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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

  
Caràcter: Ordinari 
Data: 12 de desembre de 2014 
Hora que comença: 20:00 hores 
Hora que acaba:  22:10 hores  
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament 
 
 

PRESIDEIX  
 
 
Valentí Agustí i Bassa, Alcalde de la corporació  
 
 

REGIDORS ASSISTENTS  
 
Primera Tinent d’Alcalde: Mª Dolores Agüera Martín 
Maria Antonieta Petit Jornet 
José Manuel Rueda García 
Ester Torrent Flores 
Oscar Bermán Boldú 
Francisca Colonques Garrido 
Francesc Alemany i Martínez 
Susanna Pla i Capdevila 
Joan Gallart i Pedemonte 
Maria Masaguer i Taberner 
Juan Andrés Osorio Piñeiro 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 

Segon Tinent d’Alcalde: Josep Ribas i Maynou 
 

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

ORDRE DEL DIA  
 
1. APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE LES ACTES CELEBRADES ELS DIES 

29 DE SETEMBRE DE 2014, 3 D’OCTUBRE DE 2014 I 4 DE NOVEMBRE DE 
2014. 
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2. SOL·LICITUDS, COMUNICACIONS I DISPOSICIONS D’INTERÉS PER A 

L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. 
3. APROVACIÓ INICIAL DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

GENERALS DE CONTRACTACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE PALAFOLLS.  
4. PROPOSTA D'ACORD DE RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ  

D'ESTATUTS  DEL CONSORCI  DE PROMOCIÓ TURÍSTICA COSTA DEL 
MARESME. 

5. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA 
MUNICIPAL SOBRE CONDICIONS DE LES VORERES I GUALS. 

6. RATIFICACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT I L'AJUNTAMENT DE PALAFOLLS. 

7. APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI DE BÉNS 
MUNICIPAL A 31 DE DESEMBRE DE 2013. 

8. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA COMISSIÓ MIXTA DE SEGUIMENT DEL 
CONVENI DEL PERSONAL LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE PALAFOLLS 
DE DATA 24 DE NOVEMBRE DE 2014. 

9. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA 856/2014 A 1107/2014 
I CONTROL D'ORGANS DE GOVERN. 

10. TORN OBERT DE PARAULES. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Sr. Alcalde: Bona nit, començarem el Ple ordinari que vam traslladar al dia d’avui. 
Volia comentar que a les quatre i mitja el regidor, en Josep Ribas, ens ha trucat dient 
que estava bloquejat a l’aeroport de Copenhaguen, que intentaria arribar, però pel que 
sembla no ha arribat, amb la qual cosa penso que cal disculpar-lo perquè em sembla que 
fa molt mal temps al nord d’Europa.  
 
1. APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE LES ACTES CELEBRADES ELS 
DIES 29 DE SETEMBRE DE 2014, 3 D’OCTUBRE DE 2014 I 4 DE NOVEMBRE 
DE 2014. 
 
Es sotmet a aprovació l’esborrany de les actes de les sessions celebrades els dies 29 de 
setembre de 2014, 3 d’octubre de 2014 i 4 de novembre de 2014, distribuïdes als 
assistents juntament amb la convocatòria, que són aprovades, 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 862/2014, de 
data 22 de setembre, pel qual es resol nomenar a la primera Tinent d'Alcalde, la senyora 
M. Dolores Agüera Martín, Alcaldessa-accidental els propvinents dies 26 i 27 de 
setembre de 2014; el Decret d’Alcaldia 920/2014, de data 3 d’octubre, pel qual es resolt 
delegar en el senyor Francesc Alemany i Martínez, Regidor d’aquest Ajuntament, la 
representació institucional d’aquest Ajuntament en l’acte previst per demà, dia 4 
d’octubre de 2014, a les 11 hores, a la seu de l’Ajuntament de Barcelona i que té com a 
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finalitat que els diferents Alcaldes i Alcaldesses de municipis de Catalunya que hagin 
aprovat mocions a favor del dret a decidir i de la consulta del 9N puguin lliurar els 
corresponents acords dels Plens Municipals al M. Hble. Sr. Artur Mas, president de la 
Generalitat de Catalunya; el Decret d’Alcaldia 1028/2014, de data 6 de novembre, pel 
qual es resol nomenar a la primera Tinent d'Alcalde, la senyora M. Dolores Agüera 
Martín, Alcaldessa-accidental els propvinents dies compresos del 8 de novembre al 10 
de novembre de 2014 i el Decret d’Alcaldia 1103/2014, de data 18 de novembre, pel 
qual es resol nomenar a la primera Tinent d'Alcalde, la senyora M. Dolores Agüera 
Martín, Alcaldessa-accidental els propvinents dies compresos del 22 de novembre al 8 
de desembre de 2014. 
 
Sr. Alcalde: Jo sí que volia fer un petit comentari perquè aquesta estada meva a 
Nicaragua durant més dies, vull dir que no ha sigut una absència d’un o dos dies com és 
habitual sinó que gairebé ha estat de vint dies; bàsicament m’he dedicat una mica a 
valorar la situació del nostre agermanament amb San Isidro i també amb l’altre projecte 
amb el qual també Palafolls estava en un principi incorporat, després la cosa s’ha anat 
desenvolupant, és un tema de salut mental en la localitat de la costa caribenya de 
Bluefields. Respecte el projecte que nosaltres coneixem més, que és el projecte de San 
Isidro, he de dir que m’ha sorprès molt la bona evolució que han tingut els tres projectes 
que tenim en marxa. Hi ha una casa materna que es va constituir fa tres o quatre anys 
amb quatre llits per acollir a dones que haguessin de parir i que venien de les comunitats 
que estan molt allunyades. Heu de pensar que San Isidro, així com Palafolls té setze 
quilòmetres quadrats, en té dos-cents quaranta amb una població similar, o sigui, que hi 
ha una gran dispersió de la gent que habita en aquest poble. En aquests anys això s’ha 
anat fent més important, l’Estat també hi ha posat diners a través del Ministerio de 
Salud de Nicaragua i hem construït conjuntament perquè l’Ajuntament a través dels 
programes de la Diputació ha fet inversions importants durant els dos últims anys,  
d’aquesta caseta s’ha construït una més, dels quatre llits s’han convertit en vuit i de 
l’equip de dos persones ara són sis. Heu de pensar que a més d’acollir aquestes persones 
en aquesta estada important, un mes abans del part i un mes després, aquest equip està 
controlant dos-cents quaranta embarassades que estan disperses pel territori. Això dóna 
una idea de l’activitat que tenen i, per altra banda, per sorpresa meva perquè són 
números que no coneixia i són sorprenents, el cinquanta-u per cent d’aquestes dones 
embarassades són menors d’edat, o sigui, estem amb dones que tenen dotze, tretze, 
catorze, quinze anys fins a divuit. És a dir que és una feina important i penso que ha 
tingut força èxit i continuïtat a través de les inversions de l’Estat a tot el país perquè 
aquestes cases maternes ja es fan pràcticament a tot arreu. L’altre projecte de menjador 
infantil també continua funcionant i aquest ha donat lloc a un altre equip que 
s’encarrega d’activitats d’un casal de joves que, d’alguna manera, tenen alguns 
problemes familiars, tenen problemes de continuïtat dels estudis, d’assistència a les 
escoles, etc. Bé, penso que és un projecte que en temps de crisi hem pogut sostenir, sort 
de les ajudes de la Diputació que ha mantingut els seus compromisos amb San Isidro, en 
concret, i amb nosaltres. Està previst que de cara a l’any que ve, febrer, març de l’any 
que ve es desplaci, per tancar l’any, una brigada de Palafolls que estarà constituïda per 
quatre o cinc persones, tècnics i algun regidor que vulgui incorporar-se. Hi ha algú que 
vulgui preguntar alguna cosa? Si no passem a l’altre punt. 
 
Sr. Rueda: Bona tarda, comentar-vos els primers resultats del programa de detecció 
precoç de càncer de còlon i recte a la població de cinquanta a seixanta-nou anys de 
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Palafolls. Dir-vos que finalment han participat més de cinc-centes persones i d’aquestes 
han sortit vuitanta positius amb la detecció precoç de sang a la femta i d’aquests 
vuitanta positius uns trenta són positius dèbils als quals ha calgut fer una segona ronda i 
la visita mèdica amb l’especialista. A hores d’ara, hi ha vuit colonoscòpies programades 
amb el circuit especial creat per Palafolls i que en un temps d’espera de menys de trenta 
dies doncs es procedirà a la colonoscòpia i al diagnòstic definitiu d’aquestes persones. 
Aprofito per agrair a tota la gent que ha participat com a usuaris o com a ciutadans de 
Palafolls i, especialment, a les farmàcies que ens han ajudat amb tot el tràmit de 
recollida de mostres, lliurament, les cartes, etc. D’altra banda, aprofitar també per 
anunciar-vos uns temes que han passat per aquest Ple i és que el dia onze de desembre 
va començar la campanya per la recollida de la fracció orgànica al municipi de 
Palafolls, ha començat pel barri de Sant Lluís, hi ha quatre informadors que passen 
porta per porta, per totes les cases, expliquen com es produirà la recollida, entreguen el 
material necessari: les bosses compostables, el bujol, l’iman i uns papers informatius, i 
mica en mica s’anirà desplegant durant dos mesos per Palafolls. A partir del dia vint-i-u 
de desembre començareu a trobar, en diferents punts, allà on s’hagi començat la 
campanya, els nous contenidors marrons en els quals es dipositarà a partir d’ara els 
residus orgànics. Comentar-vos un altre tema que ha sortit en diferents Plens i és que la 
Biblioteca municipal de Palafolls ja disposa d’un nou sistema de climatització que ja 
està en ple funcionament. Ha estat suportat en el seixanta per cent amb diners de la 
Diputació de Barcelona i que, sortosament, funciona perfectament, estem encantats i 
esperem que duri molts més anys que aquest darrer. 
 
Sra. Pla: Nosaltres només volíem dir que ens sembla una mica... que hagin fet públic 
totes aquestes dades i hagi sortit a la ràdio que vuitanta persones han donat positiu amb 
sang a la femta i que..., bé, ens sembla una mica... abans que la gent estigués informada; 
els propis pacients o la gent que s’ho ha fet i ha sortit positiu o ha sortit..., doncs, que 
nos ens sembla correcte. Que potser primer, abans de fer difusió d’aquestes dades, 
potser als propis malalts o als propis pacients o a la gent que estigui afectada, no a 
tothom. 
 
Sr. Rueda: Als positius tots. Les vuitanta persones que han sortit positives en principi 
les han trucat. 
 
Sra. Pla: La notícia va sortir dimarts i se’ls hi ha dit i se’ls hi ha donat cita, a tothom no. 
 
Sr. Rueda: Hem dit resultats preliminars, encara hi ha mostres per analitzar, hi ha gent 
que se’ls hi ha fet repetir per segona vegada. L’únic que volíem dir és que la intenció 
de... 
 
Sra. Pla: Que està molt bé, que està molt bé i fem-ho tot, però, ens sembla que primer 
tothom hauria d’estar informat, explicat bé perquè això és com dir els que hem trucat 
que tenen sang tres o quatre els hi tocarà la loteria. 
 
Sr. Rueda: No, no, això ja es va explicar. S’ha explicat al Ple... 
 
Sra. Pla: Ho hauràs explicat a la ràdio. 
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Sr. Rueda: No, es va explicar al Ple, es va explicar en una jornada especial que es va fer 
oberta a tots els participants en la qual ens van acompanyar metges especialistes que ens 
van explicar com seria el procediment, se’ls hi va enviar a cada pacient una carta 
explicativa advertint que si sortiu positiu, si voleu la podem llegir, que no s’espantessin 
que segurament ni el noranta per cent dels casos són ni lesions malignes ni premalignes 
sinó que segurament són hemorroides, són fístules, són... moltíssima patologia que hi ha  
associada a la pèrdua de sang, inclús, la carta que ha rebut cada pacient, per demanar la 
prova, posa que si la dieta no està feta correctament també pot donar positiu. I de fet del 
que sí que tenim coneixement és que d’aquells casos on hi ha antecedent i on ja s’ha 
produït la visita mèdica i on el criteri mèdic és que s’ha de fer la prova colonoscòpica 
perquè hi ha molt risc aquesta gent ja està programada a l’hospital de Calella. 
 
Sra. Pla: A nosaltres ens hagués semblat més correcte que primer haguessin parlat amb 
tothom, tothom hagués tingut visita amb el metge de capçalera i que després... 
 
Sr. Rueda: És que no tothom tindrà visita amb el metge de capçalera, això és el que vam 
explicar, és el que està penjant a la web de l’Ajuntament de Palafolls i a la carta; que els 
negatius rebrien una carta... 
 
Sra. Pla: Els negatius no però els positius... Josep, els positius jo et dic que... 
 
Sr. Rueda: Com saben que són positius? 
 
Sra. Pla: Perquè després els han trucat i han anat al metge avui. 
 
Sr. Rueda: Doncs això, ja els han trucat. 
 
Sra. Pla: Però la notícia la van donar el dimarts. 
 
Sr. Rueda: Sí, però vam dir els provisionals. Hi ha gent que encara no ho saben perquè 
ho han repetit o ho han lliurat fora de termini o l’última setmana. Llavors, a nivell 
informatiu ens interessava que els primers, els de la primera setmana, ja donar les 
primeres dades. Tot això són resultats provisionals, de fet en l’entrevista a la ràdio ho 
dic que encara hi ha mostres per analitzar. 
 
Sr. Alcalde: Un detall perquè estic implicat directament donat que jo sóc el metge de 
varis d’aquests positius. Entre ahir i avui n’he vist a quinze. Jo penso que la gent quan li 
diuen “veniu perquè passa alguna cosa”, la gent s’espanta, és veritat, no és una bona 
notícia, però bé, la notícia es doni publicitat o no, la carta t’arriba i has d’anar al metge, 
això ja és una situació que és estressant. Però com que saben que són molts..., el 
comentari general que m’han fet és “m’han trobat això però es veu que n’hi ha molts 
aquí”. És una cosa molt normal, és un tipus de troballes que són bastant habituals i el 
que s’ha de fer és descartar els que han de fer més coses dels que, evidentment, ja 
sabem que no passa res. Jo crec que aquesta situació de que és conegut que s’han trobat 
molts, vuitanta i pico, doncs, més aviat tranquil·litza. 
 
Sr. Bermán: Publicitar una cosa... 
 
Sr. Alcalde: No es diu el nom de ningú, es diu que hi ha vuitanta-cinc. 
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Sr. Alemany: Probablement estem barrejant dos aspectes. Bona nit a tothom. Estem 
barrejant dos aspectes, un és el procés en sí, que res a dir, endavant i fantàstic i a més si 
serveix per detectar de forma precoç qualsevol malaltia doncs molt millor i un altre és el 
procediment amb que s’ha gestionat la informació. En la notícia de la ràdio s’indicava 
que hi havia vuitanta preseleccionats, no? 
 
Sr. Rueda: Vuitanta positius, que ja és el que vam anunciar que sortiria. 
 
Sr. Alemany: Vuitanta positius, d’acord, i s’avançava acte seguit en aquella notícia que 
en un percentatge determinat, si no recordo malament un quatre per cent, és a dir, el 
quatre per cent d’aquests estadísticament podrien acabar tenint, com deia la Susanna, la 
loteria, que aquella detecció fos verídica i per tant maligne. Quan tu gestiones aquesta 
informació per la ràdio i com bé diu el Sr. Alcalde, en aquest cas com a metge, fins avui 
no ha parlat amb ells, molts avui i ahir, si tu sens aquesta notícia per la ràdio i acte 
seguit et diuen que un quatre per cent tindran la mala sort de tenir un càncer... No, no és 
sort tenir càncer. 
 
Sra. Petit: Tindran la sort de saber. 
 
Sr. Alemany: He començat dient que estàvem barrejant dos coses, un el procés, que em 
sembla fantàstic, i una altra la gestió de la informació. El procés és fantàstic i la sort de 
detectar-ho precoçment és genial, ara, gestionar la informació d’aquesta manera i dir 
acte seguit que hi haurà un percentatge que tindran quan encara no han pogut traslladar 
aquesta incertesa a nivell de professionals mèdics, segurament no és la millor de les 
maneres perquè generes un neguit quan no l’has de generar. Si aquesta notícia és la 
setmana que ve quan ja s’ha vist a tots els malalts i els que saben que estan més... doncs 
ja ho sabran i, per tant, ja ho portaran com podran aquí és on anàvem nosaltres. És a dir, 
que la gestió de la informació potser perquè s’estava molt content de tot el procés, si jo 
no dic que no, però la gestió de la informació no ens sembla correcte. No ens sembla 
correcte perquè estem parlant de persones que passen neguits i que la informació que 
queda, i a més el tema és prou seriós, és que n’hi ha vuitanta i d’aquests vuitanta un 
quatre per cent, i la gent fa ràpid els càlculs, quatre per vuit trenta-dos, tres coma dos 
persones, tres o quatre persones que potser... 
 
Sr. Rueda: Jo volia dir una cosa. Quan es va presentar el programa públicament i amb la 
carta, el primer que vam presentar és que això és una extrapolació de les dades del que 
ha passat a grans ciutats com Barcelona. Abans de fer res ja vam dir que hi hauria uns 
positius i que d’aquests positius vam explicar molt tranquil·lament, la doctora Tejedor 
ho va explicar a tothom, jo no ho sé si vareu assistir a la reunió de presentació algun 
company d’Esquerra Republicana, va quedar claríssim que a la gent que li sortís positiu 
que no patís, ho vam recalcar fins a la sacietat, això el primer. Després, quan tu 
participes en un programa de detecció de malaltia precoç, quan tu participes 
voluntàriament i t’hi vols afegir és evident que saps que et poden passar dues coses que 
et surti positiu o que et surti negatiu. En aquest cas no s’ha dit per la ràdio la Sra. Pepita 
Hernández, una senyora de cinquanta-nou anys ha sortit positiu. 
 
Sr. Alemany: Només faltaria, només faltaria que hagués estat així. 
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Sr. Rueda: Per això, vull dir que el que s’ha dit és que com esperàvem i com ha passat a 
Barcelona, ha passat a Sagunt, ha passat a Madrid, hi ha hagut un trenta per cent de 
positius. Que, evidentment, és com quan vas al metge i et fan una mamografia, quantes 
dones del país es fan mamografies seriades i et truquen i te l’hem de repetir, o et truquen 
i et diuen d’aquí a quinze dies et visitarà el ginecòleg? En aquest cas no ha passat això, 
no s’han d’esperar ni quinze dies, ni s’esperaran sis mesos per fer la colonoscòpia 
perquè l’Ajuntament de Palafolls ha posat catorze mil euros perquè aquestes 
colonoscòpies es facin en menys de trenta dies. Si crea tant de neguit imagineu-vos les 
persones que no han pogut participar en aquest programa i des de que els hi diuen que 
estan malament fins que els hi fan la colonoscòpia passa mig any, això és la realitat del 
país, això és el que està passant als serveis públics. Jo penso que és la transmissió que a 
vosaltres us ha arribat però la sensació que a mi m’ha donat és que la gent ha estat 
contenta, a la gent que li ha sortit negatiu està molt descansada i sap que fins d’aquí a 
dos anys doncs pot comptar amb que segurament a nivell de còlon pot estar tranquil·la. 
 
Sra. Pla: Això no és ben bé així tampoc perquè jo he parlat amb especialistes d’això i no 
és garantia, que no et surti sang a la femta no és garantia que no tinguis un càncer de 
còlon. 
 
Sr. Rueda: Evidentment, i tant, però Susanna una mamografia et surt negativa i pots 
tenir un càncer. És un programa preventiu. 
 
Sra. Pla: Doncs ja està, no vol dir que gràcies a això estiguin dos anys tranquils. 
 
Sr. Rueda: No home no. He dit que dóna motiu de tranquil·litat. En medicina dos més 
dos no són quatre i tu pots portar un embaràs fantàstic fins l’últim dia i sempre pots 
tenir una troballa. Pel que serveixen aquests programes, dolgui o no dolgui, és per 
detectar això i l’Ajuntament de Palafolls ha fet l’esforç, ho dic en el sentit de que ara un 
esforç important que hem fet intenteu dir que la gent... el que has proposat, o sigui que 
els resultats d’aquesta campanya el que han fet, el que han creat és  neguit. Jo penso que 
no han creat neguit a les persones, jo crec que ha sigut una oportunitat per conscienciar 
a la gent, fer educació per la salut, que la gent conegués el seu propi cos, que la gent 
entengui que les administracions estan al seu costat, i bé, a la gent que li ha sortit 
negatiu doncs bé, i a la gent que els hi ha sortit positiu han rebut una trucada del 
laboratori de referència, els ha visitat el seu metge de capçalera i en menys de trenta 
dies, cosa que ens ha costat molt aconseguir, aquestes persones que tenen un possibilitat 
de desenvolupar un càncer tindran feta la seva prova cosa que no passa a cap poble de 
Catalunya. 
 
Sr. Alemany: Sr. Rueda, no ens hem explicat bé o vostè no ens vol entendre, és a dir, tot 
això que ha dit fins ara fantàstic i ja està, l’únic que li estem dient és que la gestió de la 
informació no la trobem correcte. No que el procés ha estat genial i que en treure’m tot 
una sèrie de beneficis pel poble, perfecte. L’únic que li estem dient és que la gestió de la 
informació no ha estat correcte i que en tot cas aquesta notícia que va sortir a la ràdio 
una setmana després quan tots els malalts, perdó, o tots els que s’han fet la prova perquè 
espero que no n’hi hagi cap de malalt i que a més que aquesta estadística no es 
compleixi... Jo crec que ens hem expressat prou bé en aquest sentit, la gestió en el 
moment de la informació i prou, el procés ens sembla molt bé i ja està. 
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Sr. Alcalde: Jo volia dir una cosa referent al tema de la gestió de la informació. És 
possible que tingueu raó i ens ho hem d’apuntar, hem de rumiar-ho de cara a l’any que 
ve per si fem un programa d’aquest tipus ho tindrem en compte i si es pot millorar es 
farà. Però, a mi em sembla que teniu una idea un tant equivocada de la informació que 
té la gent en aquest moment, en aquest país. La gent sap, tothom sap, que una de cada 
quatre persones en algun moment de la seva vida tindrà un càncer, això ho sap tothom. I 
aquí estem tots en aquesta tómbola, estem tots, la gent ho sap, no cal fer cap mena de 
programes ni proves ni res, la gent sap que d’una o altra manera en el moment en què 
està la detecció d’aquesta malaltia, no perquè hagi augmentat sinó perquè es detecta 
més, ja ho saben. Llavors, hem intentat a partir d’aquí anar sobre un tipus de càncer que 
és molt silenciós, que és molt greu si no hi ets a temps, que es pot detectar amb una 
mica de sort, com diu la Susanna encara que no hi hagi sang a la femta seria possible 
que hi hagués un càncer de còlon, és clar que sí, la medicina té aquests punts negres. Jo 
crec que a més hi ha hagut poca gent que s’ha fet la prova perquè estem parlant d’un 
col·lectiu de mil nou-centes persones, estem parlant d’algo més d’un vint-i-cinc per 
cent, o sigui tant espantats no estan si no tothom ho faria. Penso que hem de seguir 
endavant i si podem millorar-ho doncs, evidentment, ho farem. 
 
3. APROVACIÓ INICIAL DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES GENERALS DE CONTRACTACIÓ DE L'AJUNTAMENT 
DE PALAFOLLS.  
 
Des de la promulgació de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic diferents lleis 
han introduït un nombre significatiu de modificacions, que han donat una nova redacció 
a determinats preceptes o han incorporat noves disposicions. Algunes d’aquestes lleis 
han estat: 
 
- Reial Decret Llei 6/2010, de 9 d’abril, de mesures per a l’impuls de la recuperació 
econòmica i l’ocupació. 
- Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries 
per a la reducció del dèficit públic. 
- Llei 14/2010, de 5 de juliol, d’infraestructures i els serveis geogràfics a Espanya. 
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per 
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
- Llei 34/2010, de 5 d’agost, de modificació de les lleis 30/2007 de contractes del sector 
públic, 31/2007 sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, 
els transports i els serveis postals i 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, per a adaptació a la normativa comunitària de les dues primeres. 
- Llei 35/2010, de 17 de setembre, de mesures urgents per la reforma del mercat de 
treball. 
- Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible. 
- Reial Decret Llei 5/2011, de 29 d’abril, de mesures per a la regularització i el control 
de l’ocupació no declarada i el foment de la rehabilitació d’habitatges. 
- Llei 24/2011, d’1 d’agost, de contractes del sector públic en els àmbits de la defensa i 
la seguretat.  
 
És per això que la Disposició final trenta-dosena de la Llei 2/2011 d’economia 
sostenible autoritzava al govern a elaborar un text refós de la llei de contractes del 



9 
PLAÇA MAJOR, 11 ♦08389 PALAFOLLS (BARCELONA) 

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

sector públic, el qual va ser aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre.  
 
Les variacions introduïdes en la Llei 30/2007 havien estat molt significatives, algunes 
tant rellevants com la refosa en un sol acte de l’adjudicació provisional i la definitiva 
(Llei 34/2010), o el nou règim de modificació dels contractes en el sentit de restringir 
les seves possibilitats (Llei 2/2011). Aquestes variacions, a les que s’unia el fet que el 
TRLCSP numerés de bell nou el seu articulat,  han  comportat la necessitat d’elaborar 
uns nous plecs de clàusules administratives generals adaptats a la normativa vigent, 
tenint en compte que la darrera actualització de plecs de clàusules administratives 
generals va ser acordada l’any 2009. 
 
En el marc de l’actuació d'assistència i cooperació local per als municipis, aquesta 
necessària adaptació del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, va 
comportar l'aprovació, mitjançant Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona 
núm. 4697/13, de data 31.5.2013, d'un nou projecte de Plec de Clàusules 
Administratives Generals (PCAG) de contractació de caràcter estàndard aplicable als 
contractes de serveis, de subministraments, d'obres i instal·lacions, de concessió d'obra 
pública, a altres contractes administratius i als privats. 
 
L'esmentat Decret i la resta de l'expedient (Memòria de fonamentació i projecte de 
PCAG) es van trametre a la Comissió Jurídica Assessora (CJA), a fi i efecte que emetés 
el seu dictamen facultatiu, a l'empara del que disposen els arts. 278 del Text refós de la 
Llei municipal i de règim local, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 
9.1.b) de la Llei 5/2005, de 2 de maig, reguladora de la dita Comissió. 
 
Una vegada emès el dictamen 318/13, de data 3.10.2013, favorable en termes generals i 
amb una sèrie de suggeriments i apreciacions, va ser elaborat el Plec de caràcter 
estàndard definitiu, tot incorporant bona part dels suggeriments formulats per la 
Comissió Jurídica Assessora i va ser aprovat per Decret de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona núm. 159/14, de 23.1.2014 (publicat en el BOPB de 4.2.2014 i 
DOGC núm. 6556, de 6.2.2014). 
 
Atès que l’Ajuntament de Palafolls considera necessari aprovar aquest plec de clàusules 
administratives generals elaborat per la Diputació de Barcelona. 
 
Vist l’informe emès pel Secretari de la Corporació, Sr. Sergi Ribas i Beltrán, de data 20 
de maig de 2014. 
 
Vist l’informe emès per la Interventora-accidental, Sra. Roser Corbera Safont, de data 30 
de setembre de 2014. 
 
Vistos els articles 114.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i 278 
del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, de data 4 
de desembre de 2014, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acordà: 
 



10 
PLAÇA MAJOR, 11 ♦08389 PALAFOLLS (BARCELONA) 

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

Primer.- Aprovar inicialment el Plec de clàusules administratives generals de 
contractació de l’Ajuntament de Palafolls, adequat al Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, aplicable als contractes de serveis, de subministraments, d’obres i 
instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i als 
privats.  

 
Segon.- El text del plec de clàusules coincideix íntegrament amb el plec de 
clàusules administratives generals de contractació de caràcter estàndard que la 
Diputació de Barcelona ha posat a disposició dels ens locals en el marc de 
l’actuació d'assistència i cooperació local per als municipis, i que ha estat publicat 
al BOP de data 4 de febrer de 2014. 
 
Tercer.- Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels 
possibles interessats, per un període de trenta dies hàbils, als efectes de presentació 
de reclamacions i suggeriments, comptats a partir de l’endemà de  la publicació de 
l’anunci en el BOPB. 

 
Quart.- Publicar sengles referències dels acords adoptats i de l’anunci publicat al 
BOPB, en el DOGC i a un mitjà de comunicació escrita diària. 

 
Cinquè.- En cas de no presentar-se cap al·legació, ni reclamació, el plec s’entendrà 
aprovat definitivament sense necessitat de prendre cap altre acord. 
 
Aprovat definitivament el plec de clàusules administratives generals es publicarà 
íntegrament –per remissió- en el BOPB, 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 BOPB en el 
que s’hagués publicat íntegrament el text. 
 
Sisè.- 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. 
 
Setè.- Facultar tan àmpliament com sigui necessari en dret al Sr. Alcalde per a la 
tramitació i execució d’aquests acords. 
 
Sr. Rueda: És un punt de tràmit en el que l’Ajuntament de Palafolls que disposa del seu 
Plec de clàusules generals de contractació l’adapta a la normativa estatal, el Text Refós 
de la Llei de Contractes. Fins ara l’Ajuntament de Palafolls tenia dos Plecs de clàusules 
generals, un per les obres i les concessions d’obra pública i un altre Plec per la resta de 
contractes de serveis o de subministrament. El que fem es refondre en un sol Plec de 
clàusules generals el text adaptat a la normativa estatal i hem agafat el model de la 
Diputació de Barcelona que és el que tenen la majoria de pobles de cara als criteris de 
solvència, de capacitat, capacitat per contractar, etc, que es requereix a qualsevol 
empresari abans de contractar amb l’administració pública. El que fa el Plec de 
clàusules és recollir els requisits legals per poder tramitar aquests expedients. 
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4. PROPOSTA D'ACORD DE RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ  
D'ESTATUTS  DEL CONSORCI  DE PROMOCIÓ TURÍSTICA COSTA DEL 
MARESME. 
 
Vist el contingut dels vigents estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del 
Maresme que varen ser publicats en el BOP de Barcelona núm. 240 de 7.10.2003, pags. 
26 a 31; i per anunci de referència al DOGC núm. 3985 de 10.10.2003, pag. 19549, així 
com la darrera modificació d'estatuts operada per acord de Junta General del consorci de 
Promoció Turística costa del maresme el 13 de juny de 2012, quin text va ser publicat  
al BOP de Barcelona núm. CVE 022014008505 de 7.04.2014; i per anunci de referència  
al DOGC núm. 6636 de 3.06.2014. 
 
Vist que s'escau procedir a formular una modificació estatutària per tal d'adaptar-los tant 
a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració Local  (LRSAL), com a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de  
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa. 
 
Vist que, amb aquests antecedents, la Junta General del Consorci de Promoció Turística 
Costa del Maresme, en sessió de 18 de novembre de 2014 ha aprovat inicialment la 
modificació dels estatuts del Consorci, concretament: 
 
a) Modificacions introduïdes per a l'adaptació dels Estatuts a la Llei 27/2013, de  
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les Administracions Públiques 
(LRSAL): 
 

• S'introdueix l'adscripció al Consell Comarcal del Maresme, essent que 
s'introdueix un segon paràgraf a l'article 5 (Règim jurídic), que quedarà  així: 

 
Article 5: Règim jurídic 
.../... 
"A l'empara de la Llei 27/2013,de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de les Administracions Públiques, en la seva disposició final segona 
s'estableix que els estatuts de cada Consorci determinaran l'Administració  
Pública  a  la  que  estarà  adscrit   així  com  el  seu  règim orgànic,  funcional  i 
financer  d'acord  amb el que preveuen  els apartats  de la 1lei. En aplicació   dels  
criteris continguts en aquesta norma, el Consorci s'adscriu al Consel1 Comarcal 
del Maresme. Aquesta adscripció determina la subjecció al règim     
pressupostari, de comptabilitat control de l'administració d'adscripció, sens  
perjudici del mandat legal a la Llei Orgànica 20/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostaria i Sostenibilitat financera” 

 
• S'introdueix la possibilitat que l'ens d'adscripció pugui classificar el Consorci, 

d'acord amb les previsions i efectes contingudes a la Disposició  Addicional 
dotzena de la Llei de Bases de Règim Local en la seva redacció donada per 
l'article primer, apartat trenta-set de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de les Administracions Públiques; tot introduint un 
tercer paràgraf a l'article 5 (Règim jurídic). 
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Article  5: Règim jurídic 
.../... 
.../... 
"Correspondrà al Ple de l'ens local al que el Consorci estigui adscrit la 
classificació del Consorci en un dels tres grups previstos d'acord amb les 
previsions  i efectes contingudes a la Disposició  Addicional dotzena de la Llei de 
Bases de Règim Local en la seva redacció donada per l'article primer, apartat   
trenta-set de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de les Administracions Públiques." 

 
• S'introdueix un nou redactat de l'article 27 referent a la incorporació de personal 

al consorci, essent que quedarà  així: 
 

Article 27: "El personal al servei del Consorci pot ser funcionari o laboral 
procedent exclusivament d'una reassignació de llocs de trebal1 de les 
administracions participants, el seu règim jurídic serà el de l'Administració 
pública d'adscripció i les seves retribucions en cap cas podran superar les 
establertes per llocs de trebal1 equivalents a aquella. 
 
A aquests efectes, respecte del personal ja existent, caldrà que sigui adscrit a 
alguna de les administracions participants per, posteriorment, ser reassignat al 
consorci i es regira pel règim jurídic de l'administració pública a la que el 
consorci estigui adscrit." 

 
b)   Modificacions introduïdes per a l'adaptació dels Estatuts a la Llei 15/2014, de 
16  de  setembre, de  racionalització del  Sector  Públic  i altres mesures de reforma 
administrativa. 
 

• S'introdueix la previsió legal introduïda pels articles 12 al 15,  ambdós 
inclosos,  de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector 
Públic i altres  mesures  de reforma  administrativa, quant a la separació i 
liquidació, en el seu cas, del Consorci; essent que s'introdueix un nou paràgraf al 
final de l'article 36 i un nou  paràgraf al final de l'article 34, i s'introdueix també 
una nova Disposició Addicional  Segona, referent a la dissolució i a la separació, 
respectivament del Consorci, que quedaran  així: 

 
Article  36: 
.../... 
"Als efectes de la dissolució i liquidació del Consorci serà d'aplicació allò 
disposat a l'article 14 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització  
del Sector Públic altres mesures de reforma administrativa." 
 
Article  34: 
.../... 
"Als efectes de la separació d'algun o alguns membres del Consorci serà 
d'aplicació allò disposat als articles 12 i 13 de la Llei 15/2014, de 16 de 
setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa." 
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Disposició Addicional segona: "Quant a la separació i liquidació del Consorci, 
en tot allò no previst en els presents Estatuts ni en Llei 15/2014, de 16  de 
setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma   
administrativa, s’estarà a allò previst  en el Codi Civil sobre la societat civil,   
excepte el règim de liquidació, que se sotmetrà a allò disposat en el Reial Decret  
Legislatiu 1/201O, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de 
societats de Capital". 

 
Vist que en relació amb els aspectes procedimentals cal tenir en compte que la 
modificació dels Estatuts dels Consorci, segons allò previst a l'article 322 del  
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, 
de 13 de juny, requereix que  l'acord de modificació adoptat per la Junta General, sigui   
ratificat pels ens i les administracions que en formen  part,  acordada  amb  les  mateixes  
formalitats que per a l'aprovació, pel quòrum de majoria absoluta de membres de la 
corporació, de manera que els ens locals participants han de fer-ne una aprovació   
inicial i una altra de caràcter definitiu, posterior aquesta darrera al sotmetiment de 
l'expedient a informació pública pel període de 30 dies. 
 
Vistos els article 11. l) i 33 dels vigents estatuts del Consorci, i l'article 322 del 
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
 
Vist l'informe de Secretaria  de data 25 de novembre de 2014.  
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, de data 4 
de desembre de 2014, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat i, conseqüentment, amb el 
quòrum legalment establert de majoria absoluta acordà: 
 
Primer.- RATIFICAR INICIALMENT l'expedient de modificació  dels Estatuts  
del Consorci de Promoció  Turística  Costa del Maresme, aprovat  inicialment per  
acord de la Junta General del Consorci de Promoció Turística  Costa del Maresme  
de data  18  de novembre  de 2014 per tal  d'adaptar-los tant  a  la  Llei  27/2013, de  
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local 
(LRSAL), com a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de  racionalització del  Sector  
Públic i altres mesures de reforma administrativa, d'acord amb el text que 
s'incorpora a continuació: 
 
a)   Modificacions introduïdes per a l'adaptació dels  Estatuts a la Llei 27/2013, de  
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les Administracions Públiques 
(LRSAL). 
 

• S'introdueix l'adscripció al Consell Comarcal del Maresme, essent que 
s'introdueix un segon  paràgraf a l'article 5 (Règim  jurídic), que quedarà  
així: 

 
Article  5: Règim jurídic 
.../... 
"A  l'empara de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de les Administracions Públiques, en la seva disposició final 
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segona s'estableix que els estatuts de cada Consorci determinaran 
l'Administració  Pública a la que estarà adscrit així com el seu règim orgànic, 
funcional i financer d'acord amb el que preveuen els apartats de la llei. En 
aplicació dels criteris continguts en aquesta norma, el Consorci s'adscriu al 
Consell Comarcal del Maresme. Aquesta adscripció determina la subjecció al    
règim pressupostari, de comptabilitat i control de l'administració d'adscripció,   
sens perjudici del mandat legal a la Llei Orgànica 20/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera.'' 

 
• S'introdueix la possibilitat que l'ens d'adscripció pugui classificar el 

Consorci, d'acord amb les previsions i efectes contingudes a la Disposició  
Addicional dotzena de la Llei de Bases de Règim Local en la seva redacció  
donada  per l'article primer, apartat trenta-set de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de  racionalització i sostenibilitat de les Administracions 
Públiques; tot introduint un tercer paràgraf a l'article 5 (Règim  Jurídic). 

 
Article  5: Règim jurídic 
.../... 
.../... 
"Correspondrà al Ple de l'ens local al que el Consorci estigui adscrit la 
classificació del Consorci en un dels tres grups previstos d'acord amb les 
previsions i efectes contingudes a la Disposició Addicional dotzena de la Llei de  
Bases de Règim Local en la seva redacció donada per l'article primer, apartat   
trenta-set de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de les Administracions Públiques." 

 
• S'introdueix un  nou  redactat de  l'article 27  referent a  la  incorporació  

de personal al consorci, essent que quedarà  així: 
 

Article 27: "El personal al servei del Consorci pot ser funcionari o laboral 
procedent exclusivament d'una reassignació de llocs de treball de les 
administracions participants, el seu règim jurídic serà el de l'Administració 
pública d'adscripció i les seves retribucions en cap cas podran superar les 
establertes per llocs de trebal1 equivalents a aquella. 
 
A aquests efectes, respecte del personal ja existent, caldrà que sigui adscrit a 
alguna de les administracions participants per, posteriorment, ser reassignat al 
consorci i es regira pel règim jurídic de l'administració pública a la que el 
consorci estigui adscrit." 

 
b)   Modificacions introduïdes per a l'adaptació deis Estatuts a la Llei 15/2014, de 
16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa. 
 

• S'introdueix la previsió legal introduïda pels articles 12 al 15, ambdós 
inclosos, de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector 
Públic i altres mesures de reforma administrativa, quant a la separació i 
liquidació, en el seu cas, del Consorci; essent que s'introdueix un nou 
paràgraf al final de l'article 36 i un nou paràgraf al final de l'article 34, i 
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s'introdueix també una nova  Disposició Addicional Segona, referent a la 
dissolució i a la separació, respectivament del Consorci, que quedaran  així: 

 
Article  36: 
.../... 
"Als efectes de la dissolució i liquidació del Consorci serà d'aplicació allò 
disposat a l'article 14 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre,  de racionalització 
del Sector Públic altres mesures de reforma administrativa." 
 
Article  34: 
.../... 
"Als efectes de la separació d'algun o alguns membres del Consorci serà 
d'aplicació allò disposat als articles 12 i 13 de la Llei 15/2014, de 16 de 
setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa." 
 
Disposició Addicional segona: “Quant a la separació i liquidació del Consorci,  
en tot allò no previst en els presents Estatuts ni en Llei 15/2014, de 16 de 
setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa, s’estarà a allò previst en el Codi Civil sobre la societat civil,   
excepte el règim de liquidació,  que se sotmetrà a allò disposat en el Reial  
Decret Legislatiu 1/201O, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei de societats de Capital”. 

 
Segon.- SOTMETRE l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies  
hàbils a efectes de presentació d'al·legacions i reclamacions, mitjançant  la inserció  
d'un  anunci  al BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d'edictes de l'entitat. 
 
Tercer.- DONAR AUDIÈNCIA, de forma simultània, als interessats i a les entitats 
que han exercit la iniciativa. 
 
Quart.- CONSIDERAR definitivament aprovat l'expedient de ratificació de la 
modificació del Estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme  
pel cas que  durant el període d'informació pública no es presenti cap reclamació o 
suggeriment. 
 
Cinquè.- FORMULAR encàrrec al Consorci de Promoció Turística Costa del 
Maresme per tal que, actuant en nom i representació d'aquesta entitat, es 
procedeixi a la publicació dels corresponents anuncis d'aprovació inicial i 
definitiva, formuli el tràmit d’audiència als interessats, així com procedeixi a la  
publicació íntegra el text de la modificació dels Estatuts, definitivament aprovada   
en el Butlletí Oficial de la Província als efectes que preveu l'article 70.2 de la Llei  
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Regim Local. 
 
Sisè.- DONAR TRASLLAT del present acord al Consorci de Promoció Turística  
Costa  del maresme, als efectes escaients. 
 
Sra. Agüera: Com sabeu el Consorci de Promoció Turística està format pels diferents 
pobles de la comarca, hi estem tots adherits, i en el seu dia quan es va crear es van fer 
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uns estatuts als quals ara el que fem és adaptar-los a dos lleis que han sortit fa un temps, 
una és la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local o més coneguda com a LRSAL i, l’altre, és la Llei 15/2014, de 
16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa. Els estatuts s’han d’adaptar a aquests canvis que marquen aquestes lleis i 
com que tots els pobles hi estem adherits cada poble ha de ratificar en el seu Ple aquesta 
modificació dels estatuts, és una cosa jurídica. 
 
5. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA 
MUNICIPAL SOBRE CONDICIONS DE LES VORERES I GUALS. 
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament, de data 30 de maig de 2008, es va acordar aprovar 
inicialment l’Ordenança municipal sobre condicions de les voreres i guals. 
 
L’esmentada Ordenança fou objecte d’informació pública per un període de trenta dies 
mitjançant anuncis inserits en el diari La Vanguardia, de data 6 de juny de 2008, al 
Butlletí Oficial de la Província núm. 139, de data 10 de juny de 2008, en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya núm. 5.153, de data 16 de juny de 2008 i en el Tauler 
d’anuncis de la Corporació, sense que es formulessin al·legacions, de manera que 
s’entengué aprovada definitivament. 
 
Aprovada definitivament l’avantdita Ordenança municipal sobre condicions de les 
voreres i guals, es publicà íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província núm. 185, 
de data 2 d’agost de 2008 i s’inserí anunci en el Tauler de la Corporació i en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5.2111, de data 8 de setembre de 2008, 
anunciant la referència al BOP en el que es publicà íntegrament el text. 
 
Així mateix, l’Ordenança fou comunicada a l’Administració de l’Estat i a la de la 
Comunitat Autònoma, sense haver-se rebut requeriment al respecte. 
 
En l’actualitat, de conformitat amb l’informe emès per l’Arquitecte Tècnic municipal, 
de data 12 de novembre de 2014, es considera necessari modificar l’Ordenança 
municipal sobre condicions de les voreres i guals a fi i efecte d’adaptar l’Ordenança a la 
nova normativa en matèria d’accessibilitat, de facilitar l’obtenció de la llicència de gual 
i de baixar el nivell d’exigència en les sol·licituds de baixes de guals i de flexibilitzar els 
paràmetres d’alienació de les voreres per tal de facilitar l’accés de vehicles a edificis 
existents. 
 
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.  
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Vist el Decret d’Alcaldia núm. 1089/2014, de data 17 de novembre, pel qual es resolgué 
iniciar l’expedient per a la redacció i aprovació de la modificació de l’Ordenança 
municipal sobre condicions de les voreres i guals. 
 
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 28 
de novembre de 2014. 
 
Vistos els articles 22.2.d), 49 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 4 
de desembre de 2014, 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, Oscar Bermán Boldú, 
Francisca Colonques Garrido i Juan Andrés Osorio Piñeiro i l’abstenció dels Srs. 
Francesc Alemany i Martínez, Susanna Pla i Capdevila, Joan Gallart Pedemonte i Maria 
Masaguer Taberner, acordà: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal sobre 
condicions de les voreres i guals, d'acord amb el text que s'incorpora a 
continuació: 
 
“Objecte i finalitat. 
 
L'objecte de la present Ordenança és regular la concessió, modificació i revocació 
de les llicències de gual, així com establir uns criteris tècnics per la realització de 
les voreres i guals en les zones urbanes de Palafolls, que possibilitin uns resultats 
satisfactoris i l’assoliment de les normes d’aplicació en matèria d’accessibilitat.” 
 
“Article 7. 
 
Per a l’obtenció de la llicència de gual, caldrà que les persones interessades la 
sol·licitin mitjançant model tipus que els facilitarà l’Ajuntament. Aquest document 
es presentarà al Registre General i s’hi farà constar la següent documentació: 

 
a) Llicència municipal ambiental en els casos en què sigui necessària segons la 
normativa vigent. 
b) Plànol del local a escala 1:50 o 1:100 amb indicació de la superfície ocupada 
per aparcament o zona de càrrega i descàrrega. 
c) Nombre de places existents.” 

 
“Article 9. 
 
En la sol·licitud de la llicència d’obres per a l’execució dels treballs d’adequació de 
la vorera i vorada, s’haurà de fer efectiu un dipòsit en concepte de garantia de la 
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correcta execució de dites obres, el qual és valorarà en funció dels metres lineals 
del gual. 
 
Executades les obres d’adequació i desprès de comprovar que aquestes s’ajusten a 
la llicència concedida, es procedirà a retornar a l'interessat la garantia.” 
 
“Article 11. 
 
c) La resolució de baixes, requerirà la prèvia realització de les accions materials 
necessàries per reposar la configuració i senyalització física de l’espai sobre el que 
es concedeix el gual d’acord amb el que determina la present Ordenança, així com 
la devolució de la placa numerada de senyalització de gual a la unitat competent 
d’aquest Ajuntament.” 
 
“Article 14. 
 
Els titulars de guals que, per sostracció o per qualsevol altre motiu, es vegin 
privats de la placa senyalitzadora numerada corresponent, sol·licitaran un duplicat 
a l’Ajuntament, el qual amb les comprovacions prèvies que consideri adients, 
procedirà a la tramitació d’un duplicat de la placa en qüestió o determinarà, si 
s’escau, l’anul·lació de l’esmentada placa i l’assignació d’una de nova a 
l’interessat, previ pagament de la taxa corresponent.” 
 
“Article 18. 
 
Els guals per vehicles no poden coincidir amb els guals de vianants, ni poden 
alterar les pendents longitudinals i tranversals dels itineraris de vianants que 
travessin, superant els paràmetres d’accessibilitat vigents i els que es defineixen en 
la present ordenança. 
 
Davant els accessos autoritzats s’ha de pintar a la calçada, a una distància de 30 
cm de la vorada i paral·lela a aquesta, una línia contínua de 10 cm d’ample de 
color groc (segons norma UNE-48103 referència B-502) i amb la longitud 
concedida a la llicència.” 
 
“Article 21. 
 
En cas que la llicència de gual quedi sense efecte, sigui revocada, o l'interessat 
sol·liciti la baixa, caldrà retornar la vorera i vorada, al seu estat normal. 
 
No obstant, en el cas que la llicència de gual hagi estat atorgada amb anterioritat al 
setembre de 2008 –data de l’entrada en vigor de l’ordenança municipal sobre 
condicions de les voreres i guals-, es podrà admetre deixar la vorera en l’estat 
actual en els casos següents i sempre amb la supervisió dels serveis tècnics 
municipals: 
 

- La vorera i vorada ha d’estar en bones condicions, sense peces trencades i/o 
reparades amb morter que puguin dificultar el pas de vianants o els hi pugui 
provocar caigudes. 
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- Ha de quedar un pas mínim de 1,50 m o 0,90 m (en funció de l’amplada de la 
vorera) en tota la longitud, que estigui al mateix nivell i que garanteixi el pas 
d’acord amb els normes d’accessibilitat d’aplicació. 
- Les pendents existents longitudinals i transversals, no sobrepassaran el 8 % i 
el 2%, respectivament, o les màximes admeses per les normes d’accessibilitat 
vigents. 

 
En cas que, transcorregut el termini concedit per la restauració de l’estat de la 
vorera, el titular no ho hagi fet, l’Ajuntament podrà efectuar les obres 
subsidiàriament anant aquestes a càrrec de l'interessat, sense perjudici de la 
incoació del corresponent expedient sancionador, d’acord amb la legislació 
vigent.” 
 
“Article 25. 
 
Queda prohibida qualsevol altra forma d’accés mitjançant rampes o elements 
equivalents provisionals o definitius que envaeixin la calçada i  que permetin 
l’accés rodat a les finques per sobre de la vorera.” 
 
“Article 27. 
 
La rasant de la vorera haurà de mantenir un perfil longitudinal uniforme, paral·lel 
a la rasant de la calçada. 
 
Únicament s’admet modificar aquesta alineació o rasant de la vorera (amb el vist i 
plau municipal), quan es tracti de guals a edificis existents anteriors al setembre 
del 2.008 i que per les seves característiques faci impossible el pas de turismes 
sense deprimir la vorera. En tot cas, s’han de mantenir les condicions 
d’accessibilitat en el tram de vorera modificat, especialment pel que fa a pendents 
màximes. 
 
En cas que la vorera hagi estat modificada prèviament, serà condició per a 
l’atorgament o renovació de la llicència de gual la restitució de la rasant, a càrrec 
del sol·licitant. 
 
Així mateix, es procurarà que la vorera conservi una amplada mínima de pas de 
1,50 m o 0,90 m en funció de l’amplada de la vorera, d’acord amb les normes 
vigents d’accessibilitat. 
 
Qualsevol adequació necessària originada pel desnivell del carrer, entre el pla 
inclinat de la vorera i el pla horitzontal d’accés al local, s’efectuarà dins de la finca 
afectada, a partir de la línia de façana.” 
 
“Article 29. 
 
- El paviment a col·locar en les voreres, i que definirem com a estàndard, serà el 
panot gris de 20x20x4 cm de color gris de nou pastilles, col·locat sobre una base 
formigó mínima segons l’article 26. 
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- La vorada que delimitarà la vorera en carrers nous serà el tipus T-3; ara bé, en 
els carrers on en tot el seu conjunt la vorada existent sigui del tipus T-1 o T-2, es 
podran continuar posant aquestes vorades, sempre prèvia autorització de 
l’Ajuntament, per tal de mantenir una uniformitat. 
- Els tipus de guals, tant de vianants com per vehicles, i els seus materials, vénen 
definits en els articles 37 i 38, de la present ordenança.” 
 
“Article 31. 
 
Els propietaris de solars situats en sol urbà tenen l’obligació de pavimentar la 
vorera, al seu càrrec, segons les condicions establertes en aquesta ordenança i les 
normes d’aplicació vigents en matèria d’accessibilitat, encara que no tinguin 
prevista l’execució d’obres de nova construcció a la parcel·la, tot això per raons de 
seguretat i ornat públic. 
 
La pavimentació de voreres es considera obra menor i està subjecte a prèvia 
llicència. 
 
L’alcalde, d’ofici o a instància de qualsevol interessat ordenarà l’execució del 
paviment definitiu de la vorera, tot indicant en la resolució els requisits i terminis 
d’execució, previ informe dels serveis tècnics i amb audiència dels interessats.” 
 
“Article 37. 
 
La tipologia de guals autoritzats, per a pas de vianants, s’ajustarà a la normativa 
en vigor en matèria de condicions bàsiques d’accessibilitat en espais públics 
urbanitzats. 
 
Sempre que s’hagi de fer o reformar un gual de vianants s’estudiarà la possibilitat 
d’ampliar la vorera en funció de l’amplada del carrer prevista al Pla General 
d’Ordenació, de la situació i del trànsit de vehicles de la zona.” 
 
“Article 38. 
 
38.3.- Per voreres d’amplada igual o superior a 1,5 m, (vorada model v60 de 
Breinco, o equivalent). 
 

  
 
En el cas d’edificis acabats abans del setembre de l’any 2.008, en els que l’entrada 
a l’aparcament estigui a una cota inferior a la de la vorera de forma que els 
vehicles toquin amb la mateixa, hi haurà la possibilitat de deprimir la vorera, 
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prèvia autorització de l’Ajuntament, sempre que no s’afecti a l’accés de les 
propietats veïnes i es respectin les pendents màximes establertes.” 
 
“DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Queden derogades totes les disposicions municipals d'igual o inferior rang que 
s'oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb aquesta Ordenança.”  
 
Segon.- Sotmetre l’aprovació de la modificació de l’Ordenança sobre condicions de 
les voreres i guals a informació pública i audiència als interessats 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 i al tauler d’anuncis d’aquesta Corporació, transcorregut el qual sense 
haver-se presentat reclamació ni suggeriment, s’entendrà aprovada definitivament 
sense necessitat de nou acord. 
 
Tercer.-  Aprovada definitivament la modificació de l’Ordenança municipal sobre 
condicions de les voreres i guals 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. 
 
Quart.- 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. 
 
Cinquè.- Facultar tan àmpliament com sigui necessari en dret al Sr. Alcalde per a 
la tramitació i execució d’aquests acords. 
 
Sr. Rueda: Proposem l’aprovació inicial del canvi de l’ordenança de guals i voreres que 
tenim vigent a l’Ajuntament des de l’any 2008 bàsicament per tres motius, un és pel 
canvi de la normativa estatal per qüestions d’accessibilitat i mobilitat i en segon lloc per 
uns motius més d’atenció política per aquelles exigències que requeria la sol·licitud de 
gual. En aquests moments el que proposem és rebaixar les exigències a l’hora de 
sol·licitar la llicència, es requerien una sèrie de documents que feien més farregós o més 
llarg el procediment de sol·licitud de gual. I amb el tema de sol·licituds de baixes doncs 
el mateix, el que fem és exigir els requisits que siguin menys exigents sobretot per 
aquella gent que abans del 2008, quan no hi havia cap normativa municipal, van 
demanar un gual i ara quan es troben que volen demanar la baixa els hi és aplicable una 
norma que no hi era en aquells anys. El que es pretén és en els casos que la vorera 
estigui en perfectes condicions a nivell d’alineació i la vorada, etc, estigui correctament 
doncs que es pugui... i que no es compleixin exactament les peces o aquelles estructures 
que ara obliga la llei doncs que puguin demanar la baixa del gual sempre que estigui en 
perfectes condicions. A partir de l’any 2008, la gent que hagi demanat el gual que és 
quan ja tenim l’ordenança i que ja deia exactament com havien de ser les vorades doncs 
aquests sí que hauran de reposar la vorera. Bàsicament és per això. 
 
Sr. Alemany: Vam fer una Comissió per comentar aquest tema i van sortir alguns temes 
sobre la taula, un dels quals era, ens va semblar entendre que hi havia una certa 
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problemàtica puntual amb alguns propietaris de guals, amb dificultats econòmiques per 
poder restituir la vorera i, per tant, com que no podien restituir la vorera però volien 
deixar de pagar el gual no podien deixar de pagar el gual perquè no podien restituir la 
vorera, hi havia una espècie de cercle viciós que s’anava donant. En aquella Comissió a 
banda de la discussió o la complexitat jurídica respecte els guals que venen abans del 
2008 i els guals que venen després del 2008, tenint en compte que no hi havia normativa 
i amb la presència tècnica de l’Arquitecte en aquest sentit, van sortir altres aspectes 
sobre la taula referents també a la homogeneïtat dels carrers i de com queden els guals 
que en aquest sentit, el fet de que l’hagis demanat abans o després del 2008 té poca 
rellevància, és a dir, en un carrer amb una mateixa tipologia, si hi ha un veí que l’ha 
demanat abans del 2008 no està obligat a restituir-lo i el veí del costat que l’ha demanat 
després del 2008 sí que està obligat a restituir-lo, això serà difícil d’explicar, serà 
complicat d’explicar a la gent. Per tant, en aquest sentit, sí que voldríem comentar o 
esmenar l’ordenança perquè fer aquesta diferència que probablement sigui d’origen 
jurídic, entenc jo, però si es pot subsanar i deixar la particularitat en aquells casos en 
què econòmicament hi hagi dificultats demostrades per poder-la restituir. És a dir, a la 
gent li és complicat perquè l’hagi demanat o no abans del 2008 tingui l’obligació de 
restituir quan, en principi, el que es cerca no és fer aquesta diferència sinó que hi hagi 
una obligació per part de tots, si utilitzes el gual doncs el pagues i si no l’utilitzes 
restitueixes la vorera. I després, va haver-hi un segon tema, que com que no l’he vist 
plasmat aquí entenc que es va desestimar, que era una mica la lluita contra el frau en 
l’ús del gual. Els comentava que altres municipis havien trobat un augment de baixes de 
guals i una utilització igualment del mateix gual, perquè hi ha un confusió entre el que 
implica el gual que és el teu dret d’accés des de la via pública a la teva finca amb 
vehicle rodat i el que és el que no t’aparquin al davant que és un altre concepte. I en 
aquests llocs on no t’aparquen al davant però tu accedeixes a la finca dius “jo no pago 
gual, per què he de pagar gual sinó aparquen al davant”. Llavors es genera el greuge 
comparatiu entre els que ho paguen correctament i els que no ho estan pagant 
correctament i proposàvem que s’intentés homologar a tothom en aquest sentit, no? I 
que hi havia alguns municipis, bé la majoria, que s’havien decantat per dir si tu et 
restitueixes la vorera perquè no vols gual s’ha de posar un element dissuasori perquè no 
puguis entrar a la teva finca, perquè sinó podràs seguir accedint-t’hi i de fet és una 
pràctica més o menys comuna, no? Al veure que no s’ha inclòs això, era una miqueta 
preguntar, per què no s’ha inclòs? I... a banda de l’al·legació corresponent al fet de la 
diferència aquesta del 2008. 
 
Sr. Rueda: En principi la restitució, ja ho diu l’informe de l’Aparellador, és obligatòria 
per tothom. És a dir, aquelles persones que abans del 2008 van demanar el gual i quan 
vagi la Policia i l’Aparellador, o el tècnic en aquest cas, a veure que està en perfecte 
estat la vorera serà d’obligat compliment que la vorera estigui en bon estat. En l’altre 
Comissió que vam fer vam ensenyar unes fotografies en les quals es veien perfectament 
un vorera trencada i que en aquest cas ja podia ser el gual de 1970,  del 80, o del 90 que 
independentment s’ha de reposar la vorera. L’accepció és perquè la normativa ha anat 
canviant i les peces, el que són els guals, a nivell tècnic i dels codis i de tot això, doncs 
es requereix un tipus específic i això és el que nosaltres veiem un greuge, en el sentit de 
que abans del 2008 això no s’exigia i es donaven les altes i ara el que no podem 
pretendre és que s’adaptin a una norma actual quan el gual potser té quaranta anys. 
Sempre que per la vorera els peatons puguin passar perfectament, estigui alienada, no 
estigui rebaixada, el bordó estigui en l’estat que ha d’estar, etc, o sigui, l’accepció seria 
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aquesta en aquest sentit. I respecte als elements dissuasoris en la segona Comissió en la 
qual ens vam veure amb la resta de companys alguns ja van mostrar la seva inquietud en 
el sentit de que per una banda a nivell social hi hauria gent que no ho entendria, estic 
d’acord amb tu en què el gual es una altra cosa, no una cosa perquè no t’aparquin al 
davant, i en segon lloc perquè la realitat del municipi és tan diferent que per exemple 
posar balises o algun tipus de jardinera o qualsevol cosa a segons quins carrers és molt 
dificultós. Llavors, parlant amb l’equip tècnic, vam recollir la proposta que va sortir en 
la Comissió, tant l’Aparellador com l’Arquitecte municipal van dir que si la voluntat 
política era que aquells que es donaven de baixa el gual posar-li un obstacle doncs que 
s’hauria de fer cas per cas i carrer per carrer perquè era molt diferent el carrer Mas 
Pinell, per exemple, que el carrer de l’Avinguda Pau Casals i que si generalitzàvem en 
la gent que es donés de baixa el gual posar-li una balisa doncs per exemple el carrer 
Capdevila que és de voreres molt estretes doncs segurament dificultaríem la mobilitat 
dels peatons. Per això ens vam emplaçar en la darrera Comissió a que de cara a l’any 
vinent poder fer un estudi dels carrers i si considerem oportú doncs quins serien 
partidaris d’un tipus i quins serien partidaris d’un altre tipus. 
 
Sr. Alemany: M’ha semblat entendre que... jo li parlava de la restitució i vostè em 
comentava de l’obligació d’adaptar el codi tècnic de les peces que es comenten aquí, 
no? És a dir, entenc que els guals que són anteriors al 2008 no se’ls obliga a posar les 
peces que aquí s’indica perquè si estan correctes i estan en correcte estat, entenc que 
m’està dient això, però si un gual és d’abans del 2008 i es vol donar de baixa té 
l’obligació de restituir igual encara que la vorera... 
 
Sr. Rueda: Si té la vorera mal feta sí. 
 
Sr. Alemany: I si la vorera està bé? 
 
Sr. Rueda: Si la vorera està bé no. 
 
Sr. Alemany: Però no entenc perquè no té l’obligació de restituir si la vorera... 
 
Sr. Rueda: Perquè la vorera està perfecte amb les condicions amb les quals se li va 
atorgar la llicència. O sigui a tu et van demanar el panot vermell i blanc, una vorada de 
tres centímetres, tal, tal, si tu vas a l’inspecció i veus que el gual està en les condicions 
amb les que es va donar al 2006 doncs... 
 
Sr. Alemany: El gual vol dir que hi ha rebaix, no? 
 
Sr. Rueda: Sí, home sempre que... hi ha alguns casos que no, hi ha alguns casos que la 
vorera és tan baixeta que només tenen la vorada. 
 
Sr. Alemany: En principi el concepte de gual és que hi ha un rebaix. 
 
Sr. Rueda: El concepte és que la vorera ha d’estar preparada per vianants, el que no pot 
ser és que el vianant ho vegi com un obstacle, en aquest cas no es donaria la baixa. 
 
Sr. Alemany: I si al 2009 algú demana el gual, el té en perfectíssim estat i demana la 
baixa del gual, a aquest sí que se li obligarà a restituir-lo? 
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Sr. Rueda: Se li obligarà amb l’ordenança del 2008, amb les condicions amb les quals se 
li va donar la llicència. 
 
Sr. Alemany: No veuen que hi ha una certa incongruència en aquest sentit? 
 
Sr. Rueda: No, no. La congruència és les persones que van demanar l’alta amb una llei o 
amb una norma quan demanin la baixa se’ls hi aplicarà la llei i la norma amb la qual van 
demanar l’alta per evitar aquest desfase. 
 
Sr. Alemany: Però en generem un altre de desfase, un greuge comparatiu entre veïns, si 
l’has demanat al 2008 o l’has demanat al 2009. 
 
Sr. Rueda: Però si ens poséssim així, vull dir que el que acabem d’aprovar del Plec de 
clàusules, si l’empresari va contractar amb l’Ajuntament al 2010 hi havia una llei i al 
2011 hi ha una altra llei. 
 
Sr. Alemany: Si no li dic que no Sr. Rueda, però quan tu restitueixes és una oportunitat 
per homologar, per homogeneïtzar la via en qüestió i si al senyor del 2009 l’obligues a 
restituir la vorera, que és com estan la majoria dels casos perquè en la majoria dels 
casos no hi ha gual, però al senyor del 2008 no l’obligues a restituir la vorera diguéssim 
que estàs perdent la homogeneïtat del pas. 
 
Sr. Rueda: No, no perquè la persona del 2009 o 2010 per donar-li l’alta de la llicència 
va... 
 
Sr. Alemany: No la baixa, estem parlant de baixes de guals, jo no parlo d’altes, de 
baixes. 
 
Sr. Rueda: Sí però al senyor del 2009 se li va donar la llicència perquè complia amb les 
condicions de la vorera, per tant, aquest senyor quan demani la baixa teòricament l’ha 
de tenir bé. Saps el que et vull dir? 
 
Sr. Alemany: No, doncs no. 
 
Sr. Rueda: En principi l’excepció és que les voreres s’han de quedar perfectes pels 
vianants i en els casos, independentment de l’any que hagin demanat la sol·licitud, 
antics les exigències actuals no es demanaran sempre que, evidentment, no estigui 
trencada, el panot estigui correcte, la vorada estigui correcte. 
 
Sr. Bermán: Llavors, el plaç que es donava anteriorment de cinc anys per actualitzar? 
 
Sr. Rueda: Hi havia un canvi transitori entre el canvi de... al 2008 entra en vigor 
l’ordenança i se’ls hi dóna als propietaris dels guals o dels nous guals cinc anys per 
adaptar-se a la nova normativa. En aquest cas el termini també s’amplia a cinc anys 
perquè ara canviem les condicions de la vorera, perquè hi ha una ordre ministerial que 
diu que ara les voreres, bé els passos de peatons han de ser d’una manera, etc, etc, etc, 
doncs a aquesta gent els hi donem cinc anys, a aquestes altes, de règim transitori perquè 
es puguin adaptar. 
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Sr. Bermán: Però les anteriors al 2008 vols dir? 
 
Sr. Rueda: Sí. 
 
Sr. Bermán: Llavors, és el que està dient ell. 
 
Sr. Rueda: Bé, no sé si m’he sabut explicar? O sigui, les persones que van demanar 
llicència abans del 2008, la baixa se’ls hi aplicarà les mateixes condicions que hi havia 
regulades en aquell moment, que no hi havia ordenança, hi havia la normativa 
autonòmica o estatal que de manera supletòria, com que no teníem ordenança, 
s’aplicava. Si deia que les voreres havien de ser d’u per u, m’ho invento, doncs encara 
que estiguem al 2015 gairebé ja, no agafarem la norma del 2015, ens anirem si la va 
demanar l’any 86 a la norma del 86 per dir-li “no, vostè no ha de fer u per u, haurà de 
fer mig i mig”, sempre que la vorera estigui correcte, que es pugui passar, que no estigui 
trencada, etc, etc. i les persones que l’han demanat amb posterioritat al 2008 se’ls hi 
aplica la norma que ja era vigent. 
 
Sr. Bermán: Però la normativa que diu aquests cinc anys per actualitzar la vorera amb la 
llei estatal... 
 
Sr. Rueda: No, amb l’ordenança, l’ordenança el que diu és el règim transitori de cinc 
anys. 
 
Sr. Bermán: Però la d’ara són tots. 
 
Sr. Rueda: No, la d’ara... Si s’aprova definitivament aquesta ordenança hi haurà cinc 
anys per  posar-se al dia amb l’ordenança que és que sol·licitin un gual o el tinguin a 
l’hora de sol·licitar l’alta o la baixa, saps? 
 
Sr. Bermán: Jo miraria bé l’ordenança perquè ja veus que no l’acabo d’entendre. 
 
Sr. Rueda: Hem fet dos Comissions, hem tingut l’Arquitecte municipal, estar 
l’Aparellador, tenim trenta dies d’exposició pública que la podem... si el que voleu és en 
l’exposició pública venir? 
 
Sr. Bermán: Jo entenia que el temps que s’havia donat de marge durant aquests cinc 
anys... 
 
Sr. Rueda: Ja han passat és del 2008, el 2013 va acabar el règim transitori. 
 
Sr. Bermán: Si actualitzava la vorera com l’ordenança que tenim ara per això hi havia 
els dibuixos aquells de panots amb unes mides. 
 
Sr. Rueda: Exacte, però aquest règim transitori va acabar al 2013. 
 
Sr. Alemany: Li faré una última pregunta Sr. Rueda. La plantejo d’una manera diferent 
a veure si... Podríem decidir, és a dir, incorreríem en cap tipus d’aspecte jurídic si 
decidíssim que els que es donin de baixa a partir del 2015 tots tindrien les mateixes 
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obligacions de restituir la vorera i el criteri a aplicar seria homologar la vorera de tot el 
carrer i ja està? 
 
Sr. Rueda: Sí és aquest. 
 
Sr. Alemany: Jurídicament hi hauria algun problema? 
 
Sr. Rueda: No. 
 
Sr. Alemany: Vostè no m’està dient això o jo no sé entendre’l o vostè no m’està dient 
això. 
 
Sr. Rueda: 2015 a partir d’ara com que ja hi havia regulació legal abans del 2008, les 
persones que demanin la baixa s’hauran d’adaptar al text vigent que serà l’aprovat ara 
definitivament i si homogeneïtzaran, l’únic que els anteriors al 2008, guals de l’any 76, 
aquests se’ls hi deixarà que la vorera si la tenen correctament posada... 
 
Sr. Alemany: Però correctament posada inclourà un gual, és a dir, un rebaix, no? 
 
Sr. Rueda: Que restitueixin el rebaix, que la deixin com una vorada, com si no hi hagués 
hagut mai un gual. 
 
Sr. Alemany: Per tant, tindran la mateixa obligació que la resta? 
 
Sr. Rueda: No, perquè la resta als que l’han demanat al 2008 ara els hi fem col·locar 
unes peces diferents. Des del 2008 ja no val rebaixar com tu volies o com tu podies la 
teva vorada, ara has de comprar un peça especial... 
 
Sr. Alemany: Sí, sí, d’acord, si això ho he entès, el tema és que quan restitueixes, 
restitueixes la vorera original. 
 
Sr. Rueda: Exacte però és bordó. 
 
Sr. Alemany: Correcte. Doncs, així tant els del 2008 enrere com els del 2009... 
 
Sr. Rueda: No perquè els d’abans del 2008 no hi ha cap cas que hagi posat aquesta peça 
especial, la gent la va rebaixar. 
 
Sr. Alemany: Però a partir d’ara, per què si demanen la baixa no han de restituir i posar 
la vorera com la resta dels veïns? 
 
Sr. Rueda: Sí han de restituir, estic dient que és l’excepció, o sigui, les voreres que 
estiguin... o sigui, l’obligatorietat de restituir és de tots els propietaris de guals, tothom 
que tingui un gual des de que existeix Palafolls tothom té l’obligació de deixar la vorera 
en bon estat. Ara, les exigències per aquella gent que el va demanar fa quaranta anys 
són menors però sempre que la vorera estigui en bon estat, la vorada perfectament 
col·locada, el panot correctament col·locat i no suposi cap trastorn de mobilitat ni de 
vialitat. 
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Sr. Alemany: I aquestes exigències menors entenc que vostè les vincula a un aspecte 
jurídic, és a dir, no podríem demana’ls-hi el mateix, o és una decisió política demana’ls-
hi menys? 
 
Sr. Rueda: És una decisió política. 
 
Sr. Alemany: Gràcies, ja està. 
 
Sr. Gallart: Em sembla que en la Comissió ja vaig comentar; jo puc tenir la vorera 
perfectament i entro i surto cada dia però passa el del gas, passa el de l’enllumenat 
públic, passen diversos serveis i, evidentment, la vorera està malmesa. Jo entenc que 
amb això hi haurà d’haver un mecanisme que els serveis tècnics valorin realment si jo 
no he aixafat aquesta vorera no l’he de reposar. Això deu estar contemplat. 
 
Sr. Rueda: Sí. De fet, abans de donar la baixa es fa una inspecció per part de la Policia i 
per part dels tècnics i s’avalua una mica. Evidentment, tu tens el dret a dir el que tu 
creguis que ha passat amb la vorera. El cas que vam portar a la Comissió, us vaig 
ensenyar un gual d’abans de l’any 2008 que estava super trencat i que havia de reposar 
la vorera fos com fos, ell al·legava que era per causa d’un camió d’una obra major del 
davant que anava carregant i descarregant i tocava la vorera i la va trencar. Llavors, hem 
mirat l’expedient, hem comprovat que era cert, que hi havia una obra major fa poc, s’ha 
pogut verificar i segurament en aquest cas haurem d’anar en contra de la persona que 
tenia la llicència d’obra major. Sí, t’entenc. 
 
Sr. Gallart: Hi hauria d’haver algun mecanisme per després dir “escolti’m, si jo només 
entro amb les rodes del cotxe i prou”. 
 
Sr. Rueda: Sí, hi ha Telefònica, la companyia del gas que fa obres. Allò de la placa, 
sabia que m’ho diries. 
 
Sr. Gallart: Sí perquè vaig fer la pregunta i em vaig quedar sorprès perquè pagant 
religiosament la meva placa des del primer dia que la vam col·locar i pagant 
religiosament cada any el gual, resulta que ara quan vinc a fer una sol·licitud per fer una 
reposició, no perquè l’hagi trencat i vull que me’n posin una de nova, no, perquè està ja 
irreconeixible em diuen que he de pagar quaranta euros. 
 
Sr. Rueda: No, doncs no són quaranta, no sé... 
 
Sr. Gallart: Són més? 
 
Sr. Rueda: No, són menys, són onze amb vint-i-tres el canvi de placa. 
 
Sr. Gallart: Però no hauria de ser ni això. 
 
Sr. Rueda: Quan tu et dones d’alta d’un gual et cobren el gual i onze euros, quan tu 
pagues no et dones compte et cobren la placa també dins del... Quan tu sol·licites 
voluntàriament que et canviïn la placa doncs tradicionalment en les ordenances fiscals 
sempre ha estat que reposar-la si tu la demanes nova et cobren onze euros. 
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Sr. Gallart: Ho hauríeu de tenir en compte pels que estem jubilats. 
 
Sr. Rueda: És un canvi a tenir en compte en la modificació de les ordenances fiscals. 
 
Sr. Alcalde: Volia fer una pregunta perquè m’heu encès alguns dubtes. La persona que 
decideix en un determinat moment renunciar al gual i té aquest problema de tornar a 
reconstruir i tal i té un garatge a casa seva, tenint en compte que a més hi ha una altra 
normativa urbanística que obliga que cada habitatge de Palafolls tingui un garatge, això 
que vol dir? Que aquell garatge deixa de funcionar? Ja no aparcarà més? Això és el que 
vol dir? 
 
Sr. Rueda: Sí. 
 
Sr. Alcalde: Llavors, no té garatge. Llavors, aparca a fora? Però, és que no pot perquè 
ha de tenir un garatge cada casa. 
 
Sra. Loli: Tens el gual sense pagar la quota. 
 
Sr. Alcalde: Però això no es pot fer. 
 
Sr. Rueda: És clar, això és el que no està bé. Urbanísticament continuen tenint el 
pàrquing vinculat a l’habitatge. 
 
Sr. Alcalde: Sí però no pot aparcar perquè no pot passar per allà. Tu fas una infracció 
cada dia, envaeixes una vorera sense tenir dret a això, no? 
 
Sr. Rueda: El que tu dius del pàrquing vinculat a l’habitatge, imagina’t tothom que 
compri un habitatge a Palafolls o per legalitzar has de tenir un pàrquing vinculat, però, i 
si no tens cotxe? No tens perquè tenir cotxe, saps que et vull dir? 
 
Sr. Alcalde: Jo m’he trobat amb un cas així. Hi ha una família que va comprar una casa 
amb el garatge i va arribar un moment en què es van fer molt grans els dos i la dona va 
arribar un moment que havia d’estar al llit. Llavors, evidentment, tenien més de vuitanta 
anys no conduïen i en segon lloc no podien pujar al pis de dalt. Ara no sé com ho vam 
arreglar però em va semblar que era un cas excepcional en què aquesta família per un 
cantó, evidentment, no tenia un ús el cotxe i per l’altre cantó no podia pujar les escales 
perquè no hi havia possibilitat de posar-hi un ascensor i necessitava el garatge per 
dormir. Però exceptuant aquest cas no en conec cap més, vull dir que són casos molt 
especials. 
 
Sr. Alemany: És un tema conceptual, és un tema de què estem aprovant una normativa 
que en principi ha de ser el més universal possible. Aquest per mi és el problema. És a 
dir, quan fas una normativa i ja d’inici estàs tenint en compte una sèrie de... no 
discuteixo el perquè, una sèrie d’excepcions la normativa ja neix tocada. En la reunió 
que vam tenir prèvia intentava traslladar la necessitat de que les excepcions es 
tramitessin per un altre camí i que la normativa fos la més clara possible i el més 
universal possible perquè sinó avui hi ha uns problemes en el territori i els recollim en 
aquestes particularitats però demà aquests problemes poden canviar i la normativa la 
podem tornar a canviar, si volem, però sabem que la canviarem més tard i malament en 
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aquest sentit. Per tant, com més universal sigui la normativa i menys en compte tingui 
les excepcions, i les excepcions òbviament s’han de tractar, i si hi ha gent que té certes 
dificultats ja ho vàrem comentar fins i tot tenir línies en l’àmbit de Serveis Socials igual 
que hi ha línies per poder pagar en casos específics la quota de l’aigua perquè no es pot 
deixar..., doncs podem treballar altres coses. Però la normativa ha de ser el màxim 
d’universal possible perquè sinó és molt difícil de fer entendre a la gent aquestes 
especificitats, és molt difícil, sobretot quan visualment queden mostres que dius “per 
què aquest no ha de fer i aquest sí ha de fer” és aquest el concepte, no és que tingui una 
fixació amb els guals que no la tinc, jo pago el meu i s’ha acabat. 
 
Sr. Rueda: Ho entenc, de fet l’ordenança és universal, és d’aplicació a tot el territori, no 
és que s’apliqui a uns o a altres, però el règim transitori i la qüestió del traspàs del temps 
es recull a tot arreu, per exemple el que passa a Ciutat Jardí; va haver-hi un moment en 
què les llicències d’abans d’un determinat any no s’exigia llicència, va canviar la llei 
d’urbanisme i a partir del 2007 ja s’exigia a tothom una garantia i un aval, doncs és el 
mateix. Vull dir que sempre arriba un moment en què coses anteriors la llei preveu un 
règim transitori  per adaptació. 
 
Sr. Alemany: Però vostè m’ha dit que hi ha un criteri polític aquí darrera. 
 
Sr. Rueda: Sí, hi ha un criteri polític per intentar facilitar les gestions perquè sí que ens 
trobàvem amb el problema de persones que són hereves, per exemple d’aquest gual no 
són titulars ells sinó que era titular el seu avi i el seu avi va morir i ha rebut la casa ara i 
diu “escolta’m jo aquest gual no el necessito o no el vull” i li dius doncs ara has de fer 
la vorera amb els criteris de Madrid del 2014, llavors aquesta persona et diu “escolta’m 
em surt...” Ens hem d’adaptar i aquell gual demanat als anys 80 si la vorera està bé, és 
correcte, amb la del costat, del veí, no hi ha perill, està alineada, etc, etc, doncs 
s’aplicarà aquest criteri. Ara, els guals demanats del 2008 cap aquí la normativa 
municipal que és aplicable a tot el municipi, l’excepció és aquesta, o sigui, el règim 
general és tothom ha de reposar la vorera i l’ordenança ho deixa bastant clar. 
 
Sr. Alcalde: No ho sé, si teniu algun tipus d’idees noves podem deixar-ho, és un tema 
que no és urgent.  
 
Sr. Rueda: És l’aprovació inicial. 
 
Sr. Alcalde: Doncs, aprovem-la inicialment i introduïm... jo tampoc la veig clara, la 
veritat. Jo obligaria a tothom que tingui un garatge a pagar un gual el demani o no sinó, 
no un bloqueig en l’acera, tancar-li la porta del garatge i posar una paret. Amb la 
Regidora estàvem comentant que la gent que viu en un bloc d’habitatges i té un garatge 
comunitari paguen molt poquet, ja em sembla bé. 
 
Sr. Alemany: En la fiscal això es pot regularitzar, és a dir, guals de tants a tants vehicle 
paguen tant, guals de tants vehicles paguen tant. 
 
Sr. Alcalde: Però viure en un bloc de pisos ha de ser més barat ja és lògic, és més barat 
això, les escombraries. No? A mi em sembla que si tu vius en un bloc de pisos que té 
certs inconvenients i tens una sola porta reparteixes el gual entre tots, no? 
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Sr. Alemany: Però és que l’experiència amb altres municipis a nivell de la quantitat 
econòmica que es paga és que si un gual per un vehicle, de fet és d’un a tres vehicles o 
d’un a quatre vehicles, es paga no sé quaranta o cinquanta euros pel gual, no? Si tu en 
tens deu no pagues cinc-cents, si entren deu en pagues dos-cents cinquanta i segueix 
essent molt més barat però pagues més per aquell gual que no el mateix preu que si 
n’entressin quatre cotxes. Aquest aspecte es pot treballar, no hi ha problema. 
 
Sr. Alcalde: Què us sembla? Aprovem inicialment i introduïm coses o deixem-ho a 
sobre de la taula, és igual. A mi m’agradaria que tinguéssim un assentiment d’aprovació 
inicial. 
 
Sr. Rueda: Jo sóc partidari d’aprovar-ho inicialment i tenim trenta dies que es pot 
allargar més la informació pública i ens podem reunir, i no només a nivell polític sinó 
amb els tècnics, amb l’Enginyer, amb l’Arquitecte municipal, i ens explicaran 
exactament quin és el criteri de la restitució global. 
 
Sr. Alcalde: Doncs ho aprovem amb aquesta condició que és una aprovació inicial i que 
estem oberts totes les parts a introduir millores a aquesta normativa. 
 
6. RATIFICACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I SOSTENIBILITAT I L'AJUNTAMENT DE PALAFOLLS. 
 
Atès que el deteriorament físic i l’envelliment progressiu del patrimoni arquitectònic i 
dels nuclis antics de les ciutats i viles de Catalunya, fan necessària la col·laboració de 
totes les administracions implicades, especialment la de la Generalitat i les seves 
empreses i entitats dependents i vinculades, en els termes previstos en la legislació 
aplicable i la dels ajuntaments, a fi d’aturar-ne la degradació arquitectònica i 
urbanística, així com la pèrdua dels valors històrics i culturals. 
 
Atès que com instrument per a aquesta col·laboració, que s’inclou en el marc de les 
obligacions derivades del contracte de concessió vigent atorgat a l’actual 
Infraestructures Viàries de Catalunya, SAU (INVICAT), per Decret 165/1967 i 
modificat als efectes del present conveni pel RD 483/1995, i a la vista de la sol·licitud 
presentada per l’ajuntament de Palafolls, el Departament de Territori i Sostenibilitat, 
l’Ajuntament i INVICAT, i amb la conformitat del Departament de Cultura, consideren 
convenient la subscripció del present conveni que té per objecte establir les condicions 
per a la participació respectiva en la realització de les obres de rehabilitació parcial del 
castell de Palafolls. 
 
Vist l’article 57 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català pel 
qual s’estableix que l’Administració de la Generalitat ha de reservar en els pressupostos 
de les obres públiques una partida mínima de l’u per cent de la seva aportació amb la 
finalitat d’invertir-la en la conservació, la restauració, l’excavació i l’adquisició dels 
béns protegits per aquesta Llei i en la creació artística contemporània. 
 
Vist el Decret 175/194, de 28 de juny, pel qual es desenvolupa el reglament de l’u per 
cent cultural, i recull les obres subjectes a la reserva de l’u per cent cultural, el control i 
el procediment de reserva, així com la seva aplicació. 
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Vist el conveni de col·laboració signat amb el Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya i l’empresa Infraestructures Viàries de Catalunya, SAU 
(INVICAT),  i que a continuació es transcriu: 
 
“EXPOSEN: 
 
Que el deteriorament físic i l’envelliment progressiu del patrimoni arquitectònic i dels 
nuclis antics de les ciutats i viles de Catalunya, fan necessària la col·laboració de totes 
les administracions implicades, especialment la de la Generalitat i les seves empreses i 
entitats dependents i vinculades, en els termes previstos en la legislació aplicable i la 
dels ajuntaments, a fi d’aturar-ne la degradació arquitectònica i urbanística, així com 
la pèrdua dels valors històrics i culturals. 
 
Que com instrument per a aquesta col·laboració, que s’inclou en el marc de les 
obligacions derivades del contracte de concessió vigent atorgat a l’actual INVICAT, 
per Decret 165/1967 i modificat als efectes del present conveni pel RD 483/1995, i a la 
vista de la sol·licitud presentada per l’ajuntament de Palafolls, el Departament de 
Territori i Sostenibilitat i l’Ajuntament i INVICAT, i amb la conformitat del 
Departament de Cultura, consideren convenient la subscripció del present conveni que 
té per objecte establir les condicions per a la participació respectiva en la realització 
de les obres de rehabilitació parcial del castell de Palafolls. 
 
Per tot això, les parts signen aquest Conveni, d’acord amb les següents 
 
C L À U S U L E S 
 
PRIMERA. Objecte del Conveni 
 
És objecte d’aquest Conveni establir la col·laboració entre les parts per a la 
participació en la realització de les obres de rehabilitació parcial del castell de 
Palafolls, d’acord amb el projecte corresponent presentat per l’ajuntament.  
 
SEGONA. Disponibilitat jurídica 
 
L’Ajuntament de Palafolls manifesta que té la disponibilitat jurídica dels terrenys on es 
durà a terme l’actuació. 
 
TERCERA. Obligacions de les parts 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat s’obliga a supervisar i donar conformitat al 
projecte i a les obres, a través de l’òrgan que sigui designat per a Subdirecció general 
d’Arquitectura i Millora de les Àrees Urbanes. Amb aquesta finalitat, l’ajuntament 
remetrà a la dita Subdirecció, amb caràcter previ a la seva aprovació, un exemplar del 
projecte (en paper i en format PDF) 
 
L’ajuntament de Palafolls s’obliga al següent: 
 

- A garantir la disponibilitat jurídica dels terrenys on es durà a terme l’actuació. 
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- A redactar i aportar els projectes per a l’execució de les obres corresponents a 
les actuacions indicades en la clàusula 1. 

- A licitar l’execució de les obres i a adjudicar-les, de conformitat amb la 
legislació de contractes del sector públic. 

- A tramitar d’ofici les sol·licituds o autoritzacions que legalment es requereixin 
en raó de les obres i edificis que en son objecte. 

- A assumir el pagament de qualsevol impost, taxa o contribució especial que es 
pugui generar, si s’escau, com a conseqüència de la realització de les obres. 

- A negociar amb les diferents companyies de serveis les connexions amb les 
xarxes generals, i a assumir els costos que se’n derivin. 

- A notificar a la Subdirecció general d’Arquitectura i Millora de les Àrees 
Urbanes i a la Subdirecció general de Relacions amb les Empreses Gestores 
d’Infraestructures Viàries les dades de l’acta d’adjudicació i la data d’inici i 
acabament de les obres. 
 

INVICAT s’obliga a finançar i abonar el cost de les obres que son objecte del present 
conveni fins a un import màxim de 177.325,83 M€ d’acord amb el termes que 
s’estableixen en la clàusula següent i en aplicació de la partida de l’ú per cent cultural 
com a conseqüència de les obres del projecte constructiu “Millora general. Nova 
carretera. Autopista C-32 del Pk 131+376 al 135 + 546.Palafolls – connexió amb la 
carretera GI-600.  Tram:Palafolls – Tordera (Clau: NC93024-A1)” 
 
QUARTA. Pressupost, finançament i pagament 
 
El pressupost total de les obres previstes és de 177.325,83 €, IVA inclòs. 
 
La societat concessionària INVICAT contribuirà en el finançament de les obres que en 
són l’objecte per tots els conceptes, fins a un import màxim de 177.325,83€, que 
s’haurà de fer efectiva, mitjançant els pagaments que pertoquin, a l’ajuntament de 
Palafolls i dins del termini de tres mesos des de la recepció de les factures a que es 
referix l’apartat següent. 
 
Per a acreditar el seu dret de cobrament de l’aportació econòmica al finançament de 
les obres indicades, l'Ajuntament presentarà a INVICAT, amb còpia a la Subdirecció 
general d'Arquitectura i Millora de les Àrees Urbanes, per a la seva aprovació la 
corresponent factura juntament amb els certificats d'obra i relacions d'obra valorada 
corresponents a les obres executades signades pel tècnic director dels treballs i aprovat 
per l'Ajuntament.  
 
Amb l'últim certificat d'obra, l'Ajuntament aportarà una declaració que especifiqui els 
fons de finançament per nodrir l'actuació i el seu import. Si el total del finançament 
obtingut superés el pressupost final de l'actuació, l'Ajuntament haurà de tornar 
l'excedent que correspongui a INVICAT.  
 
CINQUENA. Publicitat de l'actuació  
 
Des de l'inici de les obres i durant la seva execució, hi haurà posat un rètol indicatiu de 
l'obra on constaran les institucions i empreses que hi participen, segons model 
normalitzat. Una vegada finalitzades es col·locarà en el lloc adient del bé restaurat una  
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placa de reconeixement al seu patrocinador (INVICAT), del propi Ajuntament i de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
SISENA. Finalització de l'actuació  
 
L'ajuntament de Palafolls notificarà a la Subdirecció general d'Arquitectura i Millora 
de les Àrees Urbanes la data en què procedirà a la recepció de les obres, per tal que 
prèviament junt amb els tècnics de l'ajuntament inspeccionin les obres i manifestin la 
seva conformitat amb els resultats dels treballs, d'acord amb la finalitat del present 
Conveni, mitjançant l'atorgament d'una acta.  
 
Una vegada finalitzada l'execució de l'obra es farà l'aixecament de la corresponent 
acta de comprovació de les obres, signada pels representants del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, del Departament de Cultura i l'ajuntament de Palafolls i la 
societat INVICAT.  
 
EI Departament de Territori i Sostenibilitat, el Departament de Cultura i INVICAT no 
assumeixen per aquest conveni cap obligació addicional relativa a la execució de altres 
obres ni a l'assumpció de qualsevol altra despesa incloses les corresponents al 
manteniment, reposició o conservació, ordinària o extraordinària, de les obres 
indicades objecte d'aquest conveni.  
 
SETENA. Vigència  
 
Aquest Conveni tindrà vigència des de la data de la seva signatura fins el temps 
necessari per donar compliment als compromisos assumits en el mateix.  
 
VUITENA. Ratificació  
 
EI Conveni haurà de ser ratificat pel Ple Municipal de l'ajuntament de Palafolls. 
 
NOVENA. Modificació del conveni  
 
Aquest Conveni podrà ser objecte de modificacions després de la seva signatura, si les 
parts ho consideren necessari a l'efecte d'assolir més convenientment les seves 
finalitats. Aquestes modificacions hauran de fer-se constar expressament en les 
corresponents addendes.  
 
DESENA. Resolució  
 
EI Conveni es podrà resoldre amb anterioritat al transcurs del seu termini de vigència 
per una de les causes següents: de comú acord de les parts o per impossibilitat 
d'acomplir-lo.  
 
En el cas d'incompliment de les seves clàusules per una part, l'altra part podrà optar 
entre exigir el compliment del Conveni o bé resoldre'l.  
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ONZENA. Jurisdicció  
 
Aquest Conveni té naturalesa jurídica administrativa, motiu pel qual les parts, en cas 
de discrepància o conflicte en la seva interpretació i/o execució, i previ intent de 
resolució entre les parts, es sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa.” 
 
Vist l’informe emès pel Secretari d’aquesta Corporació, senyor Sergi Ribas i Beltrán, de 
data 17 de novembre de 2014.  
 
Vist l’informe emès per la Interventora-accidental de l’Ajuntament, senyora Roser 
Corbera Safont, de data 24 de novembre de 2014. 
 
Vista la clàusula vuitena del conveni signat amb el Departament de Territori i 
Sostenibilitat en què es determina que el conveni haurà de ser ratificat pel Ple 
Municipal. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, de data 4 
de desembre de 2014, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acordà: 
 
PRIMER. Ratificar el conveni de col·laboració signat amb el Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l’empresa 
Infraestructures Viàries de Catalunya, SAU (INVICAT), per a la participació en la 
realització de les obres de rehabilitació parcial del castell de Palafolls, transcrit en 
la part expositiva del present acord. 
 
SEGON. Notificar el present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
Sr. Rueda: Aquest punt recull el conveni famós de quan es va fer el perllongament de 
l’autopista, que la concessionària ACESA està obligada a tots els municipis per allà on 
passa l’autopista a fer una aportació econòmica d’un u per cent del cost, per tant, a 
Palafolls amb el perllongament ens tocava uns cent setanta-nou mil euros. Això ja fa 
molt de temps que hem anat al darrera, no acabàvem d’aconseguir-ho i finalment des 
del departament de Territori i Sostenibilitat ens han fet arribar el conveni signat pel 
Conseller en el qual l’Ajuntament de Palafolls té dret a cobrar cent setanta-nou mil 
euros per poder-los gastar en la rehabilitació del Castell de Palafolls. El que fem avui un 
cop ha estat signat per l’Alcalde i pel Conseller doncs s’ha de ratificar pel Ple. 
 
Sr. Bermán: Data per poder cobrar-ho? Això no ho han dit, no? 
 
Sr. Alcalde: Això no es sap mai. Diuen que sí, que ara serà ràpid. La història és que fa 
tres anys ens van dir que ACESA havia donat els diners a la Generalitat i que era 
Territori i Sostenibilitat, que és amb qui firmem el conveni, qui tenia aquests diners i 
qui ens pagaria. Després de moltes entrevistes inclús amb l’Alcalde de Tordera, amb el 
que compartim aquesta subvenció, i que penso també que no és del tot justa perquè no 
és en base al territori ocupat sinó a la despesa utilitzada per la construcció en cada 
territori, és a dir, a Tordera on han fet aquest pont tan llarg, tan llarg, que no solament 
salva al riu sinó el sòl agrícola doncs han gastat més diners i cobren més. Però, bé, és 
igual, més enllà d’això aquests eren uns diners que ACESA em deia que ja havien 
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liquidat i que ho tenia la Generalitat, la Generalitat deia que sí, que era veritat i que ja 
cobraríem. Han passat els anys i en aquest moment quan signem això pensem que ens 
pagarà la Generalitat, diu “no, no els hi pagarà ACESA això”. Llavors, no sé si és que 
allò era mentida i que no havien pagat mai o que van pagar però ara paguen aquests 
convenis estranys que ara tenen les autopistes amb els governs autonòmics, 
especialment amb el nostre, i ara ho tornen a pagar un altre cop, no ho sé. El cas és que 
ara aquests diners venen de ACESA. 
 
Sr. Bermán: Però tampoc sabem quan ho pagaran? 
 
Sr. Alcalde: Diuen que ràpid. Si ho ha de pagar ACESA suposo que serà més ràpid, jo 
amb això confio més que no que la Generalitat ens pagui ràpid. En principi el conveni 
està signat i fins i tot quan ens van dir que ja anaven, això va ser al mes de juliol, a 
pagar vam iniciar unes obres de la plaça que pensàvem que era interessant de començar, 
a més era un moment bo per fer-les, era l’estiu, total que després des d’intervenció ja 
van dir “escolta, espera perquè no tenim els diners i hauríem d’alguna manera assumir-
ho”. Ara sembla que el projecte està fet, penso que és un projecte molt interessant i 
esperem que cobrarem per gastar-ho. 
 
Sr. Alemany: Plantejar únicament un dubte. Aquesta aportació de cent setanta i escaig 
mil euros, és finalista? Em refereixo, implica que ha de ser el Castell i no hi ha opció 
de... ho dic per aclarir-ho perquè potser hi ha gent que pensaria home abans de gastar 
res en això podríem gastar-ho en una altra cosa. 
 
Sr. Alcalde: És una llei que té a veure amb la construcció d’autopistes i estan obligats a 
pagar un u per cent, que li diuen un u per cent cultural, no ha de ser exactament el 
Castell però ha de ser patrimoni cultural històric. 
 
Sr. Alemany: Simplement era per emfatitzar que no podem dedicar-ho a altres coses que 
potser serien... Hi hauria gent que tindria el criteri que són més necessàries, és un tema 
finalista. 
 
Sr. Alcalde: Suposo que tothom tindria idees fantàstiques però en aquest moment hem 
de gastar-ho en això. M’agradaria en el proper Ple o quan sigui perquè estem fent alguns 
canvis, algunes millores amb l’Arquitecte Llorenç Serra que és qui ha fet tot aquest 
temps el projecte del Castell, m’agradaria ensenyar-lo. Intentarem tenir la seguretat de 
que aquests diners existeixen i hem començat aquesta obra una mica i voldríem tenir els 
diners a disposició. 
 
7. APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI DE BÉNS 
MUNICIPAL A 31 DE DESEMBRE DE 2013. 
 
Examinat l’expedient de rectificació de l’Inventari en què són consignades les altes i 
baixes que hi ha hagut des de la darrera rectificació de l’inventari, i que ofereix el 
següent resum general: 
 
 
EPÍGRAFS Nº DE BÉNS 

QUE COMPRÈN 
 VALORACIÓ 
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1. BÉNS DE DOMINI PÚBLIC   
  1.1. BÉNS D’ÚS PÚBLIC   
       1.1.1. PARCS I JARDINS 44  0,00
       1.1.2. PLACES I VIALS URBANS 203  0,00
       1.1.3. VIALS NO URBANS 29  0,00
       1.1.4. ALTRES BÉNS D’ÚS PÚBLIC 55  0,00
  1.2. BÉNS AFECTES A SERVEI PÚBLIC   
       1.2.1. BÉNS IMMOBLES 47     21.333.290,91
       1.2.2. DRETS REALS 5  72.016,84
       1.2.3. BÉNS MOBLES 1.320  780.588,20
       1.2.4. DRETS DE PROPIETAT 
IMMATERIAL 

16  26.939,46

       1.2.5. SEMOVENTS 0  0,00
2. BÉNS COMUNALS 0  0,00
3. BÉNS PATRIMONIALS 1  48.600,00
4. BÉNS I DRETS REVERTIBLES 0  0,00
   

TOTAL ACTIU ………. 1.720  22.261.435,41
  

5. OBLIGACIONS DE L’ENS LOCAL   
  

TOTAL PASSIU ……... 11  3.431.290,98
   

TOTAL PATRIMONI   18.830.144,43
 
Atès el que disposen els articles 103 a 118 del Reglament de patrimoni dels ens locals, 
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i 222.3 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. 
 
Vist l’informe unit a l’expedient emès pel Secretari de la Corporació de data 28 de 
novembre de 2014. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, de data 4 
de desembre de 2014, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acordà: 
 
Primer.- Aprovar la rectificació de l’inventari de béns i drets d’aquest Ajuntament 
referida al 31 de desembre de 2013. 
 
Segon.- Remetre còpia de l’esmentat inventari al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del 
Govern. 
 
Sr. Rueda: Excusant el Regidor d’Hisenda, Josep Ribas, que no ha pogut acompanyar-
nos, es tracta, com cada exercici, l’Ajuntament, totes les administracions públiques fan 
inventari dels béns, altes i baixes que tenen com a administració. El que presentem 
aquest any és l’actualitzat de l’exercici anterior 2013 on consta tot el patrimoni que hem 
acceptat i el patrimoni que ens ha sortit. El dia de la Comissió el Sr. Bermán demanava 
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com s’havia calculat, doncs amb l’empresa que ha fet l’inventari ens comentava que en 
aplicació del règim general contable de l’any 2007 en la qual hi ha unes ràtios que per 
exemple els béns mobles s’amortitzen en vuit anys, per tant, el preu de sortida, els 
ordinadors o cadires que l’Ajuntament va comprar l’any 2013 s’han incorporat al 
patrimoni amb el valor d’adquisició i mentre van passant els anys aquestes cadires o 
aquests béns mobles van perdent valor fins a l’any vuit que és zero. En el cas dels béns 
immobles es van amortitzant fins a un total de vint anys. I el tema que ja vam parlar en 
la Comissió i que ja es va debatre és que els carrers, les places, tot el que són els béns de 
domini públic tenen un valor zero perquè no tenen càrrega patrimonial i l’Ajuntament 
no els pot alienar, no tenen valor patrimonial i llavors no es poden taxar. Això són les 
entrades i les sortides de l’exercici 2013. 
 
8. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA COMISSIÓ MIXTA DE SEGUIMENT 
DEL CONVENI DEL PERSONAL LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE 
PALAFOLLS DE DATA 24 DE NOVEMBRE DE 2014. 
 
El Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Palafolls es va aprovar 
per acord del Ple de l’Ajuntament, en data 19 de juliol de 2013. 
 
L’article 28.3 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic 
i altres mesures de reforma administrativa (BOE núm. 226, de 17 de setembre) modifica 
l’article 48.k) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, 
reconeixent als funcionaris públics un permís de cinc dies a l’any per assumptes 
particulars. 
 
Aquesta modificació legislativa és aplicable únicament al personal funcionari de les 
Administracions Públiques; no obstant, la voluntat d’aquest Ajuntament ha sigut sempre 
tendir a equiparar, dins del marc legal vigent en cada moment, el règim del personal 
funcionari i el del personal laboral.  
 
Per aquest motiu, en data 24 de novembre de 2014, es va acordar amb la Comissió 
mixta de seguiment del conveni del personal laboral que el personal laboral de la 
Corporació també pugui gaudir de manera immediata d’aquest cinquè dia d’assumptes 
propis, tal i com es reflecteix en l’acta que seguidament es transcriu: 
 
“ACTA DE LA COMISSIÓ MIXTA DE SEGUIMENT DEL CONVENI DEL PERSONAL 
LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE PALAFOLLS. 
 
A Palafolls, essent les 10:00 hores, del dia 24 de novembre de 2014, es reuneixen a la 
Casa Consistorial els assistents relacionats al peu, amb l’objecte de valorar la 
possibilitat de gaudiment d’un cinquè dia d’assumptes propis per part del personal 
laboral. 
 
L’article 28.3 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector 
Públic i altres mesures de reforma administrativa (BOE núm. 226, de 17 de setembre) 
modifica l’article 48.k) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic, reconeixent als funcionaris públics un permís de cinc dies a l’any per assumptes 
particulars. 
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Aquesta modificació legislativa és aplicable únicament al personal funcionari de les 
Administracions Públiques; no obstant, la voluntat d’aquest Ajuntament ha sigut 
sempre tendir a equiparar, dins del marc legal vigent en cada moment, el règim del 
personal funcionari i el del personal laboral. Per aquest motiu, l’Ajuntament proposa 
que el personal laboral de la Corporació també pugui gaudir de manera immediata 
d’aquest cinquè dia d’assumptes propis. 
 
Així mateix, es proposa que, de forma excepcional i únicament per aquest proper any 
2015, aquest cinquè dia d’assumptes particulars podrà ser gaudit fins a la data del 31 
de març de 2015. 
 
Tots els presents mostren la seva conformitat en la proposta realitzada per 
l’Ajuntament i aquesta es dóna per aprovada. 
 
De conformitat amb 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 i determinen la participació dels empleats públics en els 
termes previstos a la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut 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 4 
de desembre de 2014, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acordà: 
 
Primer.- Aprovar l’acta de la comissió mixta de seguiment del conveni del personal 
laboral de l'Ajuntament de Palafolls, de data 24 de novembre de 2014 que consta 
transcrita en el cos del present acord i incorporar-la com un annex al “Conveni 
Col·lectiu de treball del personal laboral” de l’Ajuntament de Palafolls, aprovat 
pel Ple municipal de data 19 de juliol de 2013.  
 
Segon.- Notificar el present acord al Comitè d’Empresa d’aquest Ajuntament. 
 
Sra. Agüera:  Això és un tema del Regidor de Personal que el tenim a Copenhaguen. En 
el seu dia els funcionaris tenien..., bé el personal de l’Ajuntament tenien..., no de 
l’Ajuntament no, tots els funcionaris de l’Administració tenien nou dies d’assumptes 
propis, es van reduir a sis, de sis a tres, després de tres van pujar a quatre i aquest any 
han tornat a donar un altre dia, o sigui que tindrien un cinquè dia d’assumptes propis. 
Això l’Estat ho ha donat pels funcionaris però pel personal laboral no. Nosaltres com a 
Ajuntament tots els drets són iguals, tant per funcionaris com pel personal laboral, i el 
que fem és passar per aquest Ple donar al personal laboral el cinquè dia d’assumptes 
propis igual que el poden gaudir els funcionaris. 
 
9. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA 856/2014 A 
1107/2014 I CONTROL D'ORGANS DE GOVERN. 
 
Sr. Alcalde: Algú vol...? Teniu algun decret? 
 
Sr. Bermán: Volia parlar del decret 990 però serà a precs i preguntes. 
 
Sr. Alcalde: Llavors, s’ha acabat l’ordre del dia i passem al torn obert de paraules. 
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10. TORN OBERT DE PARAULES. 
 
Sr. Alcalde: No sé si el PSC té alguna intervenció prevista? No? Bé, s’ha d’informar 
que s’han començat les obres del cementiri que sembla que van ràpides i esperem que 
compleixin els terminis. També s’han d’haver començat les obres del Teatre, hi ha 
l’empresa que ha de fer les obres que em sembla que està a l’espera que li donin els 
permisos per retirar el fibrociment que és tòxic i els Vestuaris de la Figuerassa, 
expliqueu com està. 
 
Sra. Torrent: Bona nit, en aquests moments els vestuaris ja estan acabats, només falta 
recepcionar l’obra i fer la inauguració. Suposem que per mitjans de gener o pels voltants 
de gener ja ho tindríem enllestit. Aprofito per també dir que en aquests moments estem 
posant la llum al que serà la pista d’skate i tot el que serà el Campus de Primària i també 
volíem aprofitar per dir que properament l’inaugurarem perquè els nois al Nadal, no està 
del tot acabat falten algunes peces, però pels nois que ja tenen una edat, que són més 
grans de dotze anys i no poden anar al juga-juga, que puguin gaudir d’aquest espai. 
 
Sr. Bermán: Seré ràpid avui perquè el Ple va ràpid i avui seré ràpid amb les preguntes. 
Una de les preguntes ja l’ha contestat ha estat el tema del Teatre, però sí que li volia fer 
una pregunta Sr. Rueda. Em podia dir, més o menys, jo suposo que ja està recepcionat, 
què ha costat la caserna de la Policia Local? 
 
Sr. Rueda: Està pendent de que li passem un informe, em sembla que ho va sol·licitar. 
No ho va sol·licitar? Justament l’altre dia estaven fent les dades, si vol li preparo. Quan 
ha costat? Sé la subvenció, sé la partida igual que vostè del pressupost de l’exercici. 
 
Sr. Bermán: Ho he demanat. Suposo que ho sap que ho he demanat. 
 
Sr. Rueda: A veure si de cara a la setmana que ve li puc contestar per escrit perquè no 
m’atreveixo a donar les diferents dades. 
 
Sr. Bermán: He demanat les certificacions, he demanat el projecte, no sé si teniu 
l’instància però ja fa que ho he demanat. 
 
Sr. Rueda: T’ho passarem tot. 
 
Sr. Bermán: La meva pregunta és com que no sabem el total del cost de la caserna, si 
que em preocupa que la caserna si vostè va allà, sé que el projecte es va modificar, es va 
donar aquest vint per cent que era el màxim que es podia fer en aquest mateix projecte, 
però em trobo que el projecte no està acabat, a la caserna encara li falta l’alarma, les 
càmeres, tot el contingut del que és la caserna amb el  projecte del dibuix que jo vaig 
veure encara no està acabat. A mi m’agradaria saber el perquè si no està l’alarma en una 
caserna de la Policia, si l’armer que vaig donar una volta el dia de la inauguració i em 
vaig quedar sorprès perquè aquest mateix armer estava tocant una paret amb un 
porexpan. No sé quin preu sortirà, però jo veig que aquesta caserna té moltes mancances 
encara i hi ha molt per acabar. Per això vaig demanar les certificacions perquè era molt 
maca la inauguració però si vostè entra en un cos policial i no veu ni les alarmes i tenim 
un armer que no sé com la coordinadora no ha fet un informe sobre si veritablement 
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aquesta caserna compleix les normatives. Jo demanaria una mica de... Jo crec que hem 
patit una mica amb la gestió de fer aquesta caserna. 
 
Sr. Rueda: El projecte de la caserna s’ha executat al cent per cent, sí que és veritat que 
com vostè diu es va modificar el projecte perquè van haver-hi coses sobrevingudes que 
van requerir que ens adaptéssim al projecte i al contracte amb l’empresa. A hores d’ara 
estan totes les instal·lacions fetes i la construcció està perfectament adaptada al projecte. 
Faltes dues coses que és com vostè diu les càmeres i allò altre que m’ha dit era l’alarma, 
bàsicament és perquè estan muntades amb fibra òptica. En principi l’alarma i les 
càmeres anaven connectades a les instal·lacions del MID. 
 
Sr. Bermán: En el projecte no estan. 
 
Sr. Rueda: No, en el projecte no estan perquè nosaltres ho consideràvem instal·lació 
municipal i volia que ens la fes la persona que es dedica a les alarmes i haurà de ser la 
que porti els codis, com en tots els edificis. Quan hem fet fins i tot la Figuerassa o inclús 
el Centre de Ciutat Jardí sempre posem nosaltres l’alarma, el nostre equip de lampisteria 
és qui dissenya l’alarma, la tria, posa els codis, etc. I de les càmeres, la nostra tècnica 
informàtica les té encarregades. El tema és que van connectades amb el MID i van 
mitjançant fibra òptica, wimax o wifi, ara no ho sé dir, però són les úniques coses que 
falten. 
 
Sr. Bermán: Però si és el fet. Vostè creu que heu inaugurat una caserna i que no estigui 
l’alarma amb un armer en una caserna? 
 
Sr. Rueda: No ho sé si en els armers ha d’haver-hi una alarma, ho desconec. 
 
Sr. Bermán: Ostres, per favor, consulti, perquè jo ho he consultat. Vostè m’està dient 
que teniu pressupost ja de l’alarma... 
 
Sr. Rueda: Sí, sí, les càmeres estan demanades únicament hauríem de demanar 
autorització... 
 
Sr. Bermán: I el que ha fet el pressupost no li ha dit com es que s’ha inaugurat una 
caserna i no hi ha una alarma al costat d’un armer? 
 
Sr. Rueda: Una cosa és la inauguració com a acte de mostrar-la i una altra cosa és la 
recepció final de l’obra. 
 
Sr. Bermán: Però s’està fent un servei. 
 
Sr. Rueda: No ho sé si en el cas de les antigues dependències a l’armer hi havia alarma, 
no ho sé exactament, estem en la mateixa situació, no hem empitjorat. 
 
Sr. Bermán: Doncs, anem bé Sr. Rueda. Jo ho consultaria de veritat. En referència a la 
Policia tinc entès que la setmana passada o l’altre, no sé ben bé la data Sra. Regidora, ha 
plegat un altre... bé, que ha demanat un altre comissió de serveis. 
 
Sra. Petit: Han sol·licitat una comissió de serveis. 
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Sr. Bermán: Ja són sis, no? Que han marxat de l’Ajuntament? La meva pregunta és, jo 
això ja ho vaig comentar, perquè diu que això funciona perfectament, que la Policia 
funciona correctament i jo el que veig és que marxen policies i cada vegada tenim 
menys policies, menys serveis i veig pel registre o pel Decreto 990 que el Cap de la 
Policia demana el canvi del quadrant perquè no es pot fer el servei. Em dono compte 
que cada vegada va a menys i cada vegada l’Ajuntament encara no incorpora agents. El 
que no acabo d’entendre és que si li dóna el permís de comissió de serveis aquest 
Ajuntament no té previsió de res i cada vegada a la Policia la veig pitjor. Fixi’s si la 
veig pitjor, no sé si vostè estarà entès també de que a l’Ajuntament han presentat varis 
agents un escrit, que anava dirigit també a tots els caps de l’oposició amb noms i tot i 
pel que veig no ens han donat còpia, jo l’he hagut de demanar perquè he vist per registre 
que hi havia un document de varis agents. Jo li demanaria el perquè si hi ha escrits fets 
que estan dient coses molt alarmants, jo suposo que vostè ho sap de data 10 d’octubre 
de 2014, m’agradaria que avalués una mica que està passant. Perquè si vostè creu que la 
situació de la Policia Local és perfecte jo discrepo totalment. Perquè si vostè també em 
diu que jo veig com un agent interí estigui fent servei un de sol al vespre, jo no ho sé si 
vostè porta molt bé la Policia Local. El que em fa entendre és que tot va bé i sempre 
dient que tot va bé, però cada vegada hi ha més coses i cada vegada menys policies i 
cada vegada menys servei.  I no sé si és que vostè està capacitada per portar la regidoria 
de Governació o és que qui dirigeix ha estat una equivocació per part de l’equip de 
govern. No ho acabo d’entendre. A mi m’agradaria que un dia vostè convoqui una 
reunió a nivell de..., i ho he demanat cinquanta mil vegades i l’Alcalde s’ha posat a 
riure, sí, sí, sí, ens reunirem i hi ha actes Sr. Alcalde, vostè va dir sí farem una reunió, 
parlarem del tema però el que veig és que vostè tampoc compleix la seva paraula, Sr. 
Alcalde, i hi ha actes del Ple municipal. Jo crec que és una cosa molt important, una 
seguretat d’un poble i per mi el més preocupant és que posi vostè interins al vespre, un 
de sol que quan passi alguna cosa al vespre resulta que no s’enterarà fins el torn del matí 
a les sis del matí. Jo començaria a rumiar a veure que passa. 
 
Sra. Petit: En cap moment nosaltres hem dit que el funcionament de la Policia sigui 
perfecte, sempre hem dit que és millorable i quan fa referència a aquest canvi de 
quadrant que s’ha fet aquests últims mesos d’aquest any ha estat no solsament per 
algunes de les comissions de servei que no s’han pogut cobrir perquè inicialment hi 
havia previsió de cobrir-les i després hi ha hagut inconvenients per part dels agents que 
estava previst que vinguessin a substituir aquestes comissions i, fins i tot, per part de 
l’Ajuntament que els havia de cedir hi ha hagut inconvenients que ho ha dificultat però, 
sobretot, s’ha fet aquest canvi de quadrant a final d’any per baixes que van coincidir. Va 
tornar a coincidir un moment que hi havia tres agents de baixa i això va obligar a que en 
aquests últims dos mesos haver de modificar aquest quadrant. Pel demés s’estan fent 
totes les gestions per substituir les baixes, l’última entrevista que hem fet a un dels 
agents que havia de substituir a un dels agents que està de baixa, doncs, ha donat 
negatiu al test psicotècnic, la setmana que ve es tornarà a repetir aquesta prova en el 
següent agent que està a la llista i la intenció és substituir-los. En quant a que cada 
vegada van pitjor és difícil de valorar però jo penso que no, jo penso que en molts 
aspectes s’ha millorat. 
 
Sr. Bermán: La meva pregunta, per què hi ha agents que hi ha tres al matí i al vespre 
solament hi ha un? 
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Sra. Petit: Perquè els quadrants, entre altres coses, tenen la dificultat de que no es poden 
canviar d’un dia per l’altre, és una de les reivindicacions dels agents, i es que no podem 
anar canviant els quadrants sobre la marxa. Llavors, si en un moment determinat hi ha 
un dels... no em surt ara la paraula, dels agents no, dels esquadrons no sé si és ben bé la 
paraula, dels escamots perdó, en un dels escamots coincideix que hi ha dos o més agents 
de baixa doncs això és el que fa aquesta distorsió; veus que pel matí hi ha quatre agents 
i a la nit només hi ha un o dos, però això a vegades és d’un dia per l’altre que aquestes 
baixes es produeixen i no es poden substituir si no hi ha la voluntat dels agents de fer 
aquest canvi de torn. 
 
Sr. Bermán: Però depèn del quadrant que tu col·loquis, hi ha un que és el “correturnos” 
que es diu. 
 
Sra. Petit: Sí depèn del quadrant, però el quadrant que nosaltres tenim en aquests 
moments no permet fer aquests canvis. Estem negociant el quadrant de l’any vinent i 
mirarem de millorar aquests aspectes. 
 
Sr. Bermán: I la meva pregunta és, per què si hi ha agents que demanen que es doni 
còpia a tots els regidors de l’oposició no s’ha donat còpia del document? Perquè hi ha 
coses que no vull tractar-les aquí, per això vull a veure si és veritat, perquè vostè suposo 
que està al corrent d’aquestes instàncies, Sr. Alcalde, i són preocupants el que diuen. 
M’agradaria, si us plau, una reunió, almenys que doni una explicació Alcalde amb coses 
del tema de la Policia, que és una cosa més discreta i poder parlar a fons de la qüestió, li 
demanaria perquè vostè diu sempre sí, sí, però no és el moment, i tenim un problema i 
vostè ho sap igual. Les comissions de serveis sabem com funcionen però moltes 
vegades, Regidora, s’han de denegar les comissions de serveis. 
 
Sra. Petit: Sí, amb això estic d’acord, estic d’acord i potser és una de les coses que 
farem.  
 
Sr. Bermán: No per denegar-les sinó perquè això li requereix a l’Ajuntament de 
Palafolls el que li està passant. 
 
Sra. Petit: El que passa que tenir un agent que demana la comissió de serveis, que en 
principi és perquè o no està a gust o perquè vol millorar la seva situació, denegar-la 
doncs ens sembla que és millor facilitar-la. Però, sí que és veritat que ens hem 
d’assegurar abans de que tenim la substitució d’aquesta comissió de serveis, amb això 
estic d’acord amb vostè, sí. 
 
Sr. Bermán: I jo estic d’acord amb el que vostè està dient ara i el que ens ha passat és 
això. 
 
Sra. Petit: Sí, sí ho reconec, sí que ha passat això. 
 
Sr. Bermán: I demanaria que almenys els companys tinguessin una còpia del document. 
 
Sra. Petit: D’acord. 
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Sr. Bermán: Després, demanaria, Sr. Alcalde, i això ja vam tractar-ho i és una cosa més 
simple. Fa ja mesos vaig comentar que això és un plenari i hi ha un protocol, no? Com 
vostè està sempre dient que cadascú parla, els portaveus, el torn, el ROM, però jo vaig 
demanar que almenys amb el protocol del Ple municipal que estigués el quadre del 
president de la Generalitat i el quadre de Felipe sexto i veig que fa mesos i no està 
encara col·locat i la llei ho demana que estiguin col·locats. 
 
Sr. Alcalde: Hi ha hagut tants canvis últimament que he pensat que potser gastem diners 
en alguna cosa que després hem de canviar. 
 
Sr. Bermán: Si no costa res perquè ho envien és gratis. 
 
Sr. Alcalde: Jo m’esperaria, s’ha de pagar, el del President de la Generalitat no però el 
del Rei es veu que sí. Llavors, ja el posarem, és una obligació i és veritat que no 
complim amb la llei i hauríem de fer-ho. Espero que no canviïn més però és que el 
President de la Generalitat no sabem cada dia si el mes que ve estarà o no. Vostè entén 
com és la situació ara? 
 
Sr. Bermán: La situació és que el President de la Generalitat fa anys que està i el normal 
és que estigués. A mi els riures em sembla perfecte que es rigui però l’anterior me la vas 
ensenyar a dintre. 
 
Sr. Alcalde: Jo per si de cas ja he demanat la foto del Sr. Junqueras. 
 
Sr. Bermán: Per acabar volia demanar el dia 11 d’agost, en el registre 3021, vaig fer un 
recurs d’impugnació d’un acord plenari. Suposo que ho té present. Demanaria quan es 
farà la resolució d’aquest... perquè jo crec que des de l’11 d’agost hi ha molt de temps 
perquè faci una resolució del document. 
 
Sr. Alcalde: Està conegut i se li farà amb la rapidesa més.... Jo he estat molts dies fora, 
el Regidor d’Hisenda ja veieu com està, viatja pel món, tot el dia. Tenim alguns 
problemes també nosaltres però té raó i ho farem. 
 
Sra. Pla: Ens agradaria saber, perquè ens ho han preguntat, quin és el criteri per deixar 
utilitzar el Palauet per dur a terme una activitat esportiva? Quin criteri segueixen? 
 
Sra. Torrent: Una activitat de quin tipus? 
 
Sra. Pla: Esportiva o lúdica. 
 
Sra. Torrent: Però si és una associació, si no ho és... Si ve un particular normalment no 
el deixem ni ho cedim. Si són associacions que estan a dintre del Registre d’Entitats 
municipals no hi ha cap problema perquè ja tenen els seus dies. Si estan registrats i fan 
entrenos normal... 
 
Sra. Pla: Feu una graella i llavors en funció de la disponibilitat? 
 
Sra. Torrent: És clar, nosaltres el que mirem és la quantitat de persones que hi ha a 
l’entitat i després la disponibilitat que hi ha. Quan més socis i més equips hi ha potser 
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tenen més dies d’entrenament que potser l’entitat que no en necessita tants. Normalment 
demanen el màxim però després dintre del que nosaltres tenim i veiem, segons com 
sigui l’entitat de gran, així donem l’espai. 
 
Sra. Pla: S’informa que sí o que no poden utilitzar-lo? 
 
Sra. Torrent: Si algú demana l’espai i no se li ha cedit pel que sigui, sí, és clar, sempre. 
Jo no crec que estiguem parlant del mateix, no? No sé del que parleu però no és entitat 
esportiva o és una altra cosa. 
 
Sra. Pla: Ens han preguntat i era per saber com ho gestionàveu o com ho deixàveu de 
gestionar. 
 
Sra. Torrent: Primer el que han de fer és entrar una instància genèrica demanant, si són 
associació, entitat després ho mirem. Sempre va de la mateixa manera per totes les 
entitats. 
 
Sra. Pla: Després, amb quina periodicitat passen a netejar els carrers, la recollida de 
brossa a les urbanitzacions, si hi ha un calendari i, en el mateix sentit, com gestiona el 
manteniment de parcs i jardins? 
 
Sra. Torrent: Hi ha periodicitats. O sigui, cada empresa amb la qual tenim el conveni o 
tenim el concurs té una graella i a segons quines places passen setmanalment, segons 
quines places passen diàriament, segons quines places cada tres dies. 
 
Sra. Pla: I quin és el criteri? 
 
Sra. Torrent: El criteri, sobretot, és la quantitat de gent que hi va i quin funcionament té 
aquesta plaça. No és el mateix un Joaquim Ruyra que una altra plaça, Santa Maria o 
Mas Tit o Pla de la Sorra, no és el mateix l’afluència que hi ha. Joaquim Ruyra és diària 
es fa la neteja i es fa tot el manteniment. 
 
Sra. Pla: I la brossa, és el mateix? O sigui, la recollida de brossa, de reciclatge, de... 
 
Sra. Torrent: No perquè l’empresa que fa la neteja ja no tira coses a dins de les 
papereres que hi ha perquè la jardineria és a part. Tot el que ells recullen de brossa s’ho 
emporten. Una altra cosa és el que fa en Castillejos que és qui porta tot el manteniment 
de recollida de papereres, llavors, ell ho fa cada dos dies o cada tres i va passant. Té un 
circuit i ho va recollint. A les escoles ho recullen més sovint, als parcs segons quins 
parcs, segons l’afluència ho recullen més sovint, són periodicitats segons les..., tenen 
una graella i van fent. 
 
Sra. Pla: I els contenidors de reciclar? 
 
Sra. Torrent: Rueda, em sembla que són cada dos dies, no? O cada tres. 
 
Sr. Rueda: Depèn, el plàstic té més freqüència, el paper en té menys i el vidre menys. 
 
Sra. Torrent: És pel volum. 
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Sra. Pla: Ens podeu passar per escrit l’afluència de... bé, això de les places que deia. 
 
Sr. Rueda: És el conveni que tenim amb el Consell Comarcal. Els contenidors de 
selectiva ho porta el Consell Comarcal. 
 
Sra. Torrent: Com que ell ja ho té d’en Castillejos ja t’ho passarà. 
 
Sra. Pla: I allò de les periodicitats? 
 
Sra. Torrent: Sí, sí. 
 
Sra. Pla: I una cosa, es que ho hem dit moltes vegades però la gent ens ve i ens ho diu i 
ens ho demana que us ho fem sabem. Els bancs d’aquí al davant de la pastisseria, del 
Forum Palatiolo estan plens de cagarades d’ocells, de coloms, pensen fer alguna cosa 
amb la plaga de coloms que hi ha a Palafolls? Quan decidiran actuar? 
 
Sra. Torrent: Bé, més que la plaga potser és tot una mica, el que volem fer és reordenar 
tota aquella zona que és el que estàvem mirant amb l’Antonieta, amb en Josep Rueda, 
perquè s’han de fer diferents actuacions i una seria treure aquells bancs primer perquè ja 
estan malmesos s’han de reposar i posar uns de nous, però, a més a més, hem de canviar 
les jardineres i estem mirant una mica l’aparcament i tot com ho faríem.  
 
Sra. Pla: Però, els coloms? 
 
Sra. Torrent: Haurem de fer l’esporga dels arbres i després mirar a veure que passa. 
 
Sra. Pla: Però faran alguna cosa amb els coloms? O seguirem movent bancs i places i 
coses. 
 
Sra. Torrent: No movem ni bancs, ni places pels coloms, però sí que és veritat que hi ha 
ocells als arbres i cada dia fan i els seus excrements cauen als bancs i hi ha gent sentada, 
doncs sempre estan bruts. Llavors, la solució no és tallar els arbres perquè no hi hagi 
coloms, no sé quina quantitat hi ha, hi ha molta perquè hi ha molta brutícia i ho estem 
veient i és un dels... són els sis arbres o quatre arbres que hi ha molta... 
 
Sra. Pla: Hi ha coses per fer. 
 
Sra. Torrent: Sí, ja. Ho estem mirant. Sí que és veritat que tal i com estan col·locats a 
sota dels arbres doncs, és clar, la ley de Murphy. Farem una reubicació i mirarem. Sí 
que és veritat que s’ha d’esporgar i després veurem si és plaga o no és plaga. 
 
Sra. Pla: Amb la mà al cor li dic que la solució no és tot això. A Palafolls hi ha una 
plaga de fa molts anys de coloms, els hi hem dit moltes vegades i hi ha solucions. Ja 
decidiran quan. 
 
Sr. Alemany: Començaria per un punt que comentava el Sr. Bermán que em sembla, bé, 
jo penso que complicat d’entendre. És a dir, hi ha una persona, la que sigui, en aquest 
cas és un agent de policia, és igual, hi ha una persona que diu textualment “que desitjo 
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que tots els representants polítics tinguin còpia d’aquest escrit per tal que siguin 
coneixedors de primera mà de les veritables”, seria la seva versió òbviament d’aquesta 
senyora, “circumstàncies de la problemàtica dins del cos policial i que es lliuri còpia 
d’aquest escrit a les persones indicades”, hi ha tot una sèrie de persones, representants 
sindicals, Alcalde, regidors que hi som tots amb nom i cognom els que som representant 
de grup i això té data de a Palafolls, 10 d’octubre de 2014. Estem a 12 de desembre, per 
mí, això és molt greu. És a dir, que hi hagi una persona que demani que tinguem aquesta 
informació perquè nosaltres puguem escatir i puguem es suposa que realitzar la nostra 
tasca d’oposició, sempre amb les formes convenients, i que nosaltres no tinguem 
aquesta informació, no se’ns hagi passat aquesta informació pot ser per dues causes; una 
per intencionalitat, que jo vull pensar que no, i una altra perquè algú s’ha despistat. En 
ambdós casos es tracta d’un tema, jo penso, a posar sobre la taula perquè aleshores el 
que passa és que les persones en qüestió que presenten això poden arribar a pensar que 
hi ha un desinterès per part dels representants polítics d’aquest poble amb aquesta 
temàtica o que apliquem el tant se m’enfutisma quan no és el cas, d’acord? I això no vol 
dir que puguem estar d’acord amb aquesta persona o no perquè hi ha casos amb què no 
estem d’acord i hi ha casos que potser estem d’acord, però ens sembla que no se’ns..., és 
a dir, que per activa o per passiva se’ns hagi vetat l’accés a aquesta informació és greu i 
ho volíem explicitar en aquest Ple perquè com a mínim no torni a passar. Dit això, el Sr. 
Rueda comentava que la posada en marxa de la recollida orgànica era un fet, no? 
Entenc, que era per zones, que havia començat pel barri de Sant Lluís i que comptava 
que abans de Nadal estaria en tot el municipi. 
 
Sr. Rueda: No, abans de Nadal no. La campanya dura un mes i mig o dos mesos, 
comencem per Sant Lluís i el pla pilot de recollida es desplega a partir del 21 al barri de 
Sant Lluís. 
 
Sr. Alemany: A partir del dia 21 de desembre al barri de Sant Lluís, disculpi, d’acord. 
Aleshores, la pregunta, com que és un tema que n’hem parlat i li hem preguntat en altres 
plens i recordem perfectament que ens va dir que al setembre, com a molt tard a 
l’octubre, la campanya estarà en marxa, per què s’ha dilatat fins el mes de desembre?  I 
sabent que el desembre és un mes complicat, aquestes dates sobretot, per què hi ha 
hagut aquesta dilatació a l’hora de posar, tenint en compte que som l’últim municipi del 
Maresme i que estem l’últim a la cua de la implantació de la recollida orgànica? 
 
Sr. Rueda: Bàsicament pel lliurament del material perquè tot el material s’ha comprat 
mancomunadament amb l’Ajuntament de Pineda, amb l’Ajuntament de Malgrat, amb 
l’Ajuntament de Santa Susanna i nosaltres i sí que és veritat que nosaltres al ser el 
municipi que anàvem més endarrerits en l’organització doncs hem estat els últims en 
rebre el material i en segon lloc perquè en el que sí teníem interès era en què els quatre 
informadors ambientals que són els que venien casa per casa se’ls hi fes una formació 
perquè coneguessin una mica el territori i això és el que hem acabat fent aquests primers 
últims dies de novembre. 
 
Sr. Alemany: Estaríem d’acord en què la formació aquesta es podria haver fet els mesos 
de setembre i tenir-los preparats per quan el material estigués aquí? 
 
Sr. Rueda: Sí, bé, sí i no perquè no teníem pensat encara per exemple que començaríem 
pel barri de Sant Lluís. 
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Sr. Alemany: Però, és igual, necessitaries quatre o les que creguin convenient. 
 
Sr. Rueda: Sí però la formació ells ja la tenen perquè són gent que venen del món de la 
sostenibilitat i del medi ambient. El que volíem ensenya’ls-hi era el funcionament del 
municipi, amb qui tenim els convenis de la recollida selectiva, com funcionarà, etc. 
 
Sr. Alemany: Perfecte, però aquests coneixements sobre el funcionament del municipi 
es podien haver traslladat al mes de setembre i haver estat operatius perquè segons 
tenim entès des de fa més d’un mes que Malgrat i Pineda estant funcionant. 
 
Sr. Rueda: Sí, però nosaltres ens vam estimar doncs fer-ho d’una altra manera i 
començar pels barris, un per un, ells ho han implantat a tot el territori i nosaltres ho hem 
fet així, vull dir que són diferents criteris. 
 
Sr. Alemany: D’acord. Si a mi com ho hagin implantat els altres municipis em dóna 
igual. 
 
Sr. Rueda: Qui parla dels altres municipis és vostè, Malgrat, Pineda no sé que i jo li 
contesto. 
 
Sr. Alemany: Però parlo de les dates, fa un mes i mig que estan treballant els altres 
municipis i aquí començarem el dia 21 de desembre. 
 
Sr. Rueda: No, aquí hem començat abans perquè de tot això hem tingut una sèrie 
d’informació, hem recollit els punts de recollida. Nosaltres hem estimat..., bé, si us ve 
de trenta dies, no ho sé Susanna amb aquests sospirs, vam dir el dia 2 d’agost a vegades 
es dilata en el temps, no hem cobrat un duro de la Generalitat de Catalunya que ens ha 
de pagar seixanta mil euros, l’Ajuntament ha anat fent el que li tocava. El compromís 
era l’any 2014, abans de finalitzar l’any 2014, l’Ajuntament començaria la recollida de 
fracció orgànica; Malgrat ha començat al novembre, Pineda va començar el 12 de 
novembre, normalment, nosaltres comencem la campanya el dia 9 de desembre, vint 
dies després, tampoc veig el drama ni crec que sigui una cosa que aquí ens hi hàgim de 
posar les mans al cap. Ho hem intentat, hem trigat una mica més, però, bé, ha començat 
i el desplegament està aquí. 
 
Sr. Alemany: Jo li agrairia Sr. Rueda que si us plau aquests judicis de forma no..., vull 
dir que jo li podria fer el mateix a vostè, és a dir, ni nosaltres estem especificant cap 
drama, ni estem indicant-li res més. Simplement... 
 
Sr. Rueda: No, però m’està dient que el dia 2 de novembre, vam dir que 
aproximadament. 
 
Sr. Alemany: Em permet? 
 
Sr. Rueda: Sí, sí. 
 
Sr. Alemany: Sí? Gràcies. Doncs l’únic que li estic comentant és que aquesta previsió 
tal i com vostès s’havien compromès aquí, perquè se’ls hi va comentar aquest aspecte, 
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que al mes de setembre com a molt a l’octubre ja estarien funcionant, que aquesta 
previsió a l’hora de preparar el personal, donar-li els coneixements necessaris del 
municipi es podia haver avançat i la rebuda de material, que jo desconec com ha estat i 
si algú ens té mania i a Palafolls ens ho donen els últims i tot plegat, doncs, si es podia 
haver tramitat d’una altra manera perquè no coincidís amb les dates de Nadal, amb el 
que seria l’inici de campanya que, òbviament, tenint el territori que tenim vol dir que 
l’acabarem com vostè diu potser a finals de gener, no?, a la resta de territori, i poder 
haver avançat i ser operatius durant la campanya de Nadal perquè serà uns moments en 
què hi haurà una producció determinada, segurament superior a altres èpoques de l’any. 
Ja està, no li estic dient i li poso l’exemple dels altres municipis perquè és fefaent però 
de dates, no ni de formats, ni si han començat per tot arreu, si han fet una implantació 
puntual o han començat per..., això ens és indiferent. En principi vostès es van 
comprometre a actuar d’una manera determinada i anem tard, ja anàvem tard perquè 
anàvem tard i vostè diu que tenim com a límit a finals del 2014 i diguéssim que 
utilitzant una expressió del carrer anirem ratllant xapa, molt. 
 
Sr. Rueda: Em deixa que li contesti? 
 
Sr. Alemany: Sí, si us plau. 
 
Sr. Rueda: Li torno a dir que la comparació amb els altres municipis l’ha fet vostè i com 
vostè diu el 2014 no és que Palafolls hagi apurat el temps, vull dir, Malgrat i Pineda han 
començat al mes de novembre, ens portem una trentena de dies. Sí que és veritat que els 
recursos de Palafolls, som una població mitjana, petita de nou mil habitants, Pineda en 
té trenta mil i ha tingut més suport, té més tècnics de medi ambient i té una 
infraestructura com a ajuntament molt més grossa que Palafolls i que ja ens agradaria 
tenir. Però, bé, jo penso que la feina està feta, hem fet allò al qual ens vam comprometre 
i amb trenta dies o una mica menys de retard Palafolls comença el desplegament de la 
fracció orgànica que això és el que nosaltres consideràvem important i que havíem de 
complir. 
 
Sr. Alemany: Bé, li podria matisar que els trenta dies potser dos anys de retard, però, en 
tot cas... 
 
Sr. Rueda: Dos anys de retard no perquè la Generalitat no ens deixava, ens deia que 
havíem de portar els residus orgànics a Lleida. I nosaltres al que no estàvem disposats 
és a pagar vuitanta mil euros que costa el servei i que la Generalitat de Catalunya no 
tingui una planta de tractament de residus orgànics ni al Maresme i al Barcelonès. I que 
a Barcelona, l’Ajuntament comencés l’orgànica sense previsió d’on portarien aquests 
residus. Per això ens hem trencat les banyes amb l’Alcaldessa de Malgrat, amb 
l’Alcalde de Pineda, amb l’Alcalde de Santa Susanna per trobar un solució que fos 
digne i no fer recollir als habitants de Palafolls la basura i guardar-la a casa seva, els 
residus orgànics, per després portar-los a Lleida o a Solius o, fins i tot, a Òsca. I vam dir 
que fins que no ens trobessin una solució sostenible, que no abarqués kilometratge, no 
despesa en uns moments en què la gent està com està i que ens obligaria a pujar la taxa 
de residus vam dir que ens negàvem a recollir algo perquè acabes a la incineradora 
perquè no tenia sentit. 
 
Sr. Alemany: I els altres municipis que no són Pineda i Malgrat? 
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Sr. Rueda: Doncs, no ho sé. Hi ha gent que diu que Tordera el camió tal com passa 
després va tot a dins, jo no ho sé, no acostumo a fiscalitzar el tema dels altres municipis. 
Però que si que la carta... 
 
Sr. Alemany: Escolta’m, ho hem fet molt bé i ja està. 
 
Sr. Rueda: No estic dient si estem fent bé o malament,  
 
Sr. Alemany: Ja està, no cal, no cal. 
 
Sr. Rueda: Simplement la programació, jo ja ho entenc que allò del còlon, l’orgànica, 
tot el que hem comentat abans, doncs que ara ens ho vulguin retreure. Jo crec que hem 
complert, sí que s’ha dilatat en el temps però, bé, estem contents i al final portarem la 
brossa a Granollers que té molt més sentit que portar-la a Òsca per molt que haguéssim 
hagut de començar fa un any. 
 
Sr. Alemany: Molt bé. Tenim també certes queixes recollides al voltant de certs àmbits 
del municipi que en dies diferents i èpoques diferents queden a les fosques; zones de les 
escoles, hi ha hagut diverses queixes de franges horàries de sis a vuit quan encara hi ha 
certa activitat extraescolar i tot plegat queden a les fosques, certs àmbits d’algunes 
urbanitzacions, d’alguns barris i sembla que hi ha identificada certa periodicitat 
diguéssim a mode apagada encesa en diversos àmbits i volíem preguntar si això és un 
producte d’una casualitat o simplement hi ha algun tipus de problemàtica o estem 
d’estalvi, estem d’estalvi i a qui li toca li toca la zona que li toca. 
 
Sr. Rueda: Són problemes que succeeixen amb l’enllumenat públic i que és... 
 
Sr. Alemany: Jo no li pregunto tot a vostè, vull dir que, em contesta vostè però cap 
problema. 
 
Sr. Rueda: Perquè sóc el Regidor de Serveis segurament, no? 
  
Sr. Alemany: D’acord. 
 
Sr. Rueda:  Bàsicament, perquè el tema de l’electricitat... Doncs, sí que hi ha problemes 
amb l’enllumenat públic, la xarxa té certes mancances. Sí que és veritat que FECSA-
ENDESA sap que per exemple a Sant Lluís s’ha de fer un nou transformador tot i que 
ho està dilatant en el temps i que segurament necessitem reforços a la xarxa general del 
municipi. La nostra brigada és escassa, intenta arribar al màxim, però sí que és veritat 
que hi ha punts de concurrència i que estem pactant amb la companyia doncs que es 
puguin arreglar. 
 
Sr. Alemany: Res a dir sobre la nostra brigada i els recursos que tenim són els que són 
però, potser, hi podríem aplicar un criteri de prioritats en aquest sentit, els hi proposo, 
però com que no és responsabilitat nostra podrien indicar-nos si aquest tema és 
prioritari, si hi ha algun calendari que vostès tinguin marcat per poder solucionar 
aquests aspectes i que tinguem un servei òptim, correcte? Si aquest és un tema prioritari 
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o simplement estarem a la dispensa del que pugui marcar FECSA o del que pugui 
marcar... no sé. 
 
Sr. Rueda: El calendari és que bàsicament el manteniment del municipi, que inclou tot 
des del clavegueram, l’aigua, la llum, els carrers, el cementiri, tot és prioritari. Saps que 
et vull dir? Són serveis públics. La nostra brigada de manteniment de lampisteria va 
atenent les diferents mancances que es produeixen en el territori i, evidentment, els 
intentarem solucionar. Sí que és veritat que és un tema que està entre una companyia 
privada i l’administració pública que som nosaltres i, bé, és el treball del dia a dia. 
Segurament haurem de reforçar-lo més, hi ha punts problemàtics que s’haurà de fer un 
estudi més concís i fer més pressió a la companyia, però la prioritat és la del dia a dia, 
d’intentar solucionar els problemes de la gent dia a dia. 
 
Sr. Alemany: Jo ho entenc, això és la política de pedaços. Hi ha algun criteri, hi ha 
algun..., vostès es poden comprometre a solucionar aquest aspecte en un termini, el que 
sigui, el que vostès marquin de dir a tal data tindrem solucionat aquest aspecte, a banda 
del dia a dia que entenc perfectament que hagin de cobrir. Simplement és aquesta la 
pregunta, hi ha algun criteri per part vostre per poder...? 
 
Sr. Alcalde: Jo crec que vostè li està donant una importància excepcional a aquest 
assumpte. Crec que la il·luminació del poble en general està ben coberta que hi ha certs 
moments, per diferents causes, com passa a tots els pobles que pot fallar i que tenim 
aquesta brigada de lampisteria que inclús fa torns a la nit per si hi ha per cobrir, i que, 
evidentment, no crec que sigui el gran problema de Palafolls les alarmes aquestes de 
llum. Vull dir que, crec que funciona raonablement bé i que com deia la regidora abans 
parlant de la Policia tot és millorable, evidentment que hi ha..., i segurament hi ha coses 
de tipus estructural perquè hi ha certes vies antigues i certes càrregues que potser són 
excessives, però jo penso que anem treballant i en aquest sentit sí que hi ha la idea de 
que això es millori. Però un pla per canviar la il·luminació, aquesta per una altra, no ho 
farem. 
 
Sr. Alemany: Ningú li està dient això. 
 
Sr. Alcalde: Hi ha una cosa que a mi particularment em preocupa més i és el tema de la 
il·luminació de la zona industrial, com ens recorda i li agraeixo que avui no ens ho digui 
el Regidor del Partit Popular. En aquest moment, allà sí que tenim un problema 
important perquè les línies estan robades i la il·luminació no funciona i, de tant en tant, 
les empreses truquen per queixar-se perquè hi ha un problema real allà que caldria 
resoldre, com vostè diu, amb un pla. Crec que en aquest moment el prioritari seria anar 
a il·luminar a on està fosc, a on no tenim fils. Aquest és el punt que jo crec que sí que és 
veritat que allò és un desastre. 
 
Sr. Alemany: Precisament, no podria estar més d’acord amb vostè i no només al polígon 
industrial sinó a les zones que puntualment però periòdicament queden a les fosques del 
municipi... 
 
Sr. Alcalde: Doncs, digui quines són, és que jo no les sé. 
 
Sr. Alemany: Aquest és un problema que té vostè i no jo, en tot cas, no? Jo li puc dir. 
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Sr. Alcalde: Em podria donar alguna pista. Ser l’oposició també vol dir ajudar. 
 
Sr. Alemany: No es preocupi, li he dit la zona de les escoles, en un altre Ple li vam 
comentar la zona de la Costa Brava, li hem comentat també en alguns àmbits del barri 
de Santa Maria i en alguns àmbits, de les queixes que ens arriben, de les urbanitzacions. 
Però estic convençut que la gent que treballa en aquest Ajuntament i que ho fa molt 
diligentment amb els recursos que tenen són més conscients que ningú on són les..., 
vostès deuen tenir un control d’on hi ha les apagades en aquest sentit, el deuen tenir. 
 
Sr. Alcalde: Jo amb el Cap de la brigada em veig cada setmana, vaig parlar amb ell 
abans d’ahir. 
 
Sr. Alemany: I no li diuen res? 
 
Sr. Alcalde: Parlem de coses però em diu hi ha una zona que hem de canviar, hem de 
fer..., no perquè sinó ho inclouríem en el proper pressupost. 
 
Sr. Alemany: Si no parlo de canviar, parlo que hi ha sectors que es queden..., és a dir, 
que no els hi arriba energia o... i a l’endemà funciona. 
 
Sr. Alcalde: Jo estic d’acord que això passa però no crec que siguin tant específiques, 
que toca quan toca i no es sap massa perquè passa. Si fos una zona que sabéssim que 
cada setmana passa suposo que seria més evident que hauríem de fer alguna cosa 
estructural però com que no ho és o almenys no ho sé jo. De totes maneres jo segur que 
parlaré amb en Manolo. 
 
Sr. Alemany: No estic parlant de zones fosques que segur que n’hi ha. Estic parlant de 
zones que s’apaguen. 
 
Sr. Alcalde: Sí, està parlant d’una altra cosa. 
 
Sr. Alemany: Siguin molt il·luminades o poc il·luminades, s’apaguen. 
 
Sra. Agüera: Hi havia una altra zona que era un problema de que el programador estava 
en horari antic. Si es fa fosc cada vegada més aviat doncs s’ha de canviar el 
programador. 
 
Sr. Alemany: D’acord. Canviem de tema. S’ha comentat que el Teatre municipal ja 
començàvem amb les obres, m’ha semblat entendre que era un tema de llicències, si no 
recordo malament, per poder retirar el material sensible. Per tant, ara ja tenim data 
d’inici? 
 
Sr. Rueda: La que ens digui la Generalitat de Catalunya. Estem esperant al Departament 
de Salut el qual ens prohibeix absolutament tocar res, fa quaranta dies que ho vam 
tramitar i en el moment que ens donin l’autorització..., Hem trucat, he parlat amb la 
Núria Bernacho, etc, etc, ens han dit que sí, que sí, que sí i, bé, esperem, el dimarts 
sabrem alguna cosa, és l’última versió que tinc. 
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Sr. Alemany: Un cop s’iniciï llavors sí que ja té terminis, quan tenim data d’inici podem 
tenir terminis d’execució i d’acabament? Orientativament almenys. 
 
Sr. Rueda: Està escrit al Plec de clàusules. 
 
Sr. Alemany: Recordem de quan estem parlant. 
 
Sr. Rueda: Em sembla que eren tres mesos, no? Disset setmanes crec, però no em vull 
aventurar. 
 
Sr. Alemany: D’acord. A nivell ja una miqueta preceptiu i per no sempre estar amb el 
Sr. Rueda que ja hi tornarem. 
 
Sr. Rueda: Comença la campanya ja. 
 
Sr. Alemany: De fet sí, no es pensi que serà important vostè, no es pensi que és tan 
important Sr. Rueda. 
 
Sr. Rueda: No, no, per descomptat que no ho penso. 
 
Sr. Alemany: Al Sr. Osorio. Sap vostè que hem estat parlant moltes vegades el tema 
dels horts municipals, tardarem quatre anys en engegar-los, no parlaré d’altres 
municipis perquè ofèn, aleshores, digui’m si ara sí hi ha algun calendari que puguem 
complir, perquè si repassem les actes arriba a escàndol. Ara, quan podrem començar a 
tramitar això? L’última notícia que teníem dels últims dos Plens i, per tant, cinc o sis 
mesos enrere, és que el Plec s’estava tramitant. 
 
Sr. Osorio: Està tot tramitat, simplement el tècnic referent de medi ambient que 
comparteixo amb el Sr. Rueda porta amb el tema de l’orgànica dos mesos, tres, i està tot 
preparat per engegar-ho, però quan pugui disposar del cuarto de técnico. 
 
Sr. Alemany: Vostè em diu que els Plecs estan preparats, per tant, entenc que des de 
Secretaria també està gestionat tot plegat i està tot més o menys preparat, doncs, quin és 
el problema de no tenir el Tècnic de medi ambient, és a dir, podem licitar, podem mirar 
de treballar aquest projecte,... 
 
Sr. Osorio: El tema està en que el Tècnic de medi ambient té preparada tota la 
campanya juntament amb la campanya que hem fet del tema de l’agricultura, té 
preparada tota la campanya i ens queda exclusivament fer una reunió amb la gent, 
explicar com funciona el Reglament i començar a licitar-ho. 
 
Sr. Alemany: Perdoni la meva insistència però em costa d’entendre que havent tingut 
més que temps suficient per preparar-ho, tot vagi a coincidir en el moment en què 
l’orgànica es posa en marxa i que la presència del Tècnic, no entenc perquè, perquè tot 
està preparat en aquest sentit, sigui imprescindible perquè... sap què creiem? O per què 
patim? I és que hem perdut varis anys ja en aquest sentit i és que licitarem tard, quan ho 
fem resulta que ja estarem en una època de l’any en què ja no anirà bé per poder-ho 
aprofitar, etc, etc, etc. 
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Sr. Osorio: Ho farem més fàcil perquè són qüestions tècniques, el convido el dia que 
vulgui amb el Sr. Oriol, el Tècnic de medi ambient, li explicarà tranquil·lament; en quan 
a la qüestió de serà tard per cultivar, això és una cosa que hem treballat amb el tècnic i 
de fet els horts urbans estan orientats a l’agricultura ecològica per la qual cosa es 
cultivarà el fruit de temporada, per tant, mai arribarem tard perquè a l’hivern hi ha un 
cultiu, a la primavera hi ha un altre, a l’estiu hi ha un altre i simplement nosaltres 
formarem a la gent a través d’una sèrie de xerrades les quals estan planificades dins del 
planning aquest. Però per fer-ho més fàcil i no enrevessar un tema que és de calendari el 
Sr. Oriol, amablement, si vol amb mi, li explicarem tot el planning que està preparat. 
 
Sr. Alemany: Sr. Osorio, la pregunta era molt fàcil però, en tot cas, jo recordo 
perfectament en un Ple anterior de fa uns quants mesos enrere que vostè deia “no passa 
res si ara perdem uns mesos perquè com que ve hivern i no es pot plantar res doncs ja 
ho farem després” i tot plegat. Vostè va dir aquestes paraules textuals però, a banda 
d’això, la pregunta era molt fàcil, quan començarem d’una vegada tot aquest 
procediment? És a dir, s’acaba el mes de gener la implantació de l’orgànica, a finals de 
gener deia el Sr. Rueda, al febrer podria ser una opció? Al febrer podrem començar per 
exemple? 
 
Sr. Osorio: Espero que sí, li sóc sincer, espero que sí. Està tot preparat. El següent pas 
és preparar el terreny i les reunions. Li torno a dir. El calendari està perfectament 
redactat pel Tècnic. 
 
Sr. Alemany: Canviem a un altre tema i a veure si anem acabant. A la Ràdio vam sentir 
que les obres de Ciutat Jardí estaven en una situació d’impàs i que s’havien d’acabar de 
desenvolupar. Si poguessin aclarir-nos. 
 
Sr. Rueda: No sóc important com ha dit però li contesto. 
 
Sr. Alemany: Jo no he dit que no sigui important. 
 
Sr. Rueda: No és tan important. Ja ho sé que vostè ho és molt, no pateixi. 
 
Sr. Alemany: Jo no he dit això tampoc. 
 
Sr. Rueda: Està registrat a la ràdio. Bé, el dia 22 si no ens fallen les previsions, espero 
que ens ho perdonin si tot se’ns allarga una mica, dic el dia 22 perquè tinc la convicció 
en què estem treballant perquè sigui el dia 22, tot i que el món moltes vegades no pot 
ser tan programable però tant de bo que sigui el dia 22, al gener tindrem l’acord de la 
Junta de Govern Local per girar les quotes urbanístiques a Ciutat Jardí. Problema, fa 
temps que tenim fet el Projecte d’urbanització, fa temps que tenim fet el Projecte de 
reparcel·lació però tenim un problema de criteri amb la Diputació de Barcelona que 
considera que només es poden incloure, girar aquestes quotes contra els titulars 
registrals que són els que estan legitimats perquè són els que tenen la publicitat de la 
finca a la seva titularitat. Nosaltres considerem que podem girar-les també contra els 
que tenim coneixement de fet que ocupen la propietat i que a més tenen un contracte o 
document privat que els dóna legitimitat d’acord amb el dret espanyol i el català que són 
propietaris. Llavors, aquest és el que ens ha dilatat en el temps però el dia 22 com que 
hem decidit no avocar la competència que serà la Diputació de Barcelona qui girarà les 
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quotes, la Junta de Govern Local, en l’última sessió de l’any 2014, prendrà l’acord de 
girar les quotes com que té els titulars registrals amb l’oportunitat de que els titulars no 
registrals, però sí reals, puguin participar del pagament a través d’un abonament en 
concepte de tercer. Llavors, esperem que si ens ho accepten, que a nivell tributari la 
quota urbanística no és un impost ni és un tribut ordinari sinó que es pot considerar que 
és un gir econòmic o de cost patrimonial que es basa en la llei d’urbanisme, per tant, el 
termini de voluntària en comptes de dos mesos el podríem reduir en un mes. I 
paral·lelament doncs quan s’acabi el termini de voluntària a finals de gener poder 
adjudicar o simultàniament abans de que acabi el termini de pagament poder adjudicar 
les obres, que és un procediment obert i segurament el tractarem per la via d’urgència 
reduint els terminis a la meitat perquè les obres es puguin acabar abans de... o iniciar, 
perdó, el més de març o d’abril. 
 
Sr. Alemany: Gràcies. Vostè ha estat molt concret. Li voldria per això comentar... ho dic 
perquè és fàcil traslladar la responsabilitat, en tot cas, cap a nosaltres respecte a 
aquesta... com si fóssim una espècie de maniàtics de la concreció, del calendari, però és 
que vostès incompleixen sistemàticament tot el que ens han dit en el Ple. Podem 
repassar les actes que vulgui i aleshores vostè podrà comprovar que quan nosaltres 
demanem, no li demanem mai això ho han de fer abans de, no mai, sempre li demanem 
quan, i ho incompleixen. Això es pot solucionar, és a dir, i moltes vegades segurament 
deu ser explicable però si no se’ns trasllada l’explicació doncs ens quedem amb la 
meitat de la informació o amb menys de la meitat de la informació. Si a vostè li molesta 
que fem aquesta tasca, em sap molt de greu, però és la tasca que ens correspon intentar 
fiscalitzar la seva feina i en qualsevol cas ni és de rebut ni li permetem que ens traslladi 
a nosaltres com una espècie de mania persecutòria que no la tenim, simplement volem 
concretar aquest aspecte. Per últim,... 
 
Sr. Alcalde: Si em permets contestar. Jo penso que en política és difícil mantenir 
calendaris. Si vol li recordo últimament els que s’han incomplert a tots els nivells. Per 
començar la Generalitat és el primer que no paga, vull dir que tenim comptes pendents 
de tres anys, amb els pressupostos aprovats i tot això, i nosaltres ho entenem. Li explico 
això perquè em diu això però jo penso que és una cosa que en la situació política i en la 
situació de crisi global penso que prou fan uns i altres en portar el país endavant. Penso 
que no és hora ara d’anar buscant qui no compleix bé el calendari, allò important és fer 
les coses. Nosaltres incomplim sempre perquè fem moltes coses, hi ha alguns que no 
incompleixen mai perquè com que no fan res, llavors, és clar, és molt fàcil. En canvi 
nosaltres sí que incomplim, és veritat. Li vull donar un parell de detalls més sobre 
aquest problema que li preocupa tant que ha passat a Ciutat Jardí que penso que és molt 
més important per exemple que si s’incompleix el funcionament dels horts ecològics. 
En aquest moment Ciutat Jardí, que és una urbanització super complicada, té una 
quantitat important de parcel·les que estan encara escripturades amb el promotor. Això 
significava al voltant de tres-cents i quatre-cents mil euros que ja d’entrada si anéssim a 
passar les quotes a tothom que té  al seu nom la parcel·la perdríem perquè és evident que 
els promotors ho impugnaran i, és evident, que guanyaran, o almenys ens faran perdre 
tant de temps que nosaltres tindrem problemes econòmics segur amb una obra que ja 
d’entrada ja veiem que té dificultats. Per altre cantó, sabem perquè ha vingut inclús 
molta gent que volen pagar, que volen fer les obres, que tenen els diners i que d’alguna 
manera estan en aquesta situació, que tenen un conveni privat i que pagarien això. I 
quan els hi diem a la Diputació que hi ha aquestes dues  opcions, vull dir que hi ha 
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algunes que les podríem enviar directament als que són els propietaris a qui a més els hi 
cobrem l’IBI, per exemple, o sigui els hi cobrem tots els impostos, la Diputació no vol 
passar a aquesta gent als quals els hi cobrem tots els impostos aquesta quota. I l’opció és 
doncs ho farem nosaltres. Però, és clar, és evident que l’Ajuntament en aquest moment 
no té capacitat per gestionar vuit-centes parcel·les, alguns que viuen a Rússia, d’altres 
que no se sap qui són. Vull dir que la situació és tan complicada que nosaltres no podem 
fer-ho. Llavors, hem parlat amb la Diputació, hem intentat convenç-se’ls i ells estan 
amb aquesta normativa. I quina solució hem trobat? Jo penso que és una solució que 
agraeixo molt als tècnics perquè la solució la vam tenir ahir amb els tècnics municipals, 
tothom va aportar el millor que podia entendre, i és anem a fer-ho per les dues bandes. 
La Diputació passarà les quotes a tothom que té el nom i nosaltres ens posarem d’acord 
amb aquests propietaris que tenen aquests convenis privats i els hi direm mira tenim 
aquesta qüestió, això s’ha cobrat allà, allà no funcionarà, vostès si volen tenen l’opció 
de pagar, nosaltres els hi firmarem que això està pagat per la seva part i així evitarem 
haver d’anar als tribunals, allargar i mantenir aquesta quota amb interessos, tota aquesta 
història que seria en l’administració quan una cosa no es paga i corre el temps. I això no 
és fàcil de fer i de pensar. Finalment, he de reconèixer que en aquest cas, per exemple, 
tothom ha corregut per possibilitar que el nostre desig de que abans del 30 de desembre 
es passessin les quotes, perquè ja era hora, doncs jo penso que es passaran. Però hi ha 
condicions que vostè sap de sobres perquè m’ho ha preguntat vàries vegades “quants 
diners perdrem en aquest negoci?”, intentarem perdre el menys possible i hi ha coses 
que havíem de fer, com decidir això, que tampoc sabem si acabarà funcionant però 
almenys jo crec que és una solució que mantenim a la Diputació en el seu paper cobrarà 
el que pugui i nosaltres anirem directament als que tenen el conveni i els hi estem 
cobrant els impostos en aquest moment. 
 
Sr. Alemany: Jo li agraeixo les explicacions perquè em fa recordar altres discussions 
que hem tingut. Quan nosaltres els hi demanem un termini no és perquè creiem que 
vostès no estan fent res, perquè si creguéssim que vostès no estan fent res el to i el que 
traslladaríem en el Ple seria diferent, no seria aquest to que utilitzem. Quan nosaltres els 
hi demanem terminis és perquè vostès estaran d’acord amb nosaltres que tenim una 
infinitèsima part de la informació i com que tenim una infinitèsima part de la informació 
hem d’intentar intuir com funcionen les coses. Nosaltres en aquest Ple sempre els hi 
hem demanat, i reitero no els hi hem dit mai vostès haurien de fer això abans de, com a 
molt ens hem atrevit a dir home, ja potser, amb el tema dels horts, ja potser la cosa 
clama al cel. Però, al contrari, els hi diem quan creuen vostès que,  perquè vostès saben 
quines són les circumstàncies. Ja els entenem i entenem que la Generalitat està 
incomplint amb els seus deures des de fa temps i probablement si algun representant de 
la Generalitat vingués aquí potser podria explicar perquè estan incomplint, no ho sé, si 
no entrem en aquest aspecte. L’únic que demanem és que si no està funcionant el 
termini que estaven marcant conèixer el perquè. Perquè sinó potser seria una manca de 
responsabilitat per part nostra no preguntar-ho. Simplement és això. Dit això... 
 
Sr. Alcalde: Perdoni. Ja va bé que faci aquestes intervencions però a mi m’agradaria, 
per exemple, que la Sra. Pla quan torni a parlar dels coloms em digui quin sistema 
coneix ella que nosaltres no sabem per eliminar aquesta plaga. M’agradaria que ens ho 
digués. 
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Sra. Pla: Simplement truquin a la Diputació perquè jo hi he trucat, hi he parlat i t’ho 
expliquen. Vostès sempre truquen i parlen amb la Diputació, faci-ho, faci-ho. Quedem 
un dia, hi ha un servei dedicat a això. 
 
Sr. Alcalde: Als coloms? 
 
Sra. Pla: A les plagues. 
 
Sr. Rueda: Exactament quin servei t’han ofert? 
 
Sra. Pla: No m’han ofert cap servei, ha de trucar vostè. 
 
Sr.  Alcalde: Jo em pensava que vostè tenia una idea. 
 
Sr. Alemany: Acabo el punt anterior i després si cal li aclareixo aquest. Acabo el punt 
anterior. Sobre si ens preocupa molt o poc, segurament ara em podrien indicar, quan fa 
què hi ha gent a Ciutat Jardí que ha dipositat voluntàriament la seva part de la quota? 
Quant temps fa d’això? Ja no parlo d’abans, és a dir, el problema de Ciutat Jardí vostè 
sap que es remunta a... volia dir a dècades enrere, per tant, no crec que se’ns pugui 
penjar la llufa d’estar massa nerviosos. Però, en aquest sentit, quan fa que hi ha 
persones que han dipositat voluntàriament la quota per intentar arreglar la seva situació? 
 
Sr. Alcalde: Voluntàriament res. Vam estar com dos anys aquí discutint per imposar 
aquesta quota a la gent que volia un permís d’obres. 
 
Sr. Alemany: Quan fa d’això? 
 
Sr. Alcalde: Això fa temps, quatre o cinc anys. Ja estaves tu de Regidor. Penso que allò 
va ser un encert perquè en principi sortirem amb una quantitat de diners que ja tenim 
fixes. 
 
Sr. Alemany: El desencert és haver passat cinc anys. Com deia aquell “no hace falta 
decir nada más”. Sobre el tema dels coloms... 
 
Sr. Alcalde: Però durant aquests cincs anys hem fet coses, o no? Sap que al mig hem fet 
totes les clavegueres. Hem fet vint-i-quatre quilòmetres de clavegueres o és que sembla 
que no hem fet res, escolti. És que en aquest temps de la urbanització que estava 
prevista s’ha fet, i s’ha pagat, i hi ha gent que la quota ja no la té sencera sinó que hi ha 
una part que ja se li ha cobrat per això, o sigui que no està tan malament. Són vint-i-
quatre quilòmetres de clavegueres. 
 
Sr. Alemany: Sobre el tema dels coloms, en els últims Plens que vam tractar aquest 
tema se’ls hi va comentar que havíem trucat, cosa que no ens pertoca òbviament, a la 
Diputació. I la Diputació que curiosament actua en tota l’àrea metropolitana i, sobretot, 
també amb col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona que té aquest problema greu a 
nivell de plagues, tenia tot un procediment estipulat per poder actuar en aquests casos. 
Aquests procediments si es posava en contacte, ells, fins i tot, t’indicaven quins recursos 
es podien estirar per part de la Diputació, econòmics em refereixo, i inclús tècnicament 
com es podia muntar el procediment. Això en la nostra proposta, en la nostra aportació, 
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se’ns va dir que probablement no estàvem parlant d’una plaga, que era un tema molt 
concentrat en un àmbit determinat i ja s’actuaria en aquell edifici i que això ja 
desapareixeria i tot plegat. I es va, com reiteradament tenim la sensació, segurament és 
culpa nostra, però com reiteradament tenim la sensació se’ns va minimitzar la 
problemàtica i que no era pas tant... I de fet en el darrer Ple que es va parlar d’això el Sr. 
Alcalde ens va retreure que home ja està bé de parlar dels coloms. Per tant, ja no sabem 
en aquest sentit com encarar aquest tema. Últim tema, voldria que ens fessin cinc 
cèntims, si us plau, sobre aquest pla pilot de transports entre els diferents sectors del 
municipi que en principi s’anunciava. Quan de temps durarà aquest pla pilot? Quan 
començarà? Quan acabarà? I, en què consistirà a grans trets aquest pla pilot de... 
 
Sra. Petit: A grans trets estem estudiant-t’ho, estem pendents del pressupost del que això 
pot costar i la idea és reforçar el servei que actualment està fent Pujol amb un circuit 
que connecti el barri de Sant Lluís, amb Sant Genís, algunes expedicions per Mas 
Reixac i pel centre, sobretot intensificant aquest servei a les hores que puguin 
col·laborar amb el servei escolar. Es tracta, em sembla, de sis viatges d’anada i tornada 
distribuïts al llarg del dia però estem pendents del pressupost final per incloure’l en els 
pressupostos i acabar-ho de valorar. 
 
Sr. Alemany: Sis viatges a cadascun dels àmbits? O entre tots els àmbits? Sis viatges a 
Mas Reixac, sis viatges a Sant Genís, sis viatges a... 
 
Sra. Petit: No, no. Sis viatges d’anada, sis de tornada i en el cas de Mas Reixac em 
sembla que està comptabilitzat dos d’anada i dos de tornada. 
 
Sr. Alemany: Bé, és igual, dic Mas Reixac com podia dir Sant Lluís. I l’origen i final? 
És a dir, és un circuit per unir... 
 
Sra. Petit: És un circuit tancat, o sigui, és el circuit que actualment fa en Pujol; fa com 
un llaç intern per millorar el servei de connexió entre els diferents centres del poble. 
 
Sr. Alemany: I quan s’implantaria? 
 
Sra. Petit: La idea és implantar-ho per veure fins a quin punt aquest servei té èxit, i si té 
èxit doncs deixar-ho permanent però, en principi, és per provar fins a quin punt es fa ús 
d’aquest servei. 
 
Sr. Alemany: Durant tres mesos? Es que sembli que s’hagi d’arrancar em sap greu 
però..., dos mesos? 
 
Sra. Petit: Amb una mica de sort si es posa aquest servei serà a finals d’aquest curs 
escolar i després si això veiem que funciona s’implantaria pel curs següent. Seria aquest 
reforç del servei de transports seria en època escolar, en època lectiva. 
 
Sr. Alemany: Per tant, mes de maig? 
 
Sra. Petit: No li puc dir perquè de moment estem pendents del pressupost i d’incloure-
ho en els pressupostos. Fins que els pressupostos no estiguin aprovats això no es podrà 
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tirar endavant. I a partir d’aquí si funciona, doncs es valora si es deixa ja definitiu o si es 
retira. 
 
Sr. Alemany: Moltes gràcies. 
 
Sr. Gallart: Bona nit. Sra. Petit, volia començar fent-li una petició, pensem formal, o 
sigui, la Policia al traslladar-se d’aquí al davant de l’Ajuntament d’alguna manera els 
aparcaments que tenien, el que volíem demanar és que es pintessin dos places de 
minusvàlids. No sé si això ho teniu previst o no però seria super important. 
 
Sra. Petit: De minusvàlids a la Plaça Major? 
 
Sr. Gallart: Aquí on estava aparcada la Policia. 
 
Sra. Petit: Sí, està pendent de fer, sí. 
 
Sr. Gallart: Sí? 
 
Sra. Petit: Sí. 
 
Sr. Alcalde: Està pendent de fer què? 
 
Sra. Petit: De posar plaça de minusvàlids aquí. 
 
Sr. Alcalde: De minusvàlids no. 
 
Sra. Petit: Sí, per minusvàlids, sí. El que no sé si una o dues però està previst. 
 
Sr. Gallart: Jo ho dic perquè els tràmits que es fan, les dues d’aquí al darrere estan 
ocupades sempre, home, ara és una bona ocasió per tenir-ho en compte. 
 
Sra. Petit: Sí, està pendent de fer això, sí. 
 
Sr. Gallart: Però ho teníeu previst? 
 
Sra. Petit: Sí, sí. 
 
Sr. Gallart: Correcte. Sr. Alcalde, vostè ha parlat de l’enllumenat de les fàbriques que fa 
molt de temps i la voluntat aquesta d’allò. Vull fer la següent pregunta, ja hi ha la 
potència estimada per poder fer aquesta instal·lació allà? Perquè vostè va dir en el seu 
dia que no es va poder posar en marxa perquè no hi havia suficient potència. 
 
Sr. Alcalde: Sí, sí que n’hi ha. El que passa és que ens van robar el coure. 
 
Sr. Gallart: No, no, això està claríssim i a vegades ho he denunciat. 
 
Sr. Alcalde: De capacitat en té. 
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Sr. Gallart: I llavors una altra cosa, si es fa alguna modificació allà tingueu en compte o 
tinguin en compte realment de les faroles de posar-les més endins del que són les 
voreres perquè els camions ho arrasen tot. Sr. Rueda, volia que em fes o que em facilités 
o que em contestés ara o per escrit en quin punt estem amb els Plans d’Autoprotecció 
famosos, perquè estem arribant a final d’any i és un tema que havíem deixat una 
miqueta aturat. 
 
Sr. Rueda: L’últim que estàvem fent era el d’un equipament municipal, em sembla, era 
el del Palauet? Ara no ho recordo, l’està fent l’Oriol. No sé si és el de la Figuerassa o el 
del Palauet, un dels dos. 
 
Sr. Gallart: D’acord, si és tan amable de fer-m’ho per escrit en el punt que està, 
d’acord? Després, voldria fer una altra pregunta, per què quan s’obre una rasa o està 
pendent de fer una reparació o no sé de què es tarda tant de temps a tornar-ho a 
normalitzar? Per exemple, aquí al carrer Major hi ha dues valles posades des de fa “in 
secula seculòrum”. 
 
Sr. Rueda: On? 
 
Sr. Gallart: Al carrer Major arrambat al MID. Allà hi ha uns cables elèctrics dins d’una 
rasa que està protegida només amb això i, home, allà passen dos-cents mils nanos cada 
dia. Jo agrairia que amb això es tingués una mica més de cura, no sé per qui però exigir 
realment que es pugui solucionar. 
 
Sr. Rueda: Estarem al cas. Ha de ser la connexió del MID i la nova Policia. 
 
Sr. Gallart: Jo no ho sé però agrairia que es tingués en compte aquestes coses ja que 
nosaltres ens veiem amb l’obligació, més que de denunciar-ho, de proposar-ho perquè 
realment es tingui una mica més de cura. Això passa exactament igual darrera de les 
piràmides que estan fetes en les fàbriques aquestes, en el carrer que no me’n recordo 
com es diu, hi havia unes rases fetes que ha fet en Manresa i està tot allò abandonat. 
 
Sr. Rueda: Falta l’electrificació del sector extern, sí, falten unes peces. 
 
Sr. Gallart: Resulta que hem obert, aquella entrada no, aquella sortida... 
 
Sr. Rueda: Sí, l’entrada i sortida del sector 6. 
 
Sr. Gallart: Però, tota aquesta part d’aquí al darrera no està enllumenada, no hi ha 
enllumenat? 
 
Sr. Rueda: No, no, falta donar-li la llum, sí, sí. Estava dins del projecte d’urbanització, 
era l’accés i l’electrificació del sector. 
 
Sr. Gallart: Molt bé. L’enllumenat del Castell no funciona, ho té present? 
 
Sr. Rueda: No, no tenia coneixement. Fa dies? 
 
Sr. Gallart: Fa dies. 
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Sr. Rueda: Sí? Vols dir l’enllumenat... els focus que fan tot el contorn. 
 
Sr. Gallart: Sí. 
 
Sr. Rueda: Suposo que en Manolo ho ha de saber. 
 
Sr. Gallart: Després, una cosa que és curiosa, bé, més que curiosa és per posar-ho aquí. 
Hem fet la passera, hem fet un enllumenat preciós... 
 
Sr. Rueda: Oi què sí? 
 
Sr. Gallart: Molt. 
 
Sr. Rueda: És xulo, és veritat, és molt maco. 
 
Sr. Gallart: Sí, però llavors anem a la segona part, anem quan sortim ja de la passera, 
allà no dic pas que no es mereixi un enllumenat en condicions que no estava previst i 
ara s’ha hagut de posar a corre-cuita, però el mateix que això... 
 
Sr. Rueda: Sí que estava previst, estava el corrugat des del 2011 posat. 
 
Sr. Gallart: 2011, el corrugat, les faroles no? 
 
Sr. Rueda: No, és clar, perquè això va ser un FEIL, va ser un Pla Zapatero, després vam 
fer la passera i ja vam deixar passat el corrugat i ara ho hem fet en aquest pressupost. 
 
Sr. Gallart: Perquè en el projecte i en el final de l’obra no. 
 
Sr. Rueda: No, no, era la passera, el camí era un FEOS o un FEIL no me’n recordo. 
 
Sr. Gallart: Però, que és així. En canvi, no s’ha previst o no s’ha tingut en compte i ja ho 
vam demanar en els pressupostos de l’any passat... 
 
Sr. Alcalde: Està previst. 
 
Sr. Rueda: Està previst, a l’Institut, està al pressupost del 2015, paraula. 
 
Sr. Gallart: Us felicito per aquesta telepatia. 
 
Sr. Rueda: A més està pressupostat. 
 
Sr. Alcalde: Les seves suggerències... com que ens diu exactament com ho vol, de qui 
fins aquí, doncs ho fem. 
 
Sr. Gallart: Sr. Alcalde, s’ha d’haver anat millorant vostè durant aquests anys, no? De 
poder donar ordre de dir escolti’m fem això d’una vegada. 
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Sr. Alcalde: Jo no ho veig molt clar perquè em sembla que els escolars a les cinc de la
tarda ja no hi passen però, bé, diu que hi passa molta gent.

Sr. Gallart: TaÏnpoc podrem passar per allà a l'estiu perquè no hi haurà ombra perquè
els arbres que hi havia s'han deixat morir, no sé si m'entén. Tots els que hi varn anar
allà a fer forats a terra per plantar arbres vam dir ?ostres, quina ombra farà això", doncs
no, fa ombra el canyer.

Sra. Torrent: Falten dos, no?

Sr. Gallart: N'han quedat, n'han quedat, com l'exèrcit. Ha estat com una guerra, han
mort molts però encara en queden.

Sr. Alcalde: Han mort un deu per cent.

Sr. Gallart: No els hi faré més preguntes ja.

Sr. Alcalde: Molt bé, gràcies.

I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Alcalde donà per aixecada la sessió, essent
les 22:10 hores, del que jo, el Secretari, en dono fe.
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