqués que es retirava aquesta quota per evitar la interpretació en aquest 
sentit. En el mes de maig, jo recordo haver votat aquesta modificació, el Sr. Regidor 
d’Hisenda ens va comentar que era un tema de deficiència econòmica si no recordo 
malament i, per tant, quan tot això esclata, que és a partir de que en el registre d’entrada 
del mes de juny comencen a sortir coses recupero el Ple de maig i jo no recordo això. 
Per tant, sí que hi ha una sensació de dir no se’ns ha explicat tot perquè en el Ple de 
maig ja es sabia que hi havia aquesta situació. Aleshores, te’n vas més enrere en el 
temps, parlant amb els pares, i hi ha la sensació i, això no ho puc corroborar però li dic 
perquè així ens ho transmeten, que quan aquesta família inicialment el mes de febrer 
demana aquest canvi de quota se li explicita que no en faci publicitat perquè això podria 
generar algun tipus de problema. Si això és d’aquesta manera, és l’error més important, 
garrafal, perquè el que hi ha és una lectura arbitrària de les ordenances. Les ordenances 
han de ser correctes per tothom i si ens n’adonem el mes de febrer que hi ha aquesta 
problemàtica, o bé per urgència en el proper Ple ho canviem, si cal i ja està i s’assumeix 
allò que s’hagi d’assumir, i en aquest sentit estic segur que aquest servei és dels més 
deficitaris a nivell econòmic perquè té uns preus realment competitius, per tant, entenc 
que no venia d’aquí, perquè si ho calcules al final no és un tema rellevant, per tant, en 
aquell moment es reacciona en aquest sentit i sobretot s’anul·la aquesta quota el mes de 
febrer o bé, es fa transparent i públic per tothom, hi ha això acolliu-vos tots els que 
vulgueu ja que hi ha hagut una família que s’hi ha acollit. Al no reaccionar d’aquesta 
manera, el que ha generat és, en totes les famílies que s’hi acollen després, i que a més 
ara alguns encara em diuen “jo he demanat el canvi de quota aquest mes i encara 
m’han carregat la quota normal”, una incomprensió i una desorientació total. 
Aleshores, la lectura que se’n fa és, segur que equivocada, sobre unes intencions que jo 
estic segur que no existeixen, però que és un error interpretatiu. Jo crec que les 
ordenances quan es publiquen no s’han d’interpretar, les ordenances són les ordenances 
i s’han d’aplicar i s’ha acabat. A partir d’aquí quan s’interpreten les ordenances és quan 
sense voler-ho, a més estic convençut perquè em consta, cometem l’error. I partir d’aquí 
un error darrere l’altre. Per tant, lloem si la solució és que es tornen els diners a tothom 
amb caràcter retroactiu. Demanem una lectura, ja que econòmicament segur que això no 
sortirà a compte, que sigui àmplia en aquest sentit i que, per tant, no sigui gasiva alhora 
de dir l’ha portat una hora aquí i, per tant, ja no pot acollir-se, millor que s’aculli i que la 
gent no llegeixi coses que no hi ha d’haver. I que per a una propera vegada es fugi de les 
solucions personals perquè això després ens porta a un problema molt més greu.  
 
Sra. Petit: Jo tinc la tranquil·litat d’haver-ho parlat amb totes les famílies i haver-ho 
explicat el millor que he pogut. En general, és veritat, sobretot al principi, les famílies 
venien molt enfadades però després s’han anat calmant, han anat entenent el que ha 
passat. A mi també m’han arribat comentaris de que hi havia gent que ho sabia i li 
havien dit que no ho digués, però això és molt difícil de demostrar, jo ho estic esbrinant 
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i si ha passat això es prendran les mesures corresponents. Pel que fa a les persones que 
han sol·licitat aquest canvi de quota se’ls hi aplicarà, el que passa és que han coincidit 
unes quantes coses: la directora de la llar d’infants està de baixa, la persona que la 
substitueix porta tres setmanes també perquè s’ha casat, aleshores, és molt difícil fer el 
recompte de cadascuna de les famílies, està pràcticament fet però falten alguns detalls 
d’alguns casos que són una mica complicats. 
 
Sr. Alemany: Si se li torna a la gent la part de la quota que sigui i es fa una interpretació 
gens gasiva, és a dir, no discutim sobre aquest aspecte, ens hem equivocat i ja està, 
s’assumeix l’error i pel proper any es canvien les ordenances i es deixa molt clar en 
aquest sentit. Això no treu altres aspectes que sí que diuen les ordenances actualment i 
és que la gent que li porta tres, cinc o set hores tenen la mateixa quota i potser la gent 
que li porta set hores doncs ha de pagar més i, en tot cas, si aquesta gent no pot fer-ho 
entenc que es pot vincular per serveis socials de forma personal, només faltaria, perquè 
no es tracta de segregar ni molt menys. Però el que sí que és evident és que potser en un 
moment determinat podíem tenir uns preus comparativament molt bons però ara no pot 
ser, i per tant, si per tres hores són 106 euros, doncs per cinc hores ha de ser una mica 
més i per set hores una mica més. Ho dic perquè sinó la gent després es fa un embolic 
important i acabem amb la sensació de que com que no em costa gaire doncs no té cap 
sentit. 
 
Sra. Petit: Quan abans parlàveu dels serveis municipals doncs jo pensava amb això, 
doncs que l’avantatge de que sigui un servei municipal és que l’usuari té molt proper al 
responsable. Això mateix hagués passat en una escola, en un institut, haguessin enviat a 
l’inspector i la gent no hagués tingut l’oportunitat de reclamar directament ni nosaltres 
d’explicar-nos. 
 
Sr. Alemany: Probablement, una gestió d’aquest tipus des de la Diputació ja no 
s’hagués fet aquesta lectura a mig curs, sinó que  haguessin estat legalment estrictes i no 
hi hagués hagut el problema en qüestió; però té tota la raó que després no hi ha l’opció 
de gestionar res, estem d’acord que la gestió s’ha de quedar en el municipi. 
 
Sra. Petit: Una altra cosa que m’ha permès aquesta comunicació amb els usuaris és 
constatar que la majoria estan molt satisfets del servei i potser si hi ha alguna queixa és 
del tema de comunicació que a vegades no arriba prou bé, però en general la satisfacció 
és molt elevada. 
 
Sr. Alcalde: Això no pot quedar així. Estem davant del cas d’una persona que s’ha 
dedicat d’una manera exhaustiva al tema de l’ensenyament. Avui en aquest Ple se li ha 
dit que perquè no s’ha fixat si hi havia una estelada en la revista, que feia molt 
malament la seva feina i ara surt això. Tu has estat absolutament amable i conciliador 
amb ella i, en aquest sentit, sobre el teu discurs no tinc res a dir però sí que volia 
comentar que hi ha una persona que està molt enfadada i sé, a més, que ella ha perdut 
molt del seu temps perquè ha volgut dedicar-se a parlar amb cada família 
individualment. En aquest sentit, li agrairia que en el futur no es convertís en una policia 
de banderes i que si apareix una estelada o una bandera espanyola a mi això no 
m’importa, penso que allò important és la feina que està fent i ho volia dir públicament. 
Vull dir també una altra cosa; la solució està presa, es retornaran els diners, però has de 
pensar que hi ha gent que al contractar les cinc hores se li ha deixat una hora a primera 
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hora i una hora al final gratis i això s’haurà de comptar perquè no estan tres sinó quatre, 
és a dir, hi ha gent que vol que es recuperin dos o tres hores de la tarda però en realitat 
n’ha fet una gratis. Per tant, això s’haurà de recomptar per ser justos, per què quan dius 
gasiva no vols dir això? La gent haurà de pagar per les hores que hi ha estat. Vull afegir 
una cosa més i és que la gent que es va matricular a l’inici del curs no va contractar per 
cinc hores, tu pagues la quota sencera i no hi vas per la tarda perquè no t’interessa però 
tens aquest servei a la teva disposició i si no el fas servir és perquè no vols. 
L’Ajuntament, quan va tenir la matriculació, va entendre que durant totes aquestes hores 
la llar estaria ocupada i va haver de fer una previsió de personal d’una utilització de la 
llar d’infants que després no s’ha complert perquè la gent ha optat per disminuir la 
utilització d’aquest servei pels seus interessos, però aquest servei ha existit. És com la 
persona que es posa el servei d’aigua a casa seva i no el fa servir i, al final, quan ve el 
rebut de l’aigua diu no, no, com que jo no he fet servir l’aigua, però vostè podia obrir 
l’aixeta quan volia i això val uns diners i a l’Ajuntament li ha costat uns diners. En 
aquest cas, per sobre de l’opinió de l’Alcalde, que seria molt més restrictiva, ha hagut de 
cedir davant l’opinió del Regidor d’Hisenda i de la Regidora d’Ensenyament que són els 
que en el fons s’han emportat les bufetades i han optat perquè la situació acabi com 
vostè insistia i proposava i que acabarà així. Però que recordin que hi ha gent dins 
d’aquest Ajuntament que no opinem el mateix. Penso que en aquest sentit, després 
d’haver tingut una llar d’infants amb aquests nivells d’excel·lència durant trenta anys, 
que sigui la més barata i que després ens vinguin amb això, quan algú vol arreglar-ho 
més i donar una opció; perquè hi ha gent que ha demanat de tot entre les trenta 
instàncies presentades i, fins i tot, hi haurà gent que haurà de pagar més. Penso que és 
una situació que l’hem de corregir però que la solució final és complicada. 
 
Sr. Alemany: Com que ja el començo a conèixer ja sabia que em sortiria per la qualitat 
del servei i tot plegat i ja he començat per aquí. Crec haver dit que els preus haurien de 
ser diferents i més alts. Ara, això no treu que la gestió d’aquest tema, de forma 
involuntària perquè no era la intenció, ha generat el que ha generat. Per tant, per 
properes vegades el que cal tenir en compte és que les ordenances són les ordenances i, 
amb això, ni el Sr. Alcalde pot canviar-les com a tal o sí però no les pot interpretar 
depèn de com. Això és el que volia dir. 
 
Sr. Alcalde: És una llàstima perquè les conseqüències d’aquesta situació no seran bones 
per la població que vindrà a darrera ja que l’Ajuntament haurà de ser molt més estricte 
perquè això no li torni a passar. I és clar, la gent que intenta millorar les coses però per 
la raó que sigui aquestes coses se li giren, perquè això a vegades passa, és una pena. 
 
Sr. Alemany: Com ja he dit, crec que la solució hagués estat que el mes de febrer 
s’hagués reaccionat. Era evident que hi havia una sèrie de senyals i alarmes i nosaltres 
no érem coneixedors fins ara, no ho sabíem. I estic convençut que la intenció no ha estat 
aquesta, perquè al final fas el càlcul econòmic que implica, en el pitjor dels casos per 
l’Ajuntament que ha de tornar-ho tot, i respecte el valor té poca rellevància. No ha estat 
aquesta la intencionalitat estem convençuts i això quan la gent ha vingut a queixar-se és 
el que hem transmès. Al principi de tot, la gent estava de forma incendiària i el que 
traslladàvem era això, que el que estàs dient no té sentit, això és el que hem fet. Em 
semblava que, com a part de l’oposició, era la nostra responsabilitat dir: segur que no va 
per aquí. Dit això, després hi ha la gestió i la gestió és el que ha de ser.  
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Sr. Ribas: Des del punt de vista tècnic, a les ordenances els números són clars, no es 
poden mal interpretar. El que es pot mal interpretar és la voluntat. Hi havia una voluntat 
de l’Antonia i de la gent de l’àrea en donar-li un sentit a aquests números però sí que és 
cert que els números són els números, s’han de seguir. Jo no he vist les trenta instàncies, 
però sí que he vist l’informe de les primeres vint-i-dues. D’aquestes instàncies, n’hi 
havia cinc que estrictament tenien aquest problema, que era que els seus fills han anat 
des de l’octubre, que és des de quan s’aplica aquesta ordenança, fins avui tres hores, de 
9h a 12h. La resta, hi ha un grup de vuit que fan aquestes tres hores més una hora 
d’acollida pel matí o més una hora d’acollida al migdia, o fan aquestes tres hores més 
dues hores d’acollida, una pel matí i una al migdia; també hi ha alguna instància on 
manifesten que en tenen desconeixement, s’ha comprovat l’horari i el nen ha estat matí i 
tarda a la llar i hi ha alguns casos esporàdics de què avui he anat una tarda, avui no, sis 
dies m’he quedat al menjador o no m’he quedat i coses d’aquestes. És a dir, de tot 
aquest grup de vint-i-dues instàncies de les quals jo vaig veure el primer informe, hi 
havia cinc que sí que és veritat que estrictament havien fet això de 9h a 12h. Per tant, 
tenen tot el dret a recuperar el cent per cent de l’extra que han pagat aplicant les 
ordenances, amb els números a la mà. Dels altres, hi ha un grup que s’haurà de restar el 
que se’ls hagi cobrat de més i sumar l’acollida; hi haurà un altre grup que s’haurà de 
restar i sumar dues acollides i arribarà un moment que potser a algú li tocarà pagar. 
 
Sr. Alcalde: No farem els números de tothom, només farem els números dels que han 
fet la instància; amb els demés hi estem totalment d’acord i no hi anirem a buscar més 
problemes.  
 
Sr. Alemany:  Potser, això portarà més problemes al darrera, no fer-ho així.  
 
Sr. Alcalde: Doncs que presentin més instàncies.  
 
Sr. Alemany: Doncs convidem a la gent a que ho faci.  
 
Sr. Alcalde: No, no.  
 
Sr. Alemany: No? Doncs, no ho fem, no ho fem. En relació al tema del preu de l’aigua, 
suposo que en el Ple de setembre vindran les ordenances i ja les tractarem. 
 
Sr. Ribas: Depèn.  
 
Sr. Alemany: D’acord depèn. Sí que miraríem i com que serà un tema recurrent i veig 
que genera certa al·lèrgia, per segons com, el que el Sr. Ribas ha comentat moltes 
vegades en Ple. Hi ha un preu, d’aquests 450 a 500.000m3 que és el que es gasta i que 
es trasllada en el consumidor. Aleshores, el que passa és que sí que hi ha un format per 
traslladar-ho, pots carregar més en una banda com en una altra. I ara, actualment 
carreguem sobretot amb la quota i després amb el primer tram i, per tant, queda menys 
carregat el segon i el tercer tram. Si podem variar en aquest sentit o traslladar més pes 
en el segon i tercer tram podem aconseguir dues coses: una traslladar un missatge a la 
gent de que gastar menys aigua és interessant i després beneficiar en aquest sentit, és a 
dir, la quota la pagues segur i el primer tram diria que també.  
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Sr. Ribas: L’última vegada es va fer proporcional a tots. Vol dir que, com que el segon i 
el tercer tram són més cars, estaves carregant el mateix percentatge d’una cosa més alta 
i és més alt. Sabem que el Consell Comarcal ha aprovat una nova tarifa de l’aigua amb 
alta, això vol dir que obligaran a les companyies que gestionen el servei d’aigua de tots 
els municipis del Maresme i fins allà on arribin, un increment de preus. Sabem que les 
companyies ja estan demanant a la Generalitat que se’ls aprovin aquests preus. Sabem 
que aquí ens han presentat una proposta. La nostra resposta és dir això ho ha aprovat el 
Consell Comarcal però encara no està aprovat definitivament; per tant, una empresa 
privada no pot venir a presentar ja els números quan encara no ho tenim segur, tot i que 
ho serà segur ja que si s’ha aprovat en el Consell Comarcal difícilment la Generalitat ho 
tirarà endarrere. Aleshores, quan ens presentin aquests números es l’hora de mirar com 
ho calculem. Ells et diuen gestionar 1 m3 d’aigua a Palafolls val tant i aquest tant tu el 
pots dividir com vulguis. Nosaltres ja fa anys que posem la quota fixa amb el mateix 
esperit que ha dit l’Alcalde abans quan ha fet el símil amb la llar d’infants, de dir tots 
tenim comptadors a casa ja sigui una persona que hi visqui cada dia o sigui una persona 
que vingui només un cop a la setmana o dues vegades al mes. Per tant, el fet de tenir el 
comptador allà, tenir disponibilitat sempre que vulguis ha de tenir un cost i en aquest 
cost hi ha la quota fixa. A partir d’aquí, metres cúbics amunt i avall, allò important és 
que al final quadrin els números. Per això deia que depèn, perquè depèn de com acabi 
tot aquest procés i del que presentin doncs en parlarem. 
 
Sr. Alemany: Per primera vegada en la gestió de l’aigua en aquest país, essent un recurs 
esgotable però la gent es pensa que no, el preu serà un requisit que farà que la gent s’ho 
mirarà.  
 
Sr. Ribas: Un dels motius que ha fet que pugi el preu de l’aigua no és perquè costi més, 
és perquè es consumeix menys. Per tant, el mateix cost fix que tens de gestió, de 
personal, etc., dividit per menys metres cúbics és un preu més alt. Aquest és el problema 
dels últims temps. I si ara, a més a més, li sumem que el Consell Comarcal ha aprovat 
no ho sé si és el vint i tant per cent de l’increment del preu de l’aigua amb alta, una part 
d’aquesta va repercutida. 
 
Sr. Gallart: Vull donar les gràcies per la posada en marxa, reivindicada des de fa molt de 
temps, d’enviar-nos tota la documentació via telemàtica. Per nosaltres és molt més 
còmode; sí que és veritat que si vols imprimir ho has de pagar de la teva butxaca, però 
bé en tot cas la nostra felicitació. Era un comentari en veu alta. I a més personalment 
penso que farà descarregar de feina a la policia i que es podran dedicar a fer altres 
tasques. Dit això, voldria entrar en matèria sobre els Plans de d’Autoprotecció. En el seu 
dia, el 24 de maig, vostè ens va dir o em va contestar que els de les urbanitzacions de 
Ciutat Jardí, de Mas Reixach, de Mas Carbó es preveia l’aprovació en un termini màxim 
de trenta dies i aviat ja farà seixanta dies. Voldria saber en relació a aquests tres, perquè 
els altres ja veig que estan pendents de la Diputació, que estan en tràmit.  
 
Sr. Rueda: Els tres últims, com vostè diu, estan subvencionats per la Diputació de 
Barcelona i els altres tres que redacta el nostre Tècnic municipal, que està habilitat per a 
la redacció d’aquests tipus de pla, ja que la Generalitat no ho deixa fer a tots els 
enginyers perquè han d’estar especialment certificats, doncs bé, estan treballats i 
redactats però si que és cert que aquests últims quaranta-cinc dies el Tècnic de Medi 
Ambient, a jornada parcial, que és qui ens els redacta, ha estat més centrat amb tot el 
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que és la campanya contra incendis de l’estiu. Ens hem endarrerit una mica i intentarem 
que de cara al setembre, quan hagi passat una mica la campanya, poder portar a 
aprovació aquests tres que són municipals. 
 
Sr. Gallart: En alguns dels Plens també vaig preguntar si es podia fer una auditoria a 
nivell de pavimentació dels carrers. Per què ho dic això? Ho dic perquè veig que s’ha fet 
una despesa bastant important en quan a senyalització, excel·lent penso, que s’havia de 
fer, però a mi personalment em sabria molt de greu que d’aquí dos dies diguéssim ara 
anem a asfaltar 25 m2 de carrer. Ja fa temps que ho reivindico però voldria saber que 
després realment no es faci això. 
 
Sra. Petit: En relació a la senyalització viària, les que s’han fet, com per exemple en el 
carrer de Baix, a la cantonada, s’havia de fer encara que després s’hagi de pavimentar 
de nou, per una qüestió de seguretat.  
 
Sr. Gallart: També voldria preguntar-li per dos temes concrets. Si vostè em parla de 
seguretat, a l’Avinguda Pau Casals fa pànic els cotxes com circulen per allà, en el pas de 
vianants que hi ha una mica més amunt de la farmàcia que no està senyalitzat crec que 
hi hauria de posar la policia perquè veiessin realment que passa.  
 
Sra. Petit: Crec que ja està senyalitzat i la policia està passant carrer per carrer i revisant 
cada punt que sembli conflictiu. Ja mirarem aquest concretament. 
 
Sr. Gallart: Tenia entès que les cantonades es fan aixamfranades perquè hi hagi més 
visibilitat però resulta que aquí, a Palafolls, les cantonades es fan servir per estacionar 
els cotxes. No ho sé si vostè se n’havia adonat perquè es posa en perill la integritat 
física d’algunes persones. 
 
Sra. Petit: En aquest cas que comentàvem de Pau Casals amb Riera de la Burgada s’ha 
pintat tota la línia groga i, en alguns casos, el pas de vianants l’hem ampliat una mica 
més per evitar això i per seguir la línia que havíem comentat d’intentar que el vianant 
vagi en línea recta i d’aquesta manera evitar les cantonades; sempre que hem pogut hem 
mirat fer una mica més ample el pas de vianants per evitar això.  
 
Sr. Gallart: Es podria pintar de color groc i actuar en conseqüència amb les accions 
d’incivisme.  
 
Sra. Petit: En alguns casos s’ha fet i amb d’altres es pot fer. 
 
Sr. Gallart: Aquesta és una reivindicació feta per nens entre 10 i 12 anys i que per 
practicar el seu esport preferit, el patinet, el que fan és anar pels carrers a tota velocitat i 
els hi vaig dir: estigueu tranquils que ho presentaré en el Ple i si cal demanaré permís a 
l’Alcalde perquè en el proper Ple pugueu venir vosaltres i demanar-li directament. 
 
Sra. Torrent: Segurament fa referència a l’skate. Ho hem estat mirant, el que passa és 
que són caríssims, quatre mòduls 14.000 euros.  
 
Sr. Gallart: No podem agafar una part dels diners que tenim per asfaltar i posar-los 
aquí? Fer un canvi de partida?.  
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Sra. Torrent: La veïna que espera que s’asfalti no hi estaria d’acord, sí que ho hem estat 
mirant però són cars. 
 
Sr. Gallart: En relació a l’auditoria de pavimentació, s’ha fet alguna cosa?  
 
Sra. Petit: Recordo que el Sr. Gallart en un Ple ens va comentar que, en el carrer Major, 
quan passen els cotxes fa soroll. Jo m’he anat fixant però com que jo no hi passo gaire 
amb cotxe penso que no sona gaire però potser sí que sona molt, no ho sé. 
 
Sr. Alcalde: No hi ha previsió de fer asfaltats importants. Això que has vist del carrer de 
Baix amb Pau Casals, és que estava fet un desastre, anem fent petites coses. 
 
Sr. Gallart: Entenc que en els cotxes hi vas a dintre, assegut ben còmode i no passa res, 
però si que amb les motos, bicicletes, aquests tipus de patinets que et travessen per tot 
arreu, penso que alguna actuació puntual però ferma s’ha de fer. 
 
Sr. Alcalde: Això que dius dels patinets a mi m’ha passat alguna vegada. Hi ha un punt 
aquí, quan baixes de Ramon Turró i arribes a l’Avinguda Costa Brava, que hi ha un pas 
de vianants i quan venen de l’església, com que fa una mica de baixada, aquests que van 
amb patinet passen com una fletxa i no els veus; tu vas avançant, penses que no ve 
ningú i en un moment els tens sota la roda. Ja m’he trobat dues o tres vegades en aquest 
punt i això és molt difícil de controlar-ho. 
 
Sr. Gallart: Aquesta afició o esport cada vegada va a més, penso menys mal que no s’ha 
acabat la passera, perquè si acabéssiu la passera podria ser mortal. No crido al mal 
temps. Però si els hi donéssim aquesta alternativa, que potser és difícil d’assumir pel 
moment econòmic que tenim  o sinó plantejar-nos de fer-los alguna cosa. 
 
Sra. Petit: Una cosa no treu l’altra. Una cosa és l’esport i l’altra és transitar 
incorrectament. El que tenim previst des de governació és a principi de curs fer una 
campanya de sensibilització als usuaris d’aquests patinets perquè no poden anar en 
direcció contrària, ni a la velocitat que van, és molt perillós. Són dues coses diferents, 
una és practicar l’esport i l’altra és anar pel carrer atropellant als vianants. 
 
Sr. Gallart: Hi ha poblacions on alguns dels seus veïns no arriben a final de mes que han 
fet uns horts o camps socials. Voldria fer aquesta proposta i deixar-la sobre la taula 
perquè penso que es podria mirar. 
 
Sr. Osorio: En l’últim Ple, en resposta a la pregunta formulada per Esquerra 
Republicana ja vam contestar que està fet el reglament però s’ha de mirar tot el que 
serien les condicions d’ús. El problema és que el Tècnic que s’ha d’encarregar és el 
mateix que el que està fent tot allò relacionat amb el tema de forestal i esperem que pel 
mes de setembre poder tenir un esborrany. 
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