
 

1 
PLAÇA MAJOR, 11 ♦08389 PALAFOLLS (BARCELONA) 

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

 
ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

  
Caràcter: Ordinari 
Data: 3 d'octubre de 2014 
Hora que comença: 20:05 hores 
Hora que acaba:  22:05 hores  
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament 
 
 

PRESIDEIX  
 
 
Valentí Agustí Bassa, Alcalde de la corporació  
 
 

REGIDORS ASSISTENTS  
 
Primera Tinent d’Alcalde: Mª Dolores Agüera Martín 
Segon Tinent d’Alcalde: Josep Ribas Maynou 
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 Pedemonte 
Maria Masaguer Taberner 
Juan Andrés Osorio Piñeiro 
 

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

ORDRE DEL DIA  
 
1. APROVACIO DE L'ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA 

EL 24 DE JULIOL DE 2014. 
2. SOL·LICITUDS, COMUNICACIONS I DISPOSICIONS D’INTERÉS PER A 

L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. 
3. MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS DELS 

REGIDORS. 
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4. SOL·LICITUD AL MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES D'AUTORITZACIÓ PER REPOSAR DUES PLACES D'AGENT DE 
POLICIA LOCAL. 

5. RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA 706/2014 PEL QUAL ES 
RESOLGUÉ COMPARÈIXER AL REC. 274/2014-D INTERPOSAT PER JOSÉ 
HIDALGO RODRÍGUEZ CONTRA L'ACORD D'APROVACIÓ DEFINITIVA 
DEL PROJECTE D'OBRA ORDINÀRIA DE REPARACIÓ D'UN TRAM DEL 
CAMÍ DE SANT PERE VIVELLES 

6. APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA D'INTERVENCIÓ MUNICIPAL 
AMBIENTAL, DE SEGURETAT I DE SALUT PÚBLICA DE L'AJUNTAMENT 
DE PALAFOLLS. 

7. APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA D'INTERVENCIÓ MUNICIPAL 
EN ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES DE 
L'AJUNTAMENT DE PALAFOLLS. 

8. ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE LES VIES PÚBLIQUES DE 
PALAFOLLS. 

9. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 674/2014 A 855/2014             
I CONTROL D’ÒRGANS DE GOVERN. 

10. TORN OBERT DE PARAULES. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Sr. Alcalde: Comencem amb cinc minuts de retard perquè hem hagut de decidir la 
persona que representarà a l’Ajuntament demà a la convocatòria que hi ha, a Barcelona, 
d’alcaldes per presentar les mocions que es van fer a favor del 9-N i hi anirà el Sr. 
Francesc Alemany. Començarem el Ple ordinari. 
 
1. APROVACIO DE L'ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
CELEBRADA EL 24 DE JULIOL DE 2014. 
 
Es sotmet a aprovació l’esborrany de l’acta de la sessió anterior,  celebrada el dia 24 de 
juliol de 2014, distribuïda als assistents juntament amb la convocatòria, que és 
aprovada, per unanimitat, sense cap esmena. 
 
2. SOL·LICITUDS, COMUNICACIONS I DISPOSICIONS D’INTERÉS PER 
A L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. 
 
Pren la paraula el Sr. Secretari que dóna compte del Decret d’Alcaldia 716/2014, de 
data 22 de juliol, pel qual es resol nomenar a la primera Tinent d’Alcalde, la senyora 
Maria Dolores Agüera Martín, Alcaldessa-accidental els propvinents dies compresos del 
28 de juliol al 9 d’agost de 2014 i del Decret d’Alcaldia 766/2014, de data 4 d’agost, pel 
qual es resol revocar el nomenament efectuat a la primera Tinent d’Alcalde, la senyora 
Maria Dolores Agüera Martín com a Alcaldessa-accidental a comptar des del dia 4 
d’agost de 2014 en endavant. 
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3. MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS DELS 
REGIDORS. 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament, de data 8 de juliol de 2011, relatiu a l’establiment 
de retribucions als membres corporatius que desenvolupen les seves funcions en règim 
de dedicació exclusiva i parcial, en virtut del qual i entre d’altres, hi ha el règim de 
dedicació exclusiva de 37,5 hores/setmanals del regidor Sr. José Manuel Rueda García, 
amb una retribució bruta anual de 30.400 euros. 
 
Vist que el Sr. José Manuel Rueda García ha manifestat a aquesta Alcaldia la seva 
renúncia a la seva situació actual de dedicació exclusiva de l'exercici del càrrec per 
motius personals, professionals i familiars. 
 
De conformitat amb els articles 75 de la Llei 7/85 Reguladora de les de Bases de Règim 
Local, 166 del Text Refós de la  Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya i 13 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, de data 
22 de setembre 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, Francesc Alemany i 
Martínez, Susanna Pla i Capdevila i Juan Andrés Osorio Piñeiro i l’abstenció dels Srs. 
Oscar Bermán Boldú, Francisca Colonques Garrido, Joan Gallart Pedemonte i Maria 
Masaguer Taberner, acordà: 
 
Primer.- Restar assabentat de la renúncia presentada pel Regidor Delegat de 
l’Àrea de Territori d'aquest Ajuntament, senyor José Manuel Rueda García, 
pertanyent al Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya, al seu règim 
actual de dedicació exclusiva en l'exercici del càrrec establert mitjançant acord 
plenari de data  8 de juliol de 2011. 
 
Segon.- Modificar el règim de dedicació del Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 
d'aquest Ajuntament i establir que passarà a exercir el seu càrrec en règim de 
dedicació parcial, concretament, amb una dedicació mínima a aquesta Corporació 
de 27,5 hores setmanals i amb dret a percebre una retribució anual de 22.295,00 
EUR, sotmesa al règim establert per l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Tercer.- Tramitar l’avantdita modificació al Règim General de la Seguretat Social. 
 
Quart.- Publicar aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler 
d'Anuncis de la Corporació, de conformitat amb el que disposa l'article 75.5 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’interessat excepte en el cas que assisteixi a la 
present sessió plenària, que es dóna per notificat a tots els efectes. 
 
Sr. Alcalde: Hi ha una proposta del nostre Regidor d’Urbanisme, el Sr. Rueda, ha 
demanat una reducció horària. Potser que sigui ell qui ho expliqui, no? 
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Sr. Rueda: Bona tarda, de fet ja es va explicar en la Comissió Informativa, és demanar 
al Ple una reducció horària de la jornada laboral que realitzo en aquest Ajuntament. Es 
tracta de descomptar 10 hores de la jornada complerta o exclusiva passant a exercir 
27,50 hores de treball aquí, a l’Ajuntament, amb la conseqüent rebaixa del meu salari 
proporcional a aquesta rebaixa horària. Els motius són bàsicament i estrictament 
personals i demano al Ple doncs de concedir-me aquesta reducció horària. 
 
Sr. Alcalde: Voleu fer algun comentari? El Partit Popular? Ningú? Hem de votar? Estan 
a favor? Voten a favor; Esquerra, Socialista i Iniciativa. En contra? Abstenció? Els 
altres dos grups voten abstenció. Gràcies. Doncs, queda modificat. Es mantindran les 
mateixes competències que tenia fins ara amb un horari menor. Donada la seva 
experiència de tres anys fent això i ara que hi ha poca feina... No, és veritat, hi ha més 
feina que mai i jo li vull agrair que faci aquest esforç, al Sr. Rueda, i... bé, esperem que 
això ens funcioni igual, almenys igual que ara o millor. 
 
4. SOL·LICITUD AL MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES D'AUTORITZACIÓ PER REPOSAR DUES PLACES D'AGENT 
DE POLICIA LOCAL. 
 
Vist, d’una banda, el Decret d’Alcaldia 160/2014, de data 31 de gener, on es resolgué, 
en el seu apartat primer, deixar sense efecte l’adscripció en comissió de serveis del 
funcionari d’aquest ajuntament, el senyor Carlos Maestro Santana, com a Caporal de 
Policia Local, en substitució de la senyora Ana M. Morillo Serrano, amb efectes 17 de 
gener de 2014 i fins a la incorporació d’aquesta al seu lloc de treball. 
 
Atès que a l’apartat segon del referit Decret, es va declarar al senyor Carlos Maestro 
Santana, funcionari de la plantilla d’aquest ajuntament, Agent de Policia Local, Grup C 
Subgrup C2 (antic D), pertanyent a l’Escala d’Administració Especial, Sots Escala de 
Serveis Especials, classe policia local, en situació d’excedència voluntària per 
incompatibilitats, per raó de passar a prestar serveis a l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
Atès que la situació d’excedència voluntària per incompatibilitat fou efectiva a partir del 
3 de febrer de 2014, moment en què el senyor Carlos Maestro Santana era adscrit a la 
plaça d’agent de la Policia local de l’Ajuntament de Sant Celoni.  
 
Vist el Decret d’Alcaldia 197/2014, de data 25 de febrer, on es resolgué, en el seu 
apartat segon,  nomenar al senyor Jordi Brossa Morral com a funcionari interí, agent de 
la policia local de Palafolls, Grup C Subgrup C2, Escala d'Administració Especial, Sots 
Escala de Serveis Especials, classe policia local, amb les retribucions bàsiques i 
complementàries inherents a la plaça, per a la substitució del senyor Carlos Maestro 
Santana o fins a la cobertura definitiva de la plaça vacant, reconversió i/o amortització 
de la mateixa, efectuant-se la pressa de possessió com a funcionari interí el mateix 25 de 
febrer de 2014. 
 
Atès que, d’acord amb l’apartat tercer del referit Decret, es resol que el funcionari interí 
cessarà en el moment que es realitzi la cobertura definitiva de la plaça vacant, 
reconversió i/o amortització de la mateixa. 
 
Vist d’altra banda, el Decret d’Alcaldia 680/2014, de data 11 de juliol, on es resolgué 
declarar al senyor Manuel Carrillo Cervilla, funcionari de la plantilla d’aquest 
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Ajuntament, Agent, Grup C, Subgrup C2 (antic D), pertanyent a l’Escala 
d’Administració especial, Sots Escala de Serveis Especials, en situació d’excedència 
voluntària per incompatibilitats, per raó de passar a prestar serveis al Cos de la Guàrdia 
Civil, essent efectiva aquesta resolució a partir del dia 18 de juny de 2014.  
 
Atès que, de conformitat amb l’exposat, la plaça que venia ocupant el senyor Manuel 
Carrillo Cervilla es troba vacant des del passat 18 de juny de 2014. 
 
Vista la plantilla de personal d’aquesta Corporació corresponent a l’anualitat 2014, 
aprovada inicialment per acord de Ple, de data 17 de gener de 2014, que esdevingué 
definitiva, conjuntament amb el Pressupost municipal, per haver-se publicat al Butlletí 
Oficial la Província i no haver-se presentat cap reclamació, en la que hi figuren 10 
places d’Agent, Grup de classificació C, Subgrup C2 (antic D), pertanyent a l’Escala 
d’Administració Especial, Sots Escala de Serveis Especials, classe Policia Local, de les 
què actualment i atesos els antecedents exposats hi ha dues vacants, una des del passat 3 
de febrer de 2014, actualment ocupada de forma interina fins a la convocatòria pública 
de la plaça i l’altra des del passat 18 de juny de  2014, no ocupada interinament. 
 
Atès que aquesta Alcaldia considerà convenient que es proveeixin les dues places 
d’Agent  de la Policia Local amb caràcter fix i d’acord amb els procediments legalment 
establerts a l’efecte.  
 
Vist que d’acord amb la lletra C, del paràgraf segon, de l’apartat primer, de l’article 21 
de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 
2014, es possibilita l’assoliment del 100% de la taxa de reposició d’efectius de les 
places corresponents al personal de la Policia Local, sempre i quan es compleixin les 
condicions que tot seguit es relacionen:  
 

a) que l’Entitat Local compleixi o no superi els límits que fixi la legislació 
reguladora de les Hisendes Locals o, en el seu cas, les Lleis de Pressupostos 
Generals de l’Estat, en matèria d’autorització d’operacions d’endeutament. 

 
b) que l’Entitat Local compleixi el principi d’estabilitat al que es refereix l’article 

11.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera tant en la liquidació del pressupost de l’exercici 
immediat anterior com en el pressupost vigent. 

 
c) que, en relació al pressupost vigent, els respectius Plens de les Entitats Locals 

aprovin un pla econòmic financer en què s’inclogui la mesura a què es refereix 
la norma i es posi de manifest que, igualment, es dóna compliment al citat  
principi d’estabilitat pressupostària. 

 
d) aquests aspectes hauran de ser acreditats davant el Ministeri d’Hisenda i 

Administracions Públiques, prèviament a l’aprovació de la convocatòria de 
places. 

 
Vist l’informe emès per la Interventora-accidental d’aquest Ajuntament, Sra. Roser 
Corbera Safont, en data 3 de setembre de 2014, el qual literalment diu: 
 
“Na Roser Corbera Safont, Interventora accidental de Fons d’aquest Ajuntament, en compliment 
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del que disposa el paràgraf segon, de l’apartat primer, de l’article 21  de la Llei 22/2013 de 23 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2014, per proveir amb caràcter fix,  
dues places d’Agent, Grup de classificació C, Subgrup C2 (antic D) pertanyents a l’Escala 
d’Administració Especial, Sots Escala de Serveis Especials, classe policia local.  
 

INFORME D’INTERVENCIÓ 
 
Complimentant la Providència de l’alcaldia que precedeix, i havent estudiat l’informe presentat per 
la tècnica de Recursos Humans d’aquest Ajuntament Sra. Noemí Moreno Jiménez de 3 de 
setembre de 2014 ha examinat que la plantilla de personal d’aquesta Corporació corresponent a 
l’anualitat 2014, va ser aprovada inicialment per Acord de Ple de data 17/1/2014,   en la que hi 
figuren dues   places d’Agent, Grup de classificació C, Subgrup C2 (antic D)  pertanyen  a l’Escala 
d’Administració Especial, Sots Escala de Serveis Especials, amb una dedicació a jornada 
complerta, incloses a la plantilla de personal funcionari corresponent a l’anualitat 2014 d’aquesta 
Corporació, actualment vacants. 
 
Vist d’una banda, el Decret d’Alcaldia 160/2014, de data 31 de gener, on es resolgué, en el seu 
apartat primer, deixar sense efecte l’adscripció en comissió de serveis del funcionari d’aquest 
ajuntament, el senyor Carlos Maestro Santana, com a Caporal de Policia Local, en substitució de 
la senyora Ana M. Morillo Serrano, amb efectes 17 de gener de 2014 i fins a la incorporació 
d’aquesta al seu lloc de treball. 
  
Atès que a l’apartat segon del referit Decret, es va declarar al senyor Carlos Maestro Santana, 
funcionari de la plantilla d’aquest ajuntament, Agent de Policia Local, Grup C Subgrup C2 (antic D), 
pertanyent a l’Escala d’Administració Especial, Sots Escala de Serveis Especials, classe policia 
local, en situació d’excedència voluntària per incompatibilitats, per raó de passar a prestar serveis 
a l’Ajuntament de Sant Celoni. 
  
Atès que la situació d’excedència voluntària per incompatibilitat fou efectiva a partir del 3 de febrer 
de 2014, moment en què el senyor Carlos Maestro Santana era adscrit a la plaça d’agent de la 
Policia local de l’Ajuntament de Sant Celoni.  
  
Vist el Decret d’Alcaldia 197/2014, de data 25 de febrer, on es resolgué, en el seu apartat 
segon,  nomenar al senyor Jordi Brossa Morral com a funcionari interí, agent de la policia local 
de Palafolls, Grup C Subgrup C2, Escala d'Administració Especial, Sots Escala de Serveis 
Especials, classe policia local, amb les retribucions bàsiques i complementàries inherents a la 
plaça, per a la substitució del senyor Carlos Maestro Santana o fins a la cobertura definitiva de 
la plaça vacant, reconversió i/o amortització de la mateixa. Efectuant-se la pressa de 
possessió com a funcionari interí el mateix 25 de febrer de 2014. 
 
Atès que, d’acord amb l’apartat tercer del referit Decret, es resol que el funcionari interí cessarà en 
el moment que es realitzi la cobertura definitiva de la plaça vacant, reconversió i/o amortització de 
la mateixa. 
 
Vist d’altra banda, el Decret d’Alcaldia 680/2014, de data 11 de juliol, on es resolgué declarar al 
senyor Manuel Carrillo Cervilla, funcionari de la plantilla d’aquest Ajuntament, Agent, Grup C, 
Subgrup C2 (antic D), pertanyent a l’Escala d’Administració especial, Sots Escala de Serveis 
Especials, en situació d’excedència voluntària per incompatibilitats, per raó de passar a prestar 
serveis al Cos de la Guàrdia Civil, essent fectiva aquesta resolució a partir del dia 18 de juny de 
2014.  
 
Atès que la plantilla de personal d’aquesta Corporació corresponent a l’anualitat 2014, aprovada 
inicialment per Acord de Ple, de data 17 de gener de 2014, que esdevingué definitiva, 
conjuntament amb el Pressupost municipal, per haver-se publicat al Butlletí Oficial la Província i no 
haver-se presentat cap reclamació, en la que hi figuren 10 places d’Agent, Grup de classificació C, 
Subgrup C2 (antic D), pertanyent a l’Escala d’Administració Especial, Sots Escala de Serveis 
Especials, classe Policia Local, de les què actualment hi ha dues vacants, d’acord amb l’exposat, 
una des del passat 3 de febrer de 2014, actualment ocupada de forma interina fins a la 
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convocatòria pública de la plaça i l’altra vacant i no ocupada interinament des del passat 18 de juny 
de 2014.  
 
Atès que les places esmentades estan integrades en la plantilla de l’Ajuntament del pressupost de 
l’exercici corrent, i que no existeix increment econòmic en la dotació de l'aplicació 
pressupostaria  per al pressupost 2014 ni en la retribució anual assignada en el lloc de treball 
especificat.  
 
Que d’acord al paràgref segon, de l’article 21 de la llei 22/2013, de 23 desembre , de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2014, s’ha de tenir present els compliments del límits en matèria 
d’autorització d’operacions d’endeutament, i el principi d’estabilitat , d’acord a l’article 11.4, de la 
L.O. 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera, tant en la liquidació 
del pressupost 2013 com en el pressupost de l’exercici 2014. 
 
En conseqüència, de l’examen previ dels compliments comentats anteriorment, es dedueix el 
següent: 
 
AUTORITZACIÓ D’OPERACIONS D’ENDEUTAMENT 
 
Les dades de l’endeutament segons la liquidació de l’exercici 2013 i deute pendent a 
30.06.2014 són: 
 
DEUTE VIU 30/06/2014 
   
 DEUTE PENDENT Anualitat 
DETALL OPERACIÓ 30/06/2014 Teòrica  
Préstecs a llarg termini 2.789.491,61 774.272,36 
BANKIA-14337874/03 33.959,91 17.596,22 
BANKIA-14356927/54 19.188,96 9.928,19 
BANKIA-14356928/71 90.797,96 47.026,08 
BANKIA-14356940/92 152.815,02 53.371,67 
BANKIA-14356960/51 205.544,93 54.440,23 
BANKIA-14357051/80 747.597,35 265.722,41 
CAIXA BANC 308071771/51 105.999,85 15.736,05 
BBVA ICO 2011 109.142,54 116.236,81 
NOVAGALICIA RD 4/2012 1.324.445,09 194.214,71 
      
      
Devolució PIE 385.960,18   
Devolució FNCM 2008 54.132,00   
Devolució FNCM 2009 267.501,00   
      
Préstecs a curt termini 400.000,00   
O.T. 1/2013 400.000,00   
      
TOTAL DEUTE VIU 3.575.451,79 774.272,36 
   
** Dades segons situació presentada Trimestral 2T-2014 
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PRINCIPALS RÀTIOS SOBRE ENDEUTAMENT 
 
    
      LIQUIDACIÓ 
  CONCEPTE EX. 2013 
       
 + DRETS RECONEGUTS OPERACIONS CORRENTS (CAP. 1 A 5) 8.743.277,13 
 - Ingressos finalistes    0,00 
 - OBLIGACIONS RECONEGUDES OPERACIONS CORRENTS (CAP. 1-2-4) 6.698.170,66 
 + Despeses cap. 1-2-4 finançades amb romanent líquid 200.362,98 
ESTALVI BRUT LIQUIDACIÓ 2012    2.245.469,45 
       
 - ANUALITAT TEÒRICA OPERACIONS VIGENTS 31/12/2013 586.796,95 
       
ESTALVI NET LIQUIDACIÓ 2013     1.658.672,50 
       
INGRESSOS OPERACIONS CORRENTS - Ingressos finalistes 8.743.277,13 
TOTAL DEUTE VIU 31/12/2013 (CURT I LLARG TERMINI - DEV. PIE) 2.985.733,96 
RÀTIO DEL DEUTE PÚBLIC     34,15% 
    
* Dades segons liquidació aprovada 2013    
 
En aquest sentit, el rati del deute públic, calculat segons estableix la  disposició final trigèsim 
primera de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
2013, es situa a 30/06/2014 en un 34,15 % sobre els ingressos ordinaris liquidats, sense 
considerar el deute per devolució de la participació de tributs de 2008 i 2009, inferior al límit 
legal establert que es situa en un 75% segons Llei de Pressupostos per a 2013, i el 110% 
recollit al RDL 2/2004, text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. Respecte a la 
liquidació d’aquest exercici, l’estalvi net, es situa en un import de 1.658.672,50€, complint amb 
la limitació legal de no ésser negatiu. Per tant, en aplicació de la normativa vigent per a 2014, 
l’Ajuntament de Palafolls, es situa dins dels paràmetres legals que permeten la concertació de 
noves operacions d’endeutament, per al finançament d’inversions. 
 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2013 

 
D’acord als càlcul realitzats per l’Ajuntament, la liquidació del pressupost de l’exercici 2013, 
compleix el principi d’estabilitat pressupostària, quantificant-se una capacitat de finançament 
per import de 1.550.061,62€.  
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9.888.870,98
7.389.450,88

EQUILIBRI PRESSUPOSTARI 2.499.420,10
(Imports  en €)

Identif Concepte (Previsió d'ajust a aplicar als imports de ingressos i despeses)

Import Ajust a 
aplicar al saldo 

pressupostari 2013 
(+/‐) Observacions

GR000 Ajustos per recaptació ingressos Capítol 1 ‐223.384,74 Annex I I I .1

GR000b Ajustos per recaptació ingressos Capítol 2 ‐25.913,95 Annex I I I .1

GR000c Ajustos per recaptació ingressos Capítol 3 ‐116.764,98 Annex I I I .1

GR001 (+) Ajustos per liquidació PTE ‐2008 7.217,64 Annex I I I .1

GR002 (+) Ajustos per liquidació PTE ‐2009 35.666,76 Annex I I I .1

GR006 Interessos 0,00 Annex I I I .3

GR006b Diferencies de canvi 0,00 Annex I I I .3

GR015 No execució 0,00
GR009 Inversions realitzades per compte de la Corporació Local (2) 0,00 Annex I I I .5

GR004 Ingressos por Vendes d'accions (privatitzacions) 0,00 Annex I I I .7

GR003 Dividents i Participacions en beneficis 0,00 Annex I I I .8

GR016 Ingressos obtinguts del pressupost de la Unió Europea 0,00 Annex I I I .9 

GR017 Operacions de permuta financera (SWAPS) 0,00 Annex I I I .10

GR018 Operacions de reintegrament i execució d'avals 0,00 Annex I I I .11

GR012 Aportacions de Capital 0,00 Annex I I I .12

GR013 Asunció i cancel.lació de deutes 0,00 Annex I I I .13

GR014 Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a pressupost ‐7.975,69 Annex I I I .14

GR008 Adquisicions amb pagament aplaçat 0,00
GR008a Arrendaments financers 0,00
GR008b Contractes d'associació públic privada (APP's) 0,00
GR010 Inversions realitzades per la corporació local a compte d'altre Admon. Pública (3) 0,00
GR019 Prèstecs 0,00
GR099 Altres (1) 0,00

Devolucions d'ingressos pendents aplicar a pressupost 0,00 Annex I I I .14

Desviacions positives ‐1.014.606,99 Desviacions  + (Annex I I I .9)

Desviacions negatives 380.452,09 Desviacions  ‐ (Annex I II .9)

‐949.358,48

8.931.536,81
7.381.475,19

EQUILIBRI PRESSUPOSTARI AJUSTAT SEC'95 1.550.061,62

Ajustos contemplats a l'informe d'Avaluació per relacionar el saldo resultant de Ingressos i Despeses del Pressupost amb la capacitat o 
necessitat de finaçament calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes

1. Ingressos equilibri pressupostaris
2. Despeses equilibri pressupostaris

Total d'ajustos a Pressupost de l'Entitat

1. Ingressos equilibri pressupostaris AJUSTATS
2. Despeses equilibri pressupostaris AJUSTATS

 
 
 

Com es desprèn del quadre anterior, les previsions d’ingressos no financers (capítols ú 
a set) són superiors a les despeses no financeres executades, en termes de comptabilitat 
nacional, generant un superàvit o capacitat de finançament 1.550.061,62 €. 

 
Ateses les consideracions anteriors, estima l’informant que la liquidació objecte d’estudi 

SI assoleix en principi l’objectiu d’estabilitat pressupostaria d’acord a l’article 11.4 de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27/4 d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat financera. 

 
c) Respecte a la sostenibilitat financera en la liquidació de l’exercici 2013, la 

normativa d’estabilitat pressupostaria respecte a l’endeutament de les Corporacions locals i a 
l’objectiu de deute públic, manté els límits d’endeutament recollits en el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
Març, tenint en compte lo establert en l’article 14.3 del RDL 8/2010, de 20 de Maig per el que 
s’adopten mesures extraordinàries per la reducció del dèficit públic, i la disposició final trigèsim 
primera de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
2013 en el que fa referencia a les operacions de crèdit a llarg termini. 
 
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2014  
 
b) D’acord als càlcul realitzats per l’Ajuntament, el pressupost compleix el principi d’estabilitat 
pressupostària, quantificant-se una capacitat de finançament per import de 586.760,26 €. 
 
INGRESSOS  
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                                     EUROS 
Capítol I IMPOSTOS DIRECTES 4.127.629,00 € 
Capítol II IMPOSTOS INDIRECTES 70.000,00 € 
Capítol III TAXES I ALTRES INGRESSOS 6.939.772,78 € 
Capítol IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.927.100,00 € 
Capítol V INGRESSOS PATRIMONIALS 609.535,69 € 
Capítol VI ALIENACIÓ DE BENS REALS  1.045.042,13 € 
Capítol VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 583.399,86 € 
   

INGRESSOS EQUILIBRI 
PRESSUPOSTARI 15.302.479,46 € 

   
Capítol VIII ACTIUS FINANCERS 0,00 € 
Capítol IX PASSIUS FINANCERS 0,00 e 
   
               INGRESSOS DE CAPITAL 0,00 € 
   
 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 15.302.479,46 € 
   
   
DESPESES  
                                     EUROS 
Capítol I DESPESES DE PERSONAL 3.413.749,00 € 
Capítol II DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS 3.278.718,38 € 
Capítol III DESPESES FINANCERES 142.190,36 € 
Capítol IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 539.430,00 € 
Capítol VI INVERSIONS REALS 7.341.631,46 € 
Capítol VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 € 
   
  DESPESA EQUILIBRI PRESSUPOSTARI 14.715.719,20€ 
Capítol VIII ACTIUS FINANCERS 0,00 € 
Capítol IX PASSIUS FINANCERS 586.760,26 € 
   
    DESPESA DE CAPITAL                                                                        586.760,26€ 
 
TOTAL PRESSUPOST DESPESES                                               15.302.479,46€ 
 
DIFERENCIA POSITIVA S/EQUILIBRI PRESSUPOST      586.760,26€ 
 
La no existència d’increment econòmic en la dotació de l’aplicació pressupostaria per al pressupost 
2014 en la plantilla de personal d’aquesta Corporació per l’anualitat del 2014, no representa 
alteració en el compliment de l’equilibri de l’estabilitat pressupostaria estimada en el mateix 
pressupost 2014.  
 
Ateses les consideracions anteriors i donat que no hi cap increment que alteri les dotacions 
existents en el pressupost 2014, estima l’informant que es compleix amb els límits fitxats en la  
lletra C, del paràgraf segon, de l’apartat primer,  article 21 , de la llei 22/2013, de 23 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat 2014,  en matèria d’autorització d’operacions 
d’endeutament i que la liquidació de l’exercici 2013 i pressupost 2014, assoleix l’objectiu 
d’equilibri pressupostari,  el que es deurà ser acreditat davant al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Publiques, prèviament a la aprovació de la convocatòria de places.”  
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Atès que un dels requisits que exigeix la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014,  per assolir el cent per cent de la taxa 
de reposició d’efectius de les places corresponents al personal de la Policia Local és 
l’adopció d’un acord plenari en què es sol·liciti la reposició de la plaça vacant i es posi 
de manifest que amb aquesta mesura es dóna compliment al principi d’estabilitat 
pressupostària i a la regla de la despesa. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, de data 
22 de setembre 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, Joan Gallart Pedemonte, Maria Masaguer Taberner i Juan 
Andrés Osorio Piñeiro i l’abstenció dels Srs. Francesc Alemany i Martínez i Susanna 
Pla i Capdevila, acordà: 
 
Primer.- Sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
autorització per reposar dues places d’agent, Subgrup C2 (antic D), pertanyent a 
l’Escala d’Administració Especial, Sots Escala de Serveis Especials, classe Policia 
Local de la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament, vacants una des 
del passat 3 de febrer de 2014, actualment ocupada de forma interina fins a la 
convocatòria pública de la plaça i l’altra des del passat 18 de juny de  2014, no 
ocupada interinament. 
 
Segon.- Determinar que amb la present mesura, això és amb la reposició de les 
dues places d’agent, es dóna compliment al principi d’estabilitat pressupostària i a 
la regla de la despesa d’acord amb l’informe emès per la Interventora-accidental 
d’aquest Ajuntament, en data 3 de setembre de 2014, transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques. 
 
Sr. Ribas: Únicament es tracta del procediment normal; amb la situació actual s’ha de 
demanar permís per substituir o reposar, en aquest cas, dos places de policia. Demanem 
el permís al Ministeri d’Hisenda perquè ens autoritzin a poder treure a concurs aquestes 
dues places. 
 
Sr. Bermán: Sr. Alcalde, Srs. Regidors. Jo volia fer una pregunta; a part d’aquestes dues 
places, han marxat, per dir-ho així, sis agents, hi ha per part de l’Ajuntament l’intentar 
augmentar les places? A part de les de comissió de servei. 
 
Sra. Petit: Per una banda els agents que han marxat per comissió de serveis seran 
substituïts per altres comissions de servei i això requereix uns tràmits que no són tan 
ràpids com quan és per substituir una baixa. I en el cas de baixa per malaltia doncs es 
pot substituir pels agents que estan en la borsa. 
 
Sr. Bermán: Els sis que han marxat es substituiran? 
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Sra. Petit: Sí, s’està fent. El que passa que no és tan ràpid com ens agradaria però s’està 
fent, sí. 
 
Sr. Alemany: Bona nit a tothom. La pregunta una miqueta anava encarada aquí però 
anàvem a concretar-la, quin és el número de places cobertes que vostès defineixen com 
a òptimes? És a dir, quants policies treballant a jornada complerta, és igual si una 
jornada és coberta a mitja jornada per dos..., però, quants policies a jornada complerta 
és la situació òptima que vostès defineixen pel municipi de Palafolls? 
 
Sra. Petit: La situació òptima és substituir totes les comissions de serveis i les baixes. 
 
Sr. Alemany: Però en quants policies es deixa això? És a dir, quan tot està cobert, la 
situació òptima? 
 
Sra. Petit: Setze més el Sergent. 
 
Sr. Alemany: Setze més el Sergent. I la situació d’ara seria? 
 
Sra. Petit: La situació d’ara hi ha quatre que no estan substituïts; un que és una baixa i 
tres comissions de servei. 
 
Sr. Alemany: D’acord, per tant estem a dotze més el Sergent ara mateix, no? I el termini 
que...? 
 
Sra. Petit: No sé si ahir o abans d’ahir es va incorporar un d’aquests que estàvem 
esperant i l’altre no sé si és la setmana que ve. 
 
Sra. Agüera: El 6 d’octubre. 
 
Sra. Petit: El 6 d’octubre, la setmana que ve. 
 
Sr. Alemany: Per tant, a mitjans d’octubre estarem amb els setze més el Sergent? 
 
Sra. Petit: No, encara faltaran... 
 
Sr. Alemany: No. 
 
Sr. Ribas: Aquestes dos. 
 
Sr. Alemany: Ah, aquestes dues, d’acord. 
 
Sr. Ribas: Aquestes són més lentes perquè s’ha de demanar permís i després treure la 
plaça. 
 
Sra. Petit: Quan és comissió de servei primer... 
 
Sr. Ribas: Les altres més aviat és en funció d’agafar la llista que tens de la borsa i a 
veure qui és el primer que et diu que sí, que en aquell moment està disponible. 
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Sr. Alemany: D’acord. I quan tinguem aquests setze més el Sergent, podríem dir que 
tenim solucionades les peticions internes, des de la plantilla, respecte el quadrant, tots 
aquests aspectes que han estat sobre la taula durant molts mesos i anys? 
 
Sra. Petit: El problema que tenim ara en el quadrant és que en el moment que hi ha 
baixes o bé per comissió de servei o bé per malaltia sempre queda un torn més afectat 
que altres. 
 
Sr. Ribas: Amb els setze cobreixen sobradament els dos per torn i, a més, en una sèrie 
de torns hi ha el Sergent, hi ha l’administrativa a mig torn, etc, etc, en principi això sí 
amb el quadrant. Ara, quan hi ha una baixa o hi ha alguna d’això ja no és així. Vull dir, 
l’òptim el cent per cent de capacitat és aquesta però sempre s’ha de comptar de que no 
serà així. 
 
Sr. Alemany: Entenc, doncs, que excepte el tema de comissió de serveis que entenc que 
es pot cobrir, igual que en demanes una, aquest aspecte més o menys ràpidament es pot 
cobrir, entenc, però, que la resta de policies dels altres municipis deuen tenir... si el seu 
número òptim és ics deuen tenir ics més un o més dos per cobrir les baixes. 
 
Sr. Ribas: O menys un o menys dos. 
 
Sr. Alcalde: Hi ha un sistema amb el qual jo he insistit en aquests últims anys en 
realitzar-ho perquè fa uns anys va funcionar. Es veu que va ser a través d’un gran esforç 
per part de tothom, sobretot, del Cap de policia en aquell moment, i és que, és clar, quan 
vostè molt bé diu, quan es reparteix el quadrant i s’esgoten totes les hores no queden 
més hores, llavors, quan algú està de baixa necessàriament queda sense cobrir i, a més, 
ara és impossible cobrir-les perquè la llei ho impedeix; la idea era això que li diem una 
bossa d’hores, o sigui, que es cobrís la demanda per part meva fins el noranta per cent 
de les hores de cadascú, que fossin fixes, i que la gent tingués deu hores en una bossa 
que es cobririen a mida de que fossin necessàries per cobrir una baixa d’un company. 
Això ha generat dificultats per poder-ho realitzar i en aquest moment sembla que no està 
previst pel quadrant de l’any que ve que es pugui fer. Jo penso que la solució seria 
aquesta, però, per això es necessita que hi hagi voluntat per part de tothom perquè, és 
clar, es queden amb un deu per cent de les hores que no queden assignades i, això, des 
del punt de vista familiar i personal potser genera algun problema. Però, bé, en altres 
estructures sanitàries que jo conec sí que això funciona així. En aquest cas no és 
possible i llavors hauríem de fer el que ha assenyalat; agafar a dos policies més i que 
poguessin anar cobrint, perquè sembla que aquest tant per cent és més o menys 
permanent. 
 
Sr. Alemany: Jo li comentava, és a dir, és una solució d’aquelles de la portera del Sr. 
Núñez, és a dir, d’aquelles fàcils, però, li comentava això perquè hem discutit en aquest 
Ple en algunes ocasions que hi ha un percentatge de baixes més elevat; a més, venim 
d’una situació que quatre persones menys respecte l’òptim implica un vint-i-cinc per 
cent menys la qual cosa tensiona la resta dels policies que queden i, segur, encara que 
estiguessin molt disposats tots plegats, però, no és la millor de les situacions aquesta. 
Per tant, si sempre sabem que mantindrem el cos tensionat perquè hi haurà una baixa, hi 
haurà una malaltia, hi haurà el que sigui, probablement no és la millor de les opcions. 
Aleshores, si no és això, la solució fàcil o l’evident és aquesta, la d’agafar un policia 



14 
PLAÇA MAJOR, 11 ♦08389 PALAFOLLS (BARCELONA) 

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

més que cobreixi o no o... És a dir, jo els hi plantejo per poder anar solucionant aquest 
tema perquè ja saben que tenim la idea de... 
 
Sra. Petit: Això, sembla ser que no es pot augmentar la plantilla. 
 
Sr. Ribas: Veurem ara la Llei de pressupostos de l’Estat per l’any que ve que diu. 
 
Sr. Alcalde: En un moment de crisi com la que hem anat passant, on més aviat hem anat 
cap a retallar llocs de treball i despeses de les entitats públiques, això no tenia massa 
sentit, almenys fins ara, no sé si ara la situació pot millorar. Hi ha una altra solució i és 
que en el moment que hi hagi una baixa les persones que estan treballant facin hores 
extres. El problema és que tenim un conveni en què l’hora extra la valora tres vegades 
per l’hora normal. Jo penso que mentre això no..., jo he parlat amb alguns agents i 
estarien disposats a fer hores extres i rebaixar aquesta quantitat que, per exemple, 
comparant-la amb els pobles veïns és molt més elevada. Aquesta seria una opció, però, 
és clar,... sinó ens trobem amb el mateix, no? En el moment en què, per exemple, en el 
moment de la crisi important, que teníem problemes de liquiditat cada dia, vam decidir 
que no rebaixaríem el grup de policia, per exemple, el que no té sentit ara és augmentar-
lo. O sigui que hem mantingut com estava l’organització en el 2010 i jo penso que en 
això hem fet una gran esforç. El tema de les hores extres sí que es va donar l’ordre de no 
fer-les si no eren imprescindibles. 
 
Sr. Alemany: La reflexió no venia tant pel fet de que... perquè sap vostè que ens hem 
posat sempre a una distància prudencial d’aquest problema perquè no coneixem tota la 
seva complexitat, però, venia més aviat encarat tant pel clima que pugui haver dintre del 
cos perquè millor que sigui òptim que no ho sigui, com també pel tema del servei de 
cara al ciutadà. És a dir, si des de dintre de l’Ajuntament per qüestions diverses s’ha 
definit que setze persones més el Cap és la plantilla òptima per donar servei al ciutadà si 
n’hi ha menys el servei segur que se’n recent, a banda del clima intern de la policia, jo 
ho encarava des d’aquest punt de vista. I sobre això, sí que hi ha moltes opinions que 
corren pel poble, sobre si és bo o no és bo el servei, si pot ser-ho, si..., en fi. En aquest 
sentit, plantejar-se si aquesta pot ser una solució i destensionar de passada el quadrant, 
que segur que està tensionat amb un vint-i-cinc per cent menys de les persones que 
haurien d’haver-hi. 
 
5. RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA 706/2014 PEL QUAL ES 
RESOLGUÉ COMPARÈIXER AL REC. 274/2014-D INTERPOSAT PER JOSÉ 
HIDALGO RODRÍGUEZ CONTRA L'ACORD D'APROVACIÓ DEFINITIVA 
DEL PROJECTE D'OBRA ORDINÀRIA DE REPARACIÓ D'UN TRAM DEL 
CAMÍ DE SANT PERE VIVELLES 
 
Vist el Decret d’Alcaldia 706/2014, de data 21 de juliol, pel qual es resolgué 
comparèixer al recurs número 274/2014-D, interposat per la Procuradora dels Tribunals, 
Ana María Soles Suso en representació del sentor José Hidalgo Rodríguez, contra 
l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de 28 de març de 2014, d’aprovació 
definitiva del projecte d’obra ordinària que té per objecte la reparació d’un tram del camí 
de Sant Pere Vivelles, així com la relació concreta i individualitzada dels béns i drets de 
necessària ocupació per a l’execució de l’esmentat projecte, el qual literalment diu: 
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“D E C R E T     706/2014 
 
Vist l’escrit del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, per comparèixer en el recurs 
número 274/2014-D, Procediment abreujat, interposat per la Procuradora dels Tribunals, Ana María 
Soles Suso, en nom i representació del senyor José Hidalgo Rodríguez, contra l’acord adoptat al Ple de 
l’Ajuntament, en sessió de 28 de març de 2014, d’aprovació definitiva del projecte d’obra ordinària que té 
per objecte la reparació d’un tram del camí de Sant Pere Vivelles, així com la relació concreta i 
individualitzada de béns i drets de necessària ocupació. 
  
D’acord amb el que disposa l’art. 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim 
local, segons la redacció introduïda per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, i considerant que les Corporacions 
Locals tenen el deure inexcusable de defensar el seus béns i drets mitjançant l'exercici de les accions 
pertinents. 
 
Vistos els articles 48 a 50 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa en relació a la tramesa de l’expedient administratiu a l’òrgan judicial.  
 
Atès que la Diputació de Barcelona presta assistència jurídica en la seva modalitat de defensa judicial a 
les entitats locals de la província en els procediments en els quals aquestes mateixes entitats en siguin 
part, segons regula el Reglament sobre l’assistència jurídica, tècnica i econòmica de la Diputació.  
 
En virtut de tot això,  
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- COMPARÈIXER I OPOSAR-ME al recurs número 274/2014-D, interposat per la Procuradora 
dels Tribunals, Ana María Soles Suso, en nom i representació del senyor José Hidalgo Rodríguez, davant  
el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona. 
 
Segon.- REMETRE al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona l'expedient administratiu 
corresponent. 
 
Tercer.- NOTIFICAR als interessats en l’expedient administratiu que queden emplaçats per a que puguin 
personar-se en el termini de nou dies com a demandats en el recurs contenciós-administratiu.  
 
Quart.- CONFERIR la representació de l'Ajuntament, en el referit recurs, al Procurador/a dels Tribunals 
senyora Anna Serrat Carmona.  
 
Cinquè.- SOL·LICITAR, de conformitat amb el que disposa el Reglament sobre l'assistència jurídica, 
tècnica i econòmica de la Diputació de Barcelona, l'assistència jurídica consistent en la defensa judicial 
en l'esmentat recurs i DESIGNAR com a Lletrat/da el que nomeni la Diputació de Barcelona. 
 
Sisè.- Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària que es celebri a efectes de la 
seva ratificació, tal i com estableix l’art. 21.1.k de la  Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Local (LRBRL).” 
 
De conformitat amb l’article 21.1.k de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local (LRBRL) que estableix la competència de l’Alcalde per a 
l’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l’ajuntament en les 
matèries de la seva competència, inclòs quan les hagués delegat a un altre òrgan, i, en cas 
d’urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit donant compte al 
mateix en la primera sessió que celebri per a la seva ratificació. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, de data 
22 de setembre 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, Francesc Alemany i 
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Martínez, Susanna Pla i Capdevila i Juan Andrés Osorio Piñeiro i l’abstenció dels Srs. 
Oscar Bermán Boldú, Francisca Colonques Garrido, Joan Gallart Pedemonte i Maria 
Masaguer Taberner, acordà: 
 
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia 706/2014, de data 21 de juliol, pel qual es 
resolgué comparèixer al recurs número 274/2014-D, interposat per la Procuradora 
dels Tribunals, Ana María Soles Suso en representació del sentor José Hidalgo 
Rodríguez, contra l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de 28 de març 
de 2014, d’aprovació definitiva del projecte d’obra ordinària que té per objecte la 
reparació d’un tram del camí de Sant Pere Vivelles, així com la relació concreta i 
individualitzada dels béns i drets de necessària ocupació per a l’execució de 
l’esmentat projecte, transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
Sr. Rueda: Es tracta sobre l’acord del Ple que es va aprovar definitivament el març 
d’enguany, en què una de les parts interessades que té dret sobre la zona, doncs, ha 
interposat un recurs contenciós administratiu dient que, teòricament, no procedeix 
únicament indemnitzar-lo per una ocupació temporal sinó que ve a afirmar que part del 
camí de Sant Pere de Vivelles és de propietat pròpia i, per tant, reclama que no només se 
li indemnitzi per l’ocupació temporal sinó que se li indemnitzi per expropiació. Nosaltres 
tenim el catàleg nostre de patrimoni on consta que el camí és de propietat municipal, en 
les dades cadastrals també queda clar que el camí és municipal, per tant, el que fem avui 
és ratificar el personar-nos o el comparèixer en aquest procés. I, aquest fet, el que ell 
hagi interposat aquest recurs no suspèn la immediatesa de les obres que preveiem 
adjudicar-les durant aquest mes d’octubre més enllà de com acabi el procediment 
judicial. 
 
6. APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA D'INTERVENCIÓ 
MUNICIPAL AMBIENTAL, DE SEGURETAT I DE SALUT PÚBLICA DE 
L'AJUNTAMENT DE PALAFOLLS. 
 
La Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental, 
va establir a Catalunya el model de prevenció i control integrats de la contaminació, 
instaurat per la Directiva 1996/61/CE, del Consell, de 24 de desembre de 1996, de 
prevenció i control integrats de la contaminació (IPPC). 
 
En els darrers anys, però, a nivell europeu, s’han succeït diverses i importants 
modificacions en aquest àmbit material. D’una banda la substitució de la referida 
Directiva 1996/61/CE, del Consell, de 24 de desembre, per la Directiva 2008/1/CE, del 
Parlament europeu i del Consell, de 15 de gener, relativa a la prevenció i al control 
integrats de la contaminació, per la qual es fixen les obligacions que han de complir les 
activitats industrials i agrícoles amb un elevat potencial contaminant. Recentment, en 
ares a una major claredat, aquesta Directiva 2008/1/CE junt amb altres, ha estat objecte 
de refosa, amb l’aprovació de la Directiva 2010/75/CE, del Parlament europeu i del 
Consell, de 24 de novembre, sobre les emissions industrials, per la qual s’estableixen les 
normes sobre la prevenció i el control integrats de la contaminació procedent de les 
activitats industrials. 
 
Per la seva banda, l’Estat en coherència al referit marc normatiu europeu, ha promulgat 
un seguit de lleis, algunes d’elles de caràcter bàsic, que han desplaçat, en gran part, 
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l’aplicació de la Llei 3/1998, de 27 de febrer. Concretament, es fa referència a les lleis 
estatals bàsiques, Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la 
contaminació; Llei 27/2006, de 18 de juliol, reguladora dels drets d’accés a la 
informació, de participació pública i accés a la justícia en matèria de medi ambient, i 
Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’avaluació d’impacte ambiental de projectes. 
 
A resultes de les citades modificacions normatives, i amb el propòsit d’incorporar els 
requeriments que se’n deriven, a Catalunya es va aprovar la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (en endavant LPCAA) 
modificada parcialment per la Llei 9/2011, de 29 de desembre de promoció de l’activitat 
econòmica i la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics. 
Aquesta Llei vol racionalitzar i simplificar tràmits, per superar les dificultats d’aplicació 
d’alguns dels preceptes de la seva predecessora Llei 3/1998, de 27 de febrer, i evitar la 
complexitat en el procediment d’intervenció administrativa per a determinades 
categories d’activitats.  
 
La necessitat de traslladar als municipis les determinacions de la LPCAA així com 
també procurar coordinar la seva aplicació amb les prescripcions contingudes a la 
Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 
2006, relativa als serveis en el mercat interior, transposada al nostre ordenament 
mitjançant la Llei 17/2009 de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de 
serveis i el seu exercici, han motivat la redacció i aprovació per part de la Diputació de 
Barcelona de l’Ordenança municipal tipus d’intervenció municipal ambiental, de 
seguretat i salut pública que té com a àmbit de la seva regulació a més de les activitats 
amb incidència ambiental, també la resta d’activitats i establiments que no recauen a 
l’àmbit d’aplicació de la LPCAA, ni al de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, d’espectacles 
ni a cap altre règim d’intervenció sectorial d’activitats.  
 
De conformitat amb l’exposat és necessari i convenient que l’Ajuntament de Palafolls 
aprovi aquesta ordenança tipus redactada per la Diputació de Barcelona per aplicar 
correctament la legislació actual sobre aquesta àrea. 
 
Atès que les corporacions municipals estan facultades per intervenir en l’activitat dels 
ciutadans i les ciutadanes mitjançant l’aprovació d’ordenances i reglaments, tal com 
reconeixen els articles 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, i 236 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.  
 
Atès que el procediment legal d’aprovació de les ordenances municipals implica, per 
imperatiu de l’article 62 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, l’adopció d’una resolució per la qual 
s’iniciï l’expedient de formació de l’ordenança corresponent i la designació d’una 
Comissió d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la norma.  
 
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 807/2014, de data 3 de setembre, pel qual es resolgué 
incoar expedient per a la redacció i aprovació de l’Ordenança d’intervenció municipal 
ambiental, de seguretat i de salut pública de l’Ajuntament de Palafolls, designant-se una 
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Comissió d’estudis encarregada de la redacció d’un avantprojecte de l’esmentada 
Ordenança. 
 
Vist l’avantprojecte elaborat per la Comissió d’estudis i que s’adjunta a la present 
proposta. 
 
Vist l’informe emès pel Secretari de la Corporació, Sr. Sergi Ribas i Beltrán, de data 18  
de setembre de 2014. 
 
Vistos els articles 22.2.d) i 70.2 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim 
Local i 62 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, de data 
22 de setembre de 2014, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acordà: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de 
seguretat i de salut pública de l’Ajuntament de Palafolls, d’acord amb l’Annex 1 
que s’adjunta a aquesta proposta d’acord. 
 
Segon.- Sotmetre l’aprovació de l’Ordenança d’intervenció municipal ambiental, 
de seguretat i de salut pública de l’Ajuntament de Palafolls a informació pública 
per un termini de 30 dies, a efectes de reclamacions i suggeriments, mitjançant la 
inserció del corresponent edicte al BOP, al DOGC, a un dels mitjans de 
comunicació escrita diària, al tauler d’anuncis d’aquesta Corporació i a la pàgina 
web municipal.  
 
Tercer.- Transcorregut el termini d’informació pública sense haver-se presentat 
reclamació ni suggeriment, l’Ordenança s’entendrà aprovada definitivament sense 
necessitat de nou acord. 
 
Aprovada definitivament l’Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de 
seguretat i de salut pública de l’Ajuntament de Palafolls es publicarà íntegrament 
en el BOP, entrant en vigor una vegada transcorregut el termini de 15 dies previst 
a l’art. 65.2 LRBRL. Així mateix, s’inserirà l’anunci en el tauler de la Corporació i 
en el DOGC, anunciant la referència al BOP en el que s’hagués publicat 
íntegrament el text. 
 
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: En aquest cas, jo voldria demanar a l’Alcalde que en l’ordre del dia hi ha 
l’aprovació d’aquesta ordenança però el següent punt hi ha una altra ordenança del 
mateix tipus, d’intervenció municipal, el que passa és que la normativa catalana 
diferència el tipus d’activitat industrial, comercial i, d’una manera més general, a la Llei 
de protecció i control ambiental i el que fan els bars, restaurants i espectacles doncs té el 
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seu propi reglament, fet que fa que les activitats es regulin en dues ordenances diferents 
però que la tramitació i el que portem avui a aprovar ve a ser la mateixa gestió. Per tant, 
us demanaria si no teniu cap inconvenient el poder debatre aquests dos punts del Ple de 
manera comuna. 
 
Sr. Alcalde: Els fem junts i després, en tot cas, els votem per separat. No hi ha cap 
inconvenient. 
 
Sr. Rueda: Bé, fins al moment l’Ajuntament de Palafolls no disposava d’ordenances 
específiques de control o d’intervenció municipal en les activitats, el que fèiem era 
aplicar la normativa catalana que és la d’aplicació. Fins ara hi havia la LIIAA, la Llei 
d’Intervenció Integral, i els últims anys a través de directives europees i de la normativa 
estatal s’ha creat la Llei de Prevenció i Control Ambiental que és la que regula d’una 
manera majoritària les instal·lacions comercials, industrials, etc. I d’altra banda, el 
Reglament de policia i espectacles que ve a regular el que són restauració, bars 
musicals, espectacles, etc. El que fem en aquesta ordenança, que té molt poc contingut 
polític ni discrecional, és transposar aquestes lleis o aquestes normes a un text 
municipal, bàsicament, és la transposició d’aquestes normes i, per tant, és una cosa molt 
tècnica i molt administrativa de procediment. Bàsicament, ens trobem amb que les  
activitats es classifiquen depenent del seu grau de control per altres administracions 
supramunicipals. En aquest cas tindríem aquelles que estan subjectes a autorització 
ambiental per part de la Generalitat de Catalunya, com l’OGAU, serien casos de 
petrolíferes, com serien casos d’indústries altament contaminants, en el que 
l’Ajuntament participa molt poc o gairebé gens perquè està tot unificat a l’OGAU o a 
l’Agència de Control de la Generalitat. En segon lloc, estan les llicències ambientals en 
les que sí que participa l’Ajuntament, també en menor grau perquè necessita de la 
ponència prèvia del Consell Comarcal del Maresme; aquests casos són activitats molt 
menys contaminants o amb menys impacte ambiental però que sí que necessiten d’un 
òrgan superior municipal per poder regular-se, és el cas de les benzineres, el cas de 
tallers mecànics amb xapa i pintura. En aquest cas, l’Ajuntament intervé però sempre 
supervisat pel Consell Comarcal. I després ve la comunicació prèvia que és el règim de 
qualsevol establiment comercial: perruqueries, sabateries, etc, etc. En aquest cas no hi 
ha cap òrgan supramunicipal sinó que és el propi Ajuntament qui té la competència de 
tramitar des de l’inici, mitjançant la comunicació prèvia, el requeriment de documents,  
la llicència i posteriorment donar-se per assabentat. Respecte l’altra ordenança, que és el 
següent punt, la d’espectacles i locals recreatius, doncs el que fa, bàsicament, és la 
llicència ambiental per aquells bars, discoteques o bars musicals o bars amb terrassa, hi 
ha un règim molt més específic, molt més controlat i finalment hi ha l’autorització 
municipal que és molt més minsa i és per qualsevol bar o restaurant que no superi 
l’aforament de més de cent cinquanta persones. Ambdues ordenances s’han redactat 
agafant el model tipus de la Diputació de Barcelona, vull dir que l’únic que hem fet és 
agafar el model tipus i transposar una mica la gestió, com la durà a terme l’Ajuntament 
de Palafolls. Contenen el règim de control, cada quants anys hi ha d’haver un control, 
quan hi ha un canvi substancial, com es tramiten els canvis de titularitat de la llicència. 
També contenen un règim sancionador que és, evidentment, transposat de la Llei. I, bé, 
ara és el moment de l’aprovació inicial, hi haurà un exposició pública perllongada 
perquè els afectats, els interessats, el públic en general pugui fer suggeriments, 
al·legacions, etc, a aquests textos i, bàsicament, el que demanem en acord del Ple és 
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aquest, l’aprovar inicialment aquesta ordenança per posteriorment posar-la en 
coneixement i aprovar-la definitivament quan s’escaigui. 
 
Sr. Alemany: Respecte l’àmbit de control a exercir per part de l’Ajuntament en 
cadascuna de les ordenances, en el cas que no exerceixi aquesta potestat, obligació, no 
sé si és obligació o potestat, està previst alguna..., és a dir, l’Ajuntament està obligat a 
controlar cada ics temps aquestes activitats? I si és el cas, si no ho fa per recursos 
humans, hi ha algun tipus de repercussió en les activitats que estigui controlant? 
 
Sr. Rueda: En principi i d’ofici l’Ajuntament sempre ha d’actuar quan té coneixement 
de que alguna de les condicions no es contemplen, per exemple, com ha succeït al 
municipi doncs quan es posa en coneixement de l’Ajuntament que algunes condicions 
no es compleixen a nivell de l’establiment o a nivell de l’activitat, doncs actuem d’ofici. 
Sí que és veritat que després la Diputació de Barcelona cada any ens demana un llistat 
d’activitats i quines prioritzem o quines creiem en les quals s’hauria de prioritzar per 
posar remei. Sempre hem actuat sobre bars i restaurants però aquest any han estat 
bàsicament carnisseries i el que farem l’any que ve seran pastisseries i peixateries. 
Anem fent, però, sí que és veritat que comptem amb el recolzament de la Diputació i 
actuem d’ofici quan realment hi ha un coneixement de que l’activitat no està 
completament legal. 
 
Sr. Gallart: Només una pregunta, es que no ho he acabat d’entendre. Per què ara i no 
abans? Li donarem recolzament, evidentment, és una aprovació inicial, però, per què ara 
i no abans? 
 
Sr. Rueda: Nosaltres bàsicament, bé, l’Ajuntament de Palafolls bàsicament el que ha fet 
és aplicar la norma, el que comentàvem abans, la Llei de Prevenció Ambiental per tota 
la majoria d’activitats i el Reglament de Policia d’espectacles per bars i restaurants. Què 
passa? Que el règim ha canviat moltíssim en aquestes dues noves normes, és el tant 
anomenat actualment la comunicació prèvia; és aquesta cosa que el titular de l’activitat 
posa en coneixement l’activitat i ja pot obrir. No sé si ho has sentit? Amb les directives 
europees en el context de crisi econòmica agilitzar el màxim la burocràcia d’aquests 
temes. En aquest moment precís com que la Diputació ens oferia aquest servei de poder 
redactar conjuntament aquestes ordenances, doncs, hem aprofitat per redactar-les i  així 
poder tenir un major control. I sí que et permet l’ordenança tot i que no pots afegir coses 
que siguin contràries a la llei perquè és una transposició de la llei, sí que pots fer un 
règim més acurat i fins i tot aplicar protocols d’agilitat de treball intern a l’hora de 
tramitar els expedients. 
 
Sr. Gallart: Perfecte, gràcies. 
 
7. APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA D'INTERVENCIÓ 
MUNICIPAL EN ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES 
DE L'AJUNTAMENT DE PALAFOLLS. 
 
Es fa necessari establir una regulació mitjançant Ordenança del sistema d’intervenció 
administrativa de competència municipal dels espectacles públics i les activitats 
recreatives i dels establiments i els espais oberts al públic, on es duen a terme aquestes 
activitats en el marc normatiu establert per la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació 
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administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, modificada 
parcialment per la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millora de la 
regulació normativa, i el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, aprovat 
per Decret 112/2010, de 31 d'agost. 
 
Aquestes normes sectorials es dicten en relació a una activitat rellevant econòmicament 
a Catalunya, com a generadora d'ocupació i inversions, i que a l’igual que en el nostre 
entorn cultural més immediat, té com a referent de futur un horitzó de creixement del 
sector de l'oci i del temps lliure que ve a satisfer la demanda d'activitats esportives, 
culturals, artístiques o merament lúdiques que permetin a la població una adequada 
utilització del temps lliure. Demanda i oferta d’oci que han de conciliar-se amb altres 
drets i interessos de la ciutadania, que els poders públics han de tutelar.  
 
Aquesta doble cara de l’activitat es posa de manifest en les normes que la regulen 
directament, però també en les que l’ordenen des de rangs superiors o de primacia o des 
d’una perspectiva general. Així els articles 56 a 62 del Tractat de 13 de desembre de 
2007, sobre el Funcionament de la Unió Europea (TFUE), i la Directiva 2006/123/CE 
del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en 
el mercat interior, transposada al nostre ordenament, acrediten que la simplificació 
administrativa i la llibertat d’establiment dels prestadors de serveis ha de fer-se 
compatible amb les raons imperioses d'interès general, reconegudes en la jurisprudència 
del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L’activitat empresarial de l’oci pot tenir, a 
l’empara del dret comunitari, límits a la llibertat d’establiment fixats normativament, 
que vinguin exigits per l'ordre públic, la seguretat pública, la salut pública, la protecció 
dels consumidors, dels destinataris de serveis i dels treballadors i la protecció del medi 
ambient i de l'entorn urbà.  
 
La Llei catalana 11/2009, s’aprova sense incorporar en el seu si de manera clara, les 
exigències que resulten de la Directiva 2006/123/CE, relativa als serveis en el mercat 
interior, per tal com la regulació legal és concreta en les llicències i autoritzacions i de 
manera incidental es fa referència a les comunicacions prèvies (apartats 5 i 6 de l’article 
29). Aquest fet el posa en evidència l’exposició de motius del d'espectacles públics i 
activitats recreatives aprovat per Decret 112/2010, quan afirma “En compliment de les 
previsions del Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l’eliminació de tràmits i 
la simplificació de procediments per facilitar l’activitat econòmica, en aquest Decret 
s’ha intentat reduir al mínim les càrregues administratives imposades a les empreses 
per tal de facilitar l’exercici de l’activitat econòmica (...) cal destacar, com a novetat, 
la regulació del règim de comunicació prèvia davant l’Administració, per a determinats 
establiments d’espectacles i activitats,(...) Igualment, s’han simplificat i agilitzat els 
procediments, mitjançant l’ús de declaracions responsables.”  
 
També es posa de manifest en la modificació parcial de la Llei 11/2009, que es du a 
terme a través de la Llei 10/2011, que esmena algun error molt greu (com era no 
preveure com infracció la iniciació de l’activitat sense haver presentat la comunicació 
prèvia, quan és exigible), però passa per alt la mateixa deficiència tècnica, l’oblit 
legislatiu del règim jurídic de les comunicacions prèvies i de les declaracions 
responsables, en molts d’altres preceptes. Així, per exemple l’article 30, que regula el 
contingut i les condicions tècniques només de les llicències i autoritzacions; l’article 32 
que regula l’emissió d’informes tècnics i certificacions, també només de les llicències i 
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autoritzacions; els articles 35, 36 i 37, que regulen la vigència, la transmissió i l’extinció 
de les llicències i autoritzacions, sense establir els règims jurídics homòlegs pel que fa a 
la vigència, transmissió i extinció dels efectes de les comunicacions prèvies; l’article 38, 
que regula la concurrència de llicències i autoritzacions, però no la concurrència 
d’autoritzacions i comunicacions prèvies; o l’oblit sistemàtic de les comunicacions 
prèvies i de les declaracions responsables en el títol IV regulador del règim de les 
inspeccions i sancions. 
 
L’Ordenança dóna resposta a les consideracions anteriors en regular la intervenció 
administrativa des de la perspectiva de la legislació de règim jurídic i procediment 
administratiu comú, un cop transposada en aquesta legislació la Directiva de serveis, i 
respectant les competències procedimentals de la Generalitat indissolublement lligades 
a les competències materials (així, el que preveu la Llei 11/2009 i el Reglament que la 
desplega, en relació als documents i instruments que acrediten el compliment de les 
exigències materials contingudes en les normes d’espectacles públics i activitats 
recreatives i als requisits tècnics exigibles per acomplir las finalitats de les 
autoritzacions, llicències i comunicacions d’espectacles públics i activitats recreatives).  
 
En la regulació de l’Ordenança hi ha un doble objectiu: la seguretat jurídica, que resulta 
d’una ordenació detallada i precisa dels sistemes d’intervenció (autorització, llicència i 
comunicació prèvia), per completar el règim de la intervenció municipal de control i 
inspecció previst a la Llei 11/2009 i el Reglament que la desplega, i resoldre de manera 
integrada i coordinada procedimentalment la intervenció municipal de seguretat, 
ambiental i de salut pública en els espectacles públics i les activitats recreatives.  
 
De conformitat amb l’exposat és necessari i convenient que l’Ajuntament de Palafolls 
aprovi aquesta ordenança tipus redactada per la Diputació de Barcelona per aplicar 
correctament la legislació actual sobre aquesta àrea. 
 
Atès que les corporacions municipals estan facultades per intervenir en l’activitat dels 
ciutadans i les ciutadanes mitjançant l’aprovació d’ordenances i reglaments, tal com 
reconeixen els articles 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, i 236 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.  
 
Atès que el procediment legal d’aprovació de les ordenances municipals implica, per 
imperatiu de l’article 62 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, l’adopció d’una resolució per la qual 
s’iniciï l’expedient de formació de l’ordenança corresponent i la designació d’una 
Comissió d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la norma.  
 
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 808/2014, de data 3 de setembre, pel qual es resolgué 
incoar expedient per a la redacció i aprovació de l’Ordenança d’intervenció municipal 
en espectacles públics i activitats recreatives de l’Ajuntament de Palafolls, designant-se 
una Comissió d’estudis encarregada de la redacció d’un avantprojecte de l’esmentada 
Ordenança. 
 
Vist l’avantprojecte elaborat per la Comissió d’estudis i que s’adjunta a la present 
proposta. 
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Vist l’informe emès pel Secretari de la Corporació, Sr. Sergi Ribas i Beltrán, de data 18  
de setembre de 2014. 
 
Vistos els articles 22.2.d) i 70.2 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim 
Local i 62 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, de data 
22 de setembre de 2014, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acordà: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança d’intervenció municipal en espectacles 
públics i activitats recreatives de l’Ajuntament de Palafolls, d’acord amb l’Annex 
1 que s’adjunta a aquesta proposta d’acord. 
 
Segon.- Sotmetre l’aprovació de l’Ordenança d’intervenció municipal en 
espectacles públics i activitats recreatives de l’Ajuntament de Palafolls a 
informació pública per un termini de 30 dies, a efectes de reclamacions i 
suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent edicte al BOP, al DOGC, a 
un dels mitjans de comunicació escrita diària, al tauler d’anuncis d’aquesta 
Corporació i a la pàgina web municipal.  
 
Tercer.- Transcorregut el termini d’informació pública sense haver-se presentat 
reclamació ni suggeriment, l’Ordenança s’entendrà aprovada definitivament sense 
necessitat de nou acord. 
 
Aprovada definitivament l’Ordenança d’intervenció municipal en espectacles 
públics i activitats recreatives de l’Ajuntament de Palafolls es publicarà 
íntegrament en el BOP, entrant en vigor una vegada transcorregut el termini de 15 
dies previst a l’art. 65.2 LRBRL. Així mateix, s’inserirà l’anunci en el tauler de la 
Corporació i en el DOGC, anunciant la referència al BOP en el que s’hagués 
publicat íntegrament el text. 
 
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. 
 
8. ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE LES VIES PÚBLIQUES 
DE PALAFOLLS. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local, de data 9 de juliol de 2004, pel qual es va 
adjudicar a l’empresa Transportes Castillejo la prestació del servei públic de neteja 
viària, formalitzant-se dita contractació en data 23 de juliol de 2004. 
 
Atès que la vigència de l’avantdita contractació ha finit i que el servei en qüestió no pot 
deixar de ser prestat en tant que l’article 26 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases 
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de Règim Local enumera els serveis mínim que ha de prestar tot municipi, entre els qual 
hi figura el de neteja viària. 
 
Atès que l’Ajuntament no disposa de mitjans propis per poder prestar el referit servei, 
motiu pel qual es fa necessària la seva contractació. 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament, de data 17 de gener de 2014, pel qual s’incoà 
expedient de contractació del servei de neteja de les vies públiques de Palafolls, 
mitjançant procediment obert i la utilització de diversos criteris de valoració, essent el 
tipus de licitació d’un milió noranta mil vuit-cents trenta-dos euros amb vint-i-quatre 
cèntims (//1.090.832,24 €//), IVA no inclòs, per a tota la durada inicial. L’IVA, que en 
el moment que comenci l’execució del contracte serà del 10%, puja la quantitat de 
109.083,22 €. 
 
Atès que durant el període de presentació de pliques s’han presentat 10 licitadors, que 
són LIMASA MEDITERRANEA, S.A., TALHER, S.A., GBI SERVEIS, S.A.U., L’ARCA 
DEL MARESME EMPRESA INSERCIÓ, S.L.L., SERVITRANSFER, S.L./GESTIÓ 
AMBIENTAL DE RESIDUS, S.L., HERMANOS ALUM, S.L., CESPA, S.A. COMPAÑÍA 
ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, S.A., PALAFUMS, S.L., A.J. RUZ, 
S.L. i INNOVIA COPTALIA, S.A.U. 
 
Atès que en data 25 de març de 2014, es va efectuar la qualificació prèvia de la 
documentació complementària, d’acord amb la qual tots els licitadors varen aportar la 
documentació que requeria el plec de clàusules administratives particulars, a excepció 
de SERVITRANSFER, S.L./GESTIÓ AMBIENTAL DE RESIDUS, S.L., HERMANOS 
ALUM, S.L. i A.J. RUZ, S.L. 
 
Atès que la Mesa de Contractació va atorgar als citats licitadors un termini de fins a 3 
dies hàbils per aportar la documentació ressenyada, advertint-los que, altrament, la seva 
plica seria rebutjada; dins del termini atorgat a l’efecte tots ells van aportar la 
documentació requerida. 
 
Vista l’acta emesa per la Mesa de Contractació en data 31 de març de 2014 d’obertura  
del sobre núm. 2 referent a la valoració dels criteris que depenen d’un judici de valor. 
 
Vista l’acta emesa per la Mesa de Contractació en data 10 d’abril de 2014, d’obertura  
del sobre núm. 3 referent a la valoració dels criteris que s’han d’avaluar de forma 
automàtica mitjançant l’aplicació d’una fórmula, que es transcriu a continuació: 
 
“ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 3 REFERENT A LA VALORACIÓ 
DELS CRITERIS QUE S’HAN D’AVALUAR DE FORMA AUTOMÀTICA 
MITJANÇANT L’APLICACIÓ D’UNA FÓRMULA CORRESPONENT A 
L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ INCOAT, PER PROCEDIMENT OBERT  I 
LA UTILITZACIÓ DE DIVERSOS CRITERIS DE VALORACIÓ, PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE LES VIES PÚBLIQUES DE 
PALAFOLLS. 
 
En la Sala de Plens de l'Ajuntament, essent les 14:00 hores del dia  10 d’abril de 2014, 
es constitueix la Mesa presidida per l’Alcalde, Sr. Valentí Agustí i Bassa, amb 
l’assistència dels vocals Srs. Ester Torrent Flores (Regidora de Parcs i Jardins), Juan 
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Andrés Osorio Piñeiro (regidor de Medi Ambient), Sergi Ribas Beltrán (Secretari de la 
Corporació), Roser Corbera i Safont (Interventora-acctal) i Oriol Bassa i Vila (Tècnic 
de Medi Ambient). Actua com a secretària, na Cristina Fernández Hernández. 
 
Queda vàlidament constituïda, conforme a allò disposat en l’article 21.7 del Real Decret 
817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic.  
 
La reunió ha estat convocada amb l’objecte de procedir a l’acte públic d’obertura dels 
sobres que contenen les proposicions corresponents als criteris que s’han d’avaluar de 
forma automàtica mitjançant l’aplicació d’una fórmula, previstos en la clàusula IX del 
plec de les administratives particulars, de conformitat amb allò exigit en l’article 150 del 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i a fi de donar compliment allò 
prescrit en l’article 22.c) del Real Decret 817/2009, de 8 de maig, presentades per la 
contractació del servei de neteja de les vies públiques de Palafolls. 
 
En primer lloc, el Sr. President fa públic el resultat de la valoració dels criteris no 
quantificables automàticament, essent aquest el següent: 
 
LIMASA MEDITERRANEA, S.A.: 11,6 punts 
TALHER, S.A.: 46,8 punts 
GBI SERVEIS, S.A.U.: 25,036 punts 
L’ARCA DEL MARESME EMPRESA INSERCIÓ, S.L.L.: 31,361 punts 
SERVITRANSFER, S.L./GESTIÓ AMBIENTAL DE RESIDUS, S.L.: 27,19 punts 
HERMANOS ALUM, S.L.: 42,43 punts 
CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, S.A.: 
30,11 punts  
PALAFUMS, S.L.: 30,375 punts 
A.J. RUZ, S.L.: 26,613 punts 
INNOVIA COPTALIA, S.A.U.: 34,68 punts. 
 
Immediatament, es passa a l'obertura del sobre 2 que conté la valoració dels criteris que 
s’han d’avaluar de forma automàtica mitjançant l’aplicació d’una fórmula; en veu alta 
es llegeix el contingut que dóna el següent resultat: 
 
LIMASA MEDITERRANEA, S.A. 
 
a) Oferta econòmica: 961.780,08 euros (NOU-CENTS SEIXANTA-UN MIL SET-
CENTS VUITANTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS) 
 
TALHER, S.A. 
 
a) Oferta econòmica: 970.288,04 euros (NOU-CENTS SETANTA MIL DOS-CENTS 
VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS). 
 
GBI SERVEIS, S.A.U.  
 
a) Oferta econòmica: 253.612,59 euros/anuals (DOS-CENTS CINQUANTA-TRES 
MIL SIS-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS/ANUALS). 
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L’ARCA DEL MARESME EMPRESA INSERCIÓ, S.L.L. 
 
a) Oferta econòmica: 981.175,92 euros (NOU-CENTS VUITANTA-UN MIL CENT 
SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS) 
 
SERVITRANSFER, S.L./GESTIÓ AMBIENTAL DE RESIDUS, S.L. 
 
a) Oferta econòmica: 977.965,97 euros (NOU-CENTS SETANTA-SET MIL NOU-
CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS) 
 
HERMANOS ALUM, S.L. 
 
a) Oferta econòmica: 163.666,666 euros (CENT SEIXANTA-TRES MIL SIS-CENTS 
SEIXANTA-SIS EUROS AMB SIS-CENTS SEIXANTA-SIS CÈNTIMS) 
 
CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, S.A.  
 
a) Oferta econòmica: 969.536,80 euros (NOU-CENTS SEIXANTA-NOU MIL CINC-
CENTS TRENTA-SIS MIL EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS). 
 
PALAFUMS, S.L. 
 
a) Oferta econòmica: 241.615,58 euros (DOS-CENTS QUARANTA-UN MIL SIS-
CENTS QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS). 
 
A.J. RUZ, S.L. 
 
a) Oferta econòmica: 234.139,85 euros/anuals (DOS-CENTS TRENTA-QUATRE MIL 
CENT TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CINC CÈNTIMS/ANUALS) 
 
INNOVIA COPTALIA, S.A.U. 
 
a) Oferta econòmica: 935.606,81 euros (NOU-CENTS TRENTA-CINC MIL SIS-
CENTS SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS). 
 
A continuació, s'invita als presents  a que exposin totes les reclamacions o  reserves que 
estimin oportunes contra l’acte celebrat, sense que se’n produieixi cap. 
 
Finalitzada l’obertura dels sobres corresponents i donada la complexitat dels elements 
avaluables, la Mesa disposa passar les propostes presentades a informe tècnic per tal 
d'avaluar-les convenientment, especialment en el sentit de determinar a la vista dels 
corresponents estudis econòmics si l’oferta econòmica realitzada per les empreses 
HERMANOS ALUM, S.L. i PALAFUMS, S.L. fa referència a l’import global del 
contracte o a l’import anual, i formular la proposta corresponent al Ple de l’Ajuntament. 
 
Queden units a l'expedient el resguard de la garantia i l'oferta presentada. 
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Es redacta l'acta, i és llegida en veu alta pel Secretari, i després d'invitar als interessats a 
fer les observacions que estimin oportunes al seu contingut, la signen el President i els 
vocals, amb mi el Secretari que en dono fe.” 
 
Vist l’informe emès pel Tècnic de Medi Ambient municipal, de data 10 d’abril de 2014, 
que serví de base a la Mesa de Contractació en la valoració dels criteris que depenen 
d’un judici de valor i que es transcriu seguidament a efectes de motivació del present 
acord: 
 
“ INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DELS CRITERIS QUE DEPENGUIN D’UN 
JUDICI DE VALOR PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE 
LES VIES PÚBLIQUES DE PALAFOLLS. 
 
1er.- En el Ple Extraordinari, de data 17 de gener de 2014, es va aprovar la incoació de 
l’expedient de contractació del servei de neteja de les vies públiques de Palafolls, 
mitjançant procediment obert i la utilització de diversos criteris de valoració, i els 
corresponents Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
de l’esmentat servei. 
 
2on.- A l’esmentada licitació concurs s’han presentat les empreses que es relacionen a 
continuació: LIMASA MEDITERRANEA, S.A., TALHER, S.A., GBI SERVEIS, 
S.A.U, L’ARCA DEL MARESME EMPRESA INSERCIÓ, S.L.L., 
SERVITRANSFER, S.L./GESTIÓ AMBIENTAL DE RESIDUS, S.L., HERMANOS 
ALUM, S.L, CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
AUXILIARES, S.A., PALAFUMS, S.L.,  A.J. RUZ, S.L. i  INNOVIA COPTALIA, 
S.A.U. 
 
3er.- La clàusula IX del plec de clàusules administratives particulars recull els criteris de 
valoració per ordre decreixent d'importància i ponderació, essent: 
 
a) Oferta econòmica: 50 punts. Es valorarà la disminució del pressupost de licitació, al 
qual se li aplicarà l’IVA que s’haurà d’indicar en partida independent. 
 
Valoració  
 
Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que ofereixi la 
diferencia més alta amb el pressupost de licitació (XMAX). Es determinarà la puntuació 
de les propostes restants (PXi) d’acord amb la seva proporció respecte la proposta 
major. 
 
XMAX = P 
 
PXi = (XMAX /Xi) x P 
 
b) Qualitat de la memòria tècnica: fins a 20 punts. Es primarà la metodologia de 
seguiment, el pla de treball, la qualitat, l’autocontrol, l’avaluació del servei durant la 
seva prestació i, en especial, el grau d’operativitat en la prestació del servei i la 
maquinària i personal que restarà adscrit al servei. 
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c) Millores en la prestació del servei: fins a 20 punts. El licitador presentarà una 
proposta d’execució d’una o diverses millores, especificant en la seva proposició el seu 
valor econòmic. Es valoraran aquelles innovacions i/o millores addicionals a les 
condicions establertes en el present plec, valorables econòmicament, i relatives al reforç 
de la neteja o de prestacions no incloses, que no comportin augment del tipus de 
licitació.  
 
d) Proposta tècnica (no econòmica) de la maquinària actual en servei que es preveu 
mantenir en la nova contracta al llarg dels períodes de renovació de 2 i 4 anys establerts 
en aquest plec: fins a 10 punts. Valoració raonada afavorint la renovació d'equips, però 
de forma coherent a la vida útil dels mitjans actuals en servei. És valorarà també de 
forma parcial els raonaments establerts per l’empresa licitadora per mantenir els equips 
en servei, el temps de servei que es preveu i la seva renovació. 
 
D’acord amb la disposició addicional quarta TRLCSP, s’estableix una clàusula de 
preferència social en favor de les proposicions presentades per les empreses que en el 
moment d’acreditar la seva solvència tècnica disposin en la seva plantilla d’un número 
de treballadors amb discapacitat superior al 2% o que es dediquen específicament a la 
promoció i inserció laboral de persones en situació d’exclusió social, sempre que dites 
proposicions igualin en els seus termes a les més avantatjoses des del punt de vista dels 
criteris objectius establerts anteriorment. 
 
En tot cas, l’Ajuntament es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui reuneixi, al 
seu entendre, les condicions econòmicament més avantatjoses d’acord amb els criteris 
assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 151.3 
TRLCSP. 
 
4art.- El present informe analitza els criteris la ponderació dels quals depèn d’un judici 
de valor, els quals es corresponen amb les anteriors lletres b), c) i d), trobant-se la 
documentació inclosa en el sobre núm. 2. 
 
En aquest sentit, prèviament a l’anàlisi de les ofertes, es realitzen les següents 
consideracions tècniques de caràcter general i que es tindran en compte de cara  a la 
valoració de les proposicions. 
 
- Qualitat de la memòria tècnica: fins a 20 punts.  
 
Es valora:  
 

b.1. la metodologia de seguiment, la qual haurà d’incloure i descriure tots els 
punts indicats en l’epígraf VII.3.1. del PCAP. 
b.2.  el pla de treball, el qual haurà de definir i descriure tots els mitjans 
humans i materials, i explicitar la seva aplicació als punts descrits a l’epígraf V 
del PCTP i l’annex I PCAP. 
b.3. la qualitat, l’autocontrol, l’avaluació del servei durant la seva prestació i, 
en especial, el grau d’operativitat en la prestació del servei i la maquinària i 
personal que restarà adscrit al servei, respecte a tots els paràmetres indicats a 
l’epígraf V del PCTP  
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- Millores en la prestació del servei: fins a 20 punts.  
 
Es valoraran aquelles innovacions i/o millores addicionals a les condicions establertes 
en el present plec, valorables econòmicament, i relatives al reforç de la neteja o de 
prestacions no incloses, que no comportin augment del tipus de licitació.  
 
Es relacionaran totes les millores del licitador, indicant les que poden ser valorades com 
a millores, i les que no ho poden ser, ja que formen part de les obligacions contingudes 
en el PCAP i/o PCTP.  
 
A fi i efecte d’intentar objectivitzar al màxim la valoració de les millores presentades, 
s’estableix una conversió de les millores als imports unitaris establerts a l’Estudi 
Econòmic del SMNV realitzat –a excepció del subministrament de contenidors i 
papereres i de l’aplicatiu “Linea verde”, la valoració dels quals es fa en base al preu de 
mercat per majorista-, la qual s’adjunta a la taula següent: 
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Consta com a annex al present informe, valoració detallada de les millores proposades 
pels diferents licitadors. 
 
- Proposta tècnica (no econòmica) de la maquinària actual en servei que es preveu 
mantenir en la nova contracta al llarg dels períodes de renovació de 2 i 4 anys establerts 
en aquest plec: fins a 10 punts. 
  
Per una banda, es realitzarà la valoració raonada afavorint la renovació d'equips, però de 
forma coherent a la vida útil dels mitjans actuals en servei, i els raonaments per 
mantenir els equips en servei, el temps de servei que es preveu i la seva renovació. 
 
Caldrà indicar què es farà amb les dues escombradores que presten el servei a la 
concessionària actual, una de les quals ja està totalment amortitzada, així com si 
s’incorporen al servei altres escombradores. 
 
Caldrà disposar en tot moment de dues màquines operatives. Si només n’hi ha una, la 
valoració d’aquest apartat serà de 0. 
 
Així a efectes de seguir un criteri uniformador en la valoració de les diferents 
proposicions, es prendrà com a referència les següents condicions: 
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Opció A. No aportació de cap escombradora a les ja existents. 
 

• Escombradores actuals durant tot el contracte: 0 punts. 
 
Opció B. Aportació d’1 o 2 escombradores a les ja existents: 
 

• Escombradora nova adquisició. 1,25 punts per cada any de contracte. 
• Escombradora amb antiguitat de 1 a 4 anys. 0,5 punts per cada any de contracte.  
• Escombradora amb antiguitat de 5 a 6 anys, 0,25 punts per cada any de 

contracte. 
• Escombradora amb antiguitat de més de 7 anys. No es valora, excepte si és una 

màquina de reserva (addicional a les dues que presten el servei). En aquest cas 
també es valorarà la incorporació de la màquina escombradora MFH2500 E-
5738-BCT o l’escombradora MFH2500 E-7671-BDX com a reserva, o una altre 
màquina en bon estat, incrementarà la valoració de la proposta en 0,15 punts/any 
en tant que es considera que és millor disposar de tres màquines en comptes de 
dues. 

 
A continuació, es procedeix a la VALORACIÓ TÈCNICA DE LES PROPOSTES: 
 
LIMASA MEDITERRANEA SA 
 
La memòria que presenta LIMASA MEDITERRANIA SA conté de forma general allò 
establert al plec pel que fa al contingut del sobre 2 (punt VII.3 i successius). 
 
b) Qualitat de la memòria tècnica: fins a 20 punts.  
 
Metodologia de seguiment 
 
Tal i com s’ha indicat, a efectes de valorar, es prendrà com a referència el contingut de 
la memòria tècnica definida a la clàusula VII del PCAP. 
 
1. Generalitats del servei de neteja viària. Al punt 1 i 3 de l’oferta es descriuen els 
mitjans humans i materials a disposar al servei, Proposta: Adequat, concorda amb el 
contingut del PCTP. 
2. Estudi i adequació dels circuits i sectors de neteja. Consta a l’oferta, punt 2, l’estudi i 
adequació dels circuits i sectors. Proposta: Adequat, concorda amb el contingut del 
PCTP. 
3. Mitjans humans i materials. Consta al punt 4 i 5 de l’Oferta la relació de tots els 
mitjans manuals i mecànics. Proposta: Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
4. Descripció de les actuacions objecte del SMNV i àmbits del servei. Es relacionen al 
punt 1 de l’oferta. Proposta: Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
5. Descripció de cadascuns dels treballs a cadascun dels serveis. Al punt 4.11 es 
descriuen les parts dels treballs correctament. Proposta: Adequat, concorda amb el 
contingut del PCTP. 
6. Descripció dels treballs de neteja i recollida a les àrees circumdants als punts de 
contenidors. Al punt 4.11. es descriuen els treballs d’escombrada, neteja i recollida de 
l’entorn dels contenidors. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
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7. Sistema de detecció, gestió i seguiments de punts crítics. Estan descrites correctament 
al punt  4.11  de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
8. Pla de recollida de fulles (tardor-hivern); al punt 4.11 s’han descrit correctament 
d’acord amb el PCTP. Proposta: Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
9. Treballs de neteja amb aigua a pressió, descrit al punt 4.11. de l’oferta. Proposta  
Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
10. Papereres. Consta al punt 4.11 de l’oferta, simplificadament. Proposta  Adequat, 
concorda amb el contingut del PCTP. 
11. Recollida de Piles. Pla de recollida. Descrit al punt 4.11 suficientment. Proposta  
Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
12. Neteja de fonts i estanyols. Consta al punt 4.11, apartat 10, de l’oferta que el buidat i 
canvi de bosses es farà quan sigui necessari. També s’indica que hi haurà servei de 
neteja de papereres amb aigua a pressió. Proposta  No Adequat, no concorda amb el 
contingut del PCTP, article 3.5., on es descriu més àmpliament el servei, on s’indica que 
cal indicar la freqüència en funció de la zona on estan ubicades, i no consta que es 
netegi, si s’escau, amb detergent i desodorant. No consta l’informe de l’estat de les 
papereres. 
13. Organització de la neteja dels espais on es celebren actes i festes al carrer. Consta al 
punt 4.11. de l’oferta que es farà amb un equip mixt, i en cas necessari amb un camió 
amb conductor. Proposta No Adequat, no concorda amb el contingut del PCTP, article 
3.6. No consta que s’instal·larà els contenidors de recollida selectiva i rebuig, i que en 
farà el buidatge i transport a l’inici i final del servei. 
14.Recollida d’animals morts. El Procediment de retirada d’animals morts de l’espai 
públic. Consta al punt 4.11 que es farà d’acord amb les indicacions de la regidoria de 
sanitat. Proposta  No Adequat, no concorda amb el contingut del PCTP, article 3.7., on 
consta exhaustivament la descripció del servei i el protocol a seguir dins el propi PCTP, 
des del sistema de recollida, el transport al lloc adequat i el control del xip identificatiu. 
15. Neteja d’embornals. Pla de neteja de reixes i embornals. Consta al punt 4.11 de 
l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
16. Escatat de la vegetació. Pla d’eliminació d’herbes. Consta al punt 4.11 de l’oferta. 
Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
17. Recollida de runes i altres residus abandonats a la via pública. Consta al punt 4.11 
de l’oferta que es farà la recollida i un control per part de la pròpia empresa. Proposta  
No Adequat, no concorda amb el contingut del PCTP, ja que no s’indica la comunicació 
a l’Ajuntament de les runes sospitoses d’estar abandonades per procedir a la seva 
comprovació. 
18. Neteja de pintades i/o cartells. Inventari i actuacions. Pla de neteja de pintades. 
Consta al punt 4.11 de l’oferta una breu descripció de l’actuació. Proposta  No Adequat, 
no concorda amb el contingut del PCTP. No hi ha el pla de neteja de pintades a les 
façanes. Tampoc consta la comunicació a l’Ajuntament de la presència de pintades a 
parets i façanes d’edificacions municipals. 
19. Neteja de bancs i fanals i altre mobiliari urbà. Consta al punt 4.11 de l’oferta que es 
realitzarà el servei cada 15 dies. Proposta  No Adequat, no concorda amb el contingut 
del PCTP. No consta el tipus de neteja, i els treballs complementaris que consten al 
PCTP. 
20. Neteja de parcs infantils. Consta al punt 4.11 de l’oferta. Proposta  Adequat, 
concorda amb el contingut del PCTP. 
21. Equips d’actuació immediata i emergència. Consta al punt 4.11 de l’oferta. Proposta  
Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
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22. Gestió dels residus recollits en el SMNV i transport, si escau, a plantes de destí. No 
consta explícitament a l’oferta. Proposta  No Adequat, no concorda amb el contingut del 
PCTP. 
23. Parc mòbil i equips. Consta a l’oferta en diversos punts, però no en un contingut 
explícit. Proposta  No Adequat, no concorda amb el contingut de l’epígraf VI del PCTP. 
24.GPS. Adequat. No consta a l’oferta. Proposta  No Adequat, no concorda amb el 
contingut del PCTP. 
25.Mitjans materials fungibles. No consten a l’oferta. Proposta  No Adequat, no 
concorda amb el contingut de l’epígraf X del PCTP. 
26. Inversió en educació ambiental. No consta a l’oferta. Proposta  No Adequat, no 
concorda amb el contingut del PCTP, al punt 3.20. 
 
Pla de treball,  
 
En l’oferta, Punt 5, hi consta un pla de treball per a escombrades manuals individuals, 
neteja intensiva amb aigua a alta pressió, escombrada mixta de vials, escombrada 
mecànica, neteja de mercadal, serveis per a festes locals, i a continuació, unes taules 
referents a aquest servei. 
 
En general, la documentació presentada es insuficient per entendre la proposta, ja que 
falten la resta de feines que consten al PCTP i no estan a l’oferta relacionades, i tampoc 
hi ha una presentació en conjunt de totes les actuacions, fet que dificulta una entesa 
global del pla de treball. 
 
Qualitat, autocontrol, l’avaluació del servei durant la seva prestació i, en especial, el 
grau d’operativitat en la prestació del servei i la maquinària i personal que restarà 
adscrit al servei. 
 
El control de les feines i de la qualitat es limiten a un albarà-informe de les zones 
infantils i un albarà informe del mobiliari urbà. 
 
No inclou cap programa de seguiment de vehicles i personal, ni de les incidències, a 
més de les indicades anteriorment. 
 
En conclusió, la proposta de valoració de la Qualitat de la Memòria Tècnica és de 6 
punts sobre 20 totals. 
 
c. Millores en la prestació del servei: fins a 20 punts.  
 
A l’index de l’oferta hi consta un apartat 8 de Millores, però al dossier no es 
desenvolupa l’esmentat punt. 
 
En conclusió, la proposta de valoració de la Millores en la prestació del servei és de 0 
punts sobre 20 totals. 
 
d) Proposta tècnica (no econòmica) de la maquinària actual en servei que es preveu 
mantenir en la nova contracta al llarg dels períodes de renovació de 2 i 4 anys establerts 
en aquest plec: fins a 10 punts.  
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S’adscriu d’inici al servei l’escombradora MFH 2500 E-7671-BDX, i l’escombradora 
MFH 2500 matrícula E-5738-BCT, però no s’indica quin serà el servei que prestarà 
cada una. També s’indica que s’introdueix d’inici una escombradora ROS ROCA CITY 
CAT 2020, en el ben entès que és nova. Per tant, no identifica l’escombradora de 
reserva. 
 
Aporta un vehicle IVECO amb grua, però no s’indica si es nou o no. 
 
La proposta de valoració de la Proposta tècnica (no econòmica) de la maquinària actual 
en servei que es preveu mantenir en la nova contracta al llarg dels períodes de renovació 
de 2 i 4 anys establerts en aquest plec és de 5,6 punts sobre 10 totals. 
 
El total de punts de l’oferta de LIMASA MEDITERRANIA SA és de 11,6 punts sobre 
50 totals. 
 
TALHER, S.A., 
 
La memòria que presenta TALHER, S.A. conté de forma general allò establert al plec 
pel que fa al contingut del sobre 2 (punt VII.3 i successius). 
 
b) Qualitat de la memòria tècnica: fins a 20 punts.  
 
Metodologia de seguiment 
 
Tal i com s’ha indicat, a efectes de valorar, es prendrà com a referència el contingut de 
la memòria tècnica definida a la clàusula VII del PCAP. 
 
1. Generalitats del servei de neteja viària. A la carpeta volum 1, punt 1. de l’oferta es 
descriuen les generalitats (àmbit de prestació del servei i organització). Proposta: 
Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
2. Estudi i adequació dels circuits i sectors de neteja. Consta a l’oferta, carpeta volum 1, 
punt 2, l’estudi i adequació dels circuits i sectors. Proposta: Adequat, concorda amb el 
contingut del PCTP. 
3. Mitjans humans i materials. Consta a la carpeta volum 1, punt 3 i 27. de l’oferta la 
relació de tots els mitjans manuals i mecànics. Proposta: Adequat, concorda amb el 
contingut del PCTP. 
4. Descripció de les actuacions objecte del SMNV i àmbits del servei. Es relacionen 
carpeta volum 1, punt 4 de l’oferta, però de forma simplificada respecte al que consta al 
PCTP. Proposta: Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
5. Descripció de cadascuns dels treballs a cadascun dels serveis. A la carpeta volum 1, 
punt 5, es descriuen els treballs correctament. Proposta: Adequat, concorda amb el 
contingut del PCTP. 
6. Descripció dels treballs de neteja i recollida a les àrees circumdants als punts de 
contenidors. A la carpeta volum 1, punt 8, es descriuen els treballs d’escombrada, neteja 
i recollida de l’entorn dels contenidors. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut 
del PCTP. 
7. Sistema de detecció, gestió i seguiments de punts crítics. Estan descrites correctament 
a la carpeta volum 1, punt 6. Proposta  Adequat. 
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8. Pla de recollida de fulles (tardor-hivern). A la carpeta volum 1, punt 7 s’han descrit 
raonadament. Proposta: Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
9. Treballs de neteja amb aigua a pressió, descrit a la carpeta volum 1, punt 5. Proposta  
Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
10.Papereres. Consta a la carpeta volum 1, punt 10. Proposta  Adequat, concorda amb el 
contingut del PCTP. 
11. Recollida de Piles. Pla de recollida. Descrit a la carpeta volum 1, punt 11 de forma 
adequada. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
12. Neteja de fonts i estanyols. Consta a la carpeta volum 1, punt 12. Proposta Adequat, 
concorda amb el contingut del PCTP. 
13.Organització de la neteja dels espais on es celebren actes i festes al carrer. Es descriu 
a la carpeta volum 1, punt 13. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
14.Recollida d’animals morts. El Procediment de retirada d’animals morts de l’espai 
públic. Es descriu a la carpeta volum 1, punt 14.  Proposta Adequat, concorda amb el 
contingut del PCTP. 
15.Neteja d’embornals. Pla de neteja de reixes i embornals. Es descriu a la carpeta 
volum 1, punt 15. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
16.Escatat de la vegetació. Pla d’eliminació d’herbes. Es descriu a la carpeta volum 1, 
punt 16. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
17.Recollida de runes i altres residus abandonats a la via pública. Es descriu a la carpeta 
volum 1, punt 17. Proposta Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
18.Neteja de pintades i/o cartells. Inventari i actuacions. Pla de neteja de pintades. 
Consta a la carpeta volum 1., punt 18 de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el 
contingut del PCTP. 
19.Neteja de bancs i fanals i altre mobiliari urbà. Es descriu a la carpeta volum 1, punt 
20. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
20.Neteja de parcs infantils. Es descriu a la carpeta volum 1, punt 21. Proposta  
Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
21. Equips d’actuació immediata i emergència. Consta a la carpeta volum 1, punt 25, de 
l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
22.Gestió dels residus recollits en el SMNV i transport, si escau, a plantes de destí. 
Consta a la carpeta volum 1, punt 26, de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el 
contingut del PCTP. 
23.Parc mòbil i equips. Consta a la carpeta volum 1, punt 27, de l’oferta. Proposta  
Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
24.GPS. Adequat. Es descriu a la carpeta volum 1, punt 28. Proposta  Adequat, 
concorda amb el contingut del PCTP. 
25.Mitjans materials fungibles. Es descriu a la carpeta volum 1, punt 29. Proposta  
Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
26. Inversió en educació ambiental. Consta satisfactòriament a la carpeta volum 1, punt 
31, de l’oferta, en el ben entès que es refereix al 2,5% del pressupost de licitació del 
PCAP. 
 
Pla de treball,  
 
Al volum 1 de l’oferta es presenten els mitjans humans i materials, i la maquinària a 
utilitzar per l’execució dels serveis. Concretament, al punt 3. es descriuen els mitjans 
humans, així com el personal assignat al servei de forma indirecte i directe. A 
continuació es presenta el pla de treball per  a cada feina a realitzar, on s’indica l’àmbit, 
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la temporada, el torn, l’horari, la programació, el calendari setmanal, les jornades anuals 
de servei, les hores del servei, els equips i mitjans proposats, i el personal adscrit. 
 
El pla de treball presentat facilita el coneixement de totes les actuacions. 
 
Qualitat, autocontrol, l’avaluació del servei durant la seva prestació i, en especial, el 
grau d’operativitat en la prestació del servei i la maquinària i personal que restarà 
adscrit al servei. 
 
Al volum 1 de l’oferta, al punt 28 GPS es presenta la descripció del sistema de 
seguiment i control dels equips mòbils de MOBA que es proposa aplicar al SMNV de 
Palafolls. Això permet la seva localització i entrada d’incidències. 
 
Al mateix volum 1, apartat 25, es presenta Equips d’Actuació Immediata i Emergència, 
en els quals s’han inclòs a l’apartat 25.3. la Gestió de les Incidències: informació, 
resolució, comunicació i informes. Així, es proposa l’obertura d’una fitxa per cada 
incidència indicada pels SSTT o pels propis ciutadans, la qual s’enregistrarà en un 
programa informàtic, i es trametrà al cap del servei i als SSTT municipals. 
 
Serà el cap del servei de l’empresa concessionària el que haurà de proposar la solució a 
la incidència, que una vegada rebi el vist i plau dels SSTT, es podrà executar. 
 
A l’oferta també s’annexen diagrames de comunicació empresa-treballadors, i empresa-
SSTT municipals. 
 
En conclusió, la proposta de valoració de la Qualitat de la Memòria Tècnica és de 18 
punts sobre 20 totals. 
 
c) Millores en la prestació del servei: fins a 20 punts.  
 
A la carpeta de l’oferta es presenten les següents millores: 
 
Aporta la utilització dels Motors Euro VI. No es valoren, ja que no  comporten al reforç 
de la neteja o de prestacions no incloses i que no comportin augment del tipus de 
licitació. 
 
Utilització de vehicles millorats ecològicament EEV. No es valoren, ja que no  
comporten al reforç de la neteja o de prestacions no incloses i que no comportin 
augment del tipus de licitació. 
 
Estudi de la petjada de carboni. No es valoren, ja que no  comporten al reforç de la 
neteja o de prestacions no incloses i que no comportin augment del tipus de licitació. 
 
Millora contínua del servei. No es valoren, ja que no  comporten al reforç de la neteja o 
de prestacions no incloses i que no comportin augment del tipus de licitació. 
 
Pla de formació a la carta. No es valoren, ja que no  comporten al reforç de la neteja o 
de prestacions no incloses i que no comportin augment del tipus de licitació. 
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Personal tècnic a disposició de la contracta. No es valora, ja que està inclòs dins el 
PCTP del SMNV de Palafolls. 
 
Implantació dels sistemes de qualitat ISO 9001. No es valoren, ja que no  comporten al 
reforç de la neteja o de prestacions no incloses i que no comportin augment del tipus de 
licitació. 
 
Implantació dels sistemes mediambientals ISO 14001. No es valoren, ja que no  
comporten al reforç de la neteja o de prestacions no incloses i que no comportin 
augment del tipus de licitació. 
 
Revisió mèdica del personal. No es valora, ja que forma part de la pròpia gestió interna 
de l’empresa per prestar aquest servei. 
 
Contractació de personal local. No es valoren, ja que no  comporten al reforç de la 
neteja o de prestacions no incloses i que no comportin augment del tipus de licitació. 
 
Telèfon d’emergències 24 hores. No es valora, ja que forma part de la pròpia gestió 
interna de l’empresa per prestar aquest servei. 
 
Cobertura del contracte de responsabilitat civil. No es valora, ja que forma part de la 
pròpia gestió interna de l’empresa per prestar aquest servei. 
 
Ampliació de les ubicacions de contenidors de piles i recollida d’aquestes. Fins a un 
total de 24 (de les 12 existents). Si que es valora. 
 
Amortització dels dos primers anys de l’adquisició d’una escombradora a l’inici del 
contracte a càrrec de Talher SA. No es valora en aquest apartat, ja que es fa en l’apartat 
referent a la “Proposta tècnica (no econòmica) de la maquinària actual en servei que es 
preveu mantenir en la nova contracta al llarg dels períodes de renovació de 2 i 4 anys 
establerts en aquest plec” 
 
Aplicatiu web “Linea Verde”. Es valora 
 
Bossa d’hores a disposició de l’Ajuntament. Es proposen 693,32 hores anuals referents 
a 1 equip format per un conductor, amb escombradora i 1 peó amb les eines necessàries 
per realitzar els treballs que esdevinguin, a disposició dels serveis tècnics municipals 
per a reforç de la neteja i actuacions d’emergències i/o que es creguin oportunes. En cas 
de que no s’esgoti la bossa d’hores ofertada, la partida econòmica serà bescanviable per 
serveis o materials objecte del contracte. Es valora. 
 
Recollida de sorra i neteja de fulles en època de pluges a la urbanització Ciutat jardí. 
Inclou dos jornades d’1 equip composat per 1 conductor amb escombradora i 1 peó amb 
les eines necessàries per a realitzar els treballs de recollida. De la forma descrita, s’entén 
com un servei addicional als establerts en el Plec de SMNV de Palafolls. Es valora. 
 
En conclusió, la proposta de valoració de la Millores en la prestació del servei és de 20 
punts sobre 20 totals. 
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d) Proposta tècnica (no econòmica) de la maquinària actual en servei que es preveu 
mantenir en la nova contracta al llarg dels períodes de renovació de 2 i 4 anys establerts 
en aquest plec: fins a 10 punts.  
 
A la carpeta Volum 1 de l’oferta, consta la maquinària que es valora i el raonament del 
manteniment de la mateixa. 
 
S’adquireix una màquina escombradora nova DULEVO 5000 veloce, per tot el 
contracte. 
 
L’escombradora MFH 2500 matrícula E-5738-BCT serà el vehicle de reserva. 
 
L’escombradora MFH 2500 E-7671-BDX s’utilitzarà durant els primers 2 anys.  
 
Al 2016 es preveu l’adquisició de la màquina escombradora City Cat 2020 que 
substituirà l’escombradora MFH 2500 E-7671-BDX. 
 
Com a vehicles complementaris, aporta un camió caixa oberta Renault Midlum, un 
camió cuba Renault Midlum, un camió hidroneteja i aspiració Renault Maxity i una 
furgoneta supervisió Nissan Primastar. 
 
La proposta de valoració de la Proposta tècnica (no econòmica) de la maquinària actual 
en servei que es preveu mantenir en la nova contracta al llarg dels períodes de renovació 
de 2 i 4 anys establerts en aquest plec és de 8,8 punts sobre 10 totals. 
 
El total de punts de l’oferta de TALHER, S.A., és de 46,8 punts sobre 50 totals. 
 
GBI Serveis SAU 
 
La memòria que presenta GBI Serveis SAU conté de forma general allò establert al plec 
pel que fa al contingut del sobre 2 (punt VII.3 i successius). 
 
b) Qualitat de la memòria tècnica: fins a 20 punts.  
 
Metodologia de seguiment 
 
Tal i com s’ha indicat, a efectes de valorar, es prendrà com a referència el contingut de 
la memòria tècnica definida a la clàusula VII del PCAP. 
 
1. Generalitats del servei de neteja viària. A la carpeta 1 de l’oferta es descriuen les 
generalitats (àmbit de prestació del servei i organització). Proposta: Adequat, concorda 
amb el contingut del PCTP. 
2. Estudi i adequació dels circuits i sectors de neteja. Consta a l’oferta, la carpeta 1, punt 
5 de l’oferta, l’estudi i adequació dels circuits i sectors. Proposta: Adequat, concorda 
amb el contingut del PCTP. 
3. Mitjans humans i materials. Consta a la carpeta 1, punt 9 i 10 de l’oferta. de l’Oferta 
la relació de tots els mitjans manuals i mecànics. Proposta: Adequat, concorda amb el 
contingut del PCTP. 
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4. Descripció de les actuacions objecte del SMNV i àmbits del servei. Es relacionen a la 
carpeta 1, punt 4 i 5 de l’oferta, però de forma simplificada respecte al que consta al 
PCTP. Proposta: Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
5. Descripció de cadascuns dels treballs a cadascun dels serveis. A la carpeta 1, es 
descriuen els treballs correctament. Proposta: Adequat, concorda amb el contingut del 
PCTP. 
6. Descripció dels treballs de neteja i recollida a les àrees circumdants als punts de 
contenidors. A la carpeta 1, punt 5.4. es descriuen els treballs d’escombrada, neteja i 
recollida de l’entorn dels contenidors. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del 
PCTP. 
7. Sistema de detecció, gestió i seguiments de punts crítics. Estan descrites correctament 
A la carpeta 1, punt 5.21 de l’oferta. Proposta  Adequat. 
8. Pla de recollida de fulles (tardor-hivern). A la carpeta 1, punt 5.18 s’han descrit 
raonadament. Proposta: Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
9. Treballs de neteja amb aigua a pressió, descrit A la carpeta 1, punt 5.6 de l’oferta. 
Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
10.Papereres. Consta A la carpeta 1, punt 5.5 de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda 
amb el contingut del PCTP. 
11. Recollida de Piles. Pla de recollida. Descrit A la carpeta 1, punt 5.20 correctament. 
Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
12. Neteja de fonts i estanyols. Consta A la carpeta 1, punt 5.7 de l’oferta. Proposta 
Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
13.Organització de la neteja dels espais on es celebren actes i festes al carrer. Consta a 
la carpeta 1, punt 5.13 de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del 
PCTP. 
14.Recollida d’animals morts. El Procediment de retirada d’animals morts de l’espai 
públic. Consta a la carpeta 1, punt 5.16  de l’oferta. Proposta Adequat, concorda amb el 
contingut del PCTP. 
15.Neteja d’embornals. Pla de neteja de reixes i embornals. Consta a la carpeta 1, punt 
5.10 de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
16.Escatat de la vegetació. Pla d’eliminació d’herbes. Consta a la carpeta 1, punt 5.19 
de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
17.Recollida de runes i altres residus abandonats a la via pública. Consta a la carpeta 1, 
punt 5.17 de l’oferta. Proposta Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
18.Neteja de pintades i/o cartells. Inventari i actuacions. Pla de neteja de pintades. 
Consta a la carpeta 1, punt 5.11 de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el 
contingut del PCTP. 
19.Neteja de bancs i fanals i altre mobiliari urbà. Consta al A la carpeta 1, punt 5.9 de 
l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
20.Neteja de parcs infantils. Consta a la carpeta 1, punt 5.18  de l’oferta. Proposta  
Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
21. Equips d’actuació immediata i emergència. Consta a la carpeta 1, punt 6 de l’oferta. 
Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
22.Gestió dels residus recollits en el SMNV i transport, si escau, a plantes de destí. 
Consta a la carpeta 1, punt 7 de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut 
del PCTP. 
23.Parc mòbil i equips. Consta a la carpeta 1, punt 10 de l’oferta. Proposta  Adequat, 
concorda amb el contingut del PCTP. 
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24.GPS. Adequat. Consta a la carpeta 1, punt 11 de l’oferta. Proposta  Adequat, 
concorda amb el contingut del PCTP. 
25.Mitjans materials fungibles. Consta a la carpeta 1, punt 10, de l’oferta. Proposta  
Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
26. Inversió en educació ambiental. Consta satisfactòriament a la carpeta 1, punt 8 de 
l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
 
Pla de treball,  
 
En l’oferta, a la carpeta 1, punt 5, es descriu tot el pla de treball indicant les tasques a 
realitzar per cada tipologia de feina 
 
A cada actuació s’inventaria exhaustivament tot els elements que en formen part. 
 
Finalment, als annexes hi ha la cartografia de cada recorregut i actuació, indicant el 
personal, la maquinàries i les eines afectades, això com la freqüència i, els horaris i els 
dies de treball. 
 
La documentació presentada permet entendre la proposta, així com la necessitat de 
mitjans humans i materials. 
 
Qualitat, autocontrol, l’avaluació del servei durant la seva prestació i, en especial, el 
grau d’operativitat en la prestació del servei i la maquinària i personal que restarà 
adscrit al servei. 
 
A la carpeta 1, punt 11.5. Control i seguiment del servei, GBI proposa implantar un 
sistema integral de gestió basat en les noves tecnologies de la informació. 
 
Instal·la equips MOBA GPS/GPRS de localització als vehicles da motor de la contracta, 
i un terminal PDA per a l’encarregat. 
 
Mensualment s’entregarà un informe del servei on s’entregaran les tasques programades 
i no programades, i el Pla Anual del Servei de Neteja. 
 
En conclusió, la proposta de valoració de la Qualitat de la Memòria Tècnica és de 18 
punts sobre 20 totals. 
 
c) Millores en la prestació del servei: fins a 20 punts.  
 
A la carpeta 1 de l’oferta es presenten les següents millores: 
 
Aporta dos carretons portacubell per l’escombrat manual i dues bufadores elèctriques. 
No es valora, ja que forma part de les prestacions incloses al PCTP del SMNV. 
 
Aporta 45 papereres MPA 001. Es valora. 
 
Aporta 1 desbrossadora Husqvarna 545RX. No es valora, ja que forma part de les 
prestacions incloses al PCTP del SMNV. 
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Aporta un sistema GPS als quatre vehicles. No es valora, ja que forma part de les 
prestacions incloses al PCTP del SMNV i ja ha estat valorat a la memòria tècnica. 
 
En conclusió, la proposta de valoració de la Millores en la prestació del servei és de 
1,436 punts sobre 20 totals. 
 
d) Proposta tècnica (no econòmica) de la maquinària actual en servei que es preveu 
mantenir en la nova contracta al llarg dels períodes de renovació de 2 i 4 anys establerts 
en aquest plec: fins a 10 punts.  
 
A la carpeta 1 de l’oferta, consta la maquinària que es valora i el raonament del 
manteniment de la mateixa. 
 
S’adscriu al servei l’escombradora MFH 2500 E-7671-BDX, i s’incorpora una 
escombradora, la City Cat 5000, matriculada el 2010.  
 
L’escombradora MFH 2500 matrícula E-5738-BCT serà el vehicle de reserva. 
 
Aporta vehicle Nissan Cabstar Caixa oberta amb bloquet i grua. 
 
Com a vehicles complementaris, s’aporta un camió cuba i un vehicle de supervisió. 
 
La proposta de valoració de la Proposta tècnica (no econòmica) de la maquinària actual 
en servei que es preveu mantenir en la nova contracta al llarg dels períodes de renovació 
de 2 i 4 anys establerts en aquest plec és de 5,6 punts sobre 10 totals. 
 
El total de punts de l’oferta de GBI Serveis SAU és de 25,036 punts sobre 50 totals. 
 
L’ARCA DEL MARESME EMPRESA INSERCIÓ, S.L.L. 
 
La memòria que presenta L’ARCA DEL MARESME EMPRESA INSERCIÓ, S.L.L. 
conté de forma general allò establert al plec pel que fa al contingut del sobre 2 (punt 
VII.3 i successius). 
 
b) Qualitat de la memòria tècnica: fins a 20 punts.  
 
Metodologia de seguiment 
 
Tal i com s’ha indicat, a efectes de valorar, es prendrà com a referència el contingut de 
la memòria tècnica definida a la clàusula VII del PCAP. 
 
1. Generalitats del servei de neteja viària. Al punt.1 de l’oferta es descriuen les 
generalitats a disposar al servei, Proposta: Adequat, concorda amb el contingut del 
PCTP. 
2. Estudi i adequació dels circuits i sectors de neteja. Consta a l’oferta, punt.2, l’estudi i 
adequació dels circuits i sectors. Proposta: Adequat, concorda amb el contingut del 
PCTP. 
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3. Mitjans humans i materials. Consta al punt.4. i al punt 8. de l’Oferta la relació de tots 
els mitjans manuals i mecànics. Proposta: Adequat, concorda amb el contingut del 
PCTP. 
4. Descripció de les actuacions objecte del SMNV i àmbits del servei. Es relacionen al 
punt 2 de l’oferta. Proposta: Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
5. Descripció de cadascuns dels treballs a cadascun dels serveis. Al punt 2 es descriuen 
els treballs correctament. Proposta: Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
6. Descripció dels treballs de neteja i recollida a les àrees circumdants als punts de 
contenidors. Al punt 2.4. es descriuen els treballs d’escombrada, neteja i recollida de 
l’entorn dels contenidors. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
7. Sistema de detecció, gestió i seguiments de punts crítics. Estan descrites correctament 
al punt  2.5  de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
8. Pla de recollida de fulles (tardor-hivern). al punt 2.6 s’han descrit raonadament. 
Proposta: Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
9. Treballs de neteja amb aigua a pressió, descrit al punt 2.8. de l’oferta. Proposta  
Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
10.Papereres. Consta al punt 2.9 de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el 
contingut del PCTP. 
11. Recollida de Piles. Pla de recollida. Descrit al punt 2.10 correctament. Proposta  
Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
12. Neteja de fonts i estanyols. Consta al punt 2.11 de l’oferta. Proposta Adequat, 
concorda amb el contingut del PCTP. 
13. Organització de la neteja dels espais on es celebren actes i festes al carrer. Consta al 
punt 2.12 de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
14.Recollida d’animals morts. El Procediment de retirada d’animals morts de l’espai 
públic. Consta al punt 2.13 de l’oferta. Proposta Adequat, concorda amb el contingut del 
PCTP. 
15.Neteja d’embornals. Pla de neteja de reixes i embornals. Consta al punt 2.14 de 
l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
16.Escatat de la vegetació. Pla d’eliminació d’herbes. Consta al punt 2.16 de l’oferta. 
Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
17.Recollida de runes i altres residus abandonats a la via pública. Consta al punt 2.15 de 
l’oferta. Proposta Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
18.Neteja de pintades i/o cartells. Inventari i actuacions. Pla de neteja de pintades. 
Consta al punt 2.17 de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del 
PCTP. 
19.Neteja de bancs i fanals i altre mobiliari urbà. Consta al punt 2.18 de l’oferta. 
Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
20.Neteja de parcs infantils. Consta al punt 2.24 de l’oferta. Proposta  Adequat, 
concorda amb el contingut del PCTP. 
21. Equips d’actuació immediata i emergència. Consta al punt 2.25 de l’oferta. Proposta  
Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
22.Gestió dels residus recollits en el SMNV i transport, si escau, a plantes de destí. 
Consta al punt 2.26 de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del 
PCTP. 
23.Parc mòbil i equips. Consta al punt 4 i 8 de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda 
amb el contingut del PCTP. 
24.GPS. Adequat. Consta al punt 16.2 de l’oferta. Proposta  Adequat. 
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25.Mitjans materials fungibles. Consta al punt 6. Proposta  Adequat, concorda amb el 
contingut del PCTP. 
26. Inversió en educació ambiental. Consta satisfactòriament al punt 3 de l’oferta. 
Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
 
Pla de treball,  
 
Consta al punt 2 de l’oferta l’estudi i adequació dels circuits i sectors de neteja. 
 
A la pàgina 73 de l’oferta hi ha una relació conjunta del servei, torn, personal, dies de la 
setmana, horari, maquinària i jornades, el qual es una aplicació conjunta dels treballs 
indicats unitàriament a tot el punt 2.  
 
Qualitat, autocontrol, l’avaluació del servei durant la seva prestació i, en especial, el 
grau d’operativitat en la prestació del servei i la maquinària i personal que restarà 
adscrit al servei. 
 
Al punt 11 consta una descripció exhaustiva del control de la qualitat de la prestació. 
Proposa informe diari, setmanal, mensual, anual i altres informes (recollida de piles, 
manteniment del vehicle i fitxa de reparació i manteniment dels vehicles). 
 
També es concreta que els vehicles aniran equipats amb GPS i que es disposarà d’una 
aplicació informàtica pel seu control. 
 
Consta la descripció de la qualitat dels treballs i del control municipal, així com dels 
informes que es preveuen realitzar diàriament, setmanalment i mensual. També consta 
els informes de recollida de piles i manteniment de la maquinària. 
 
A l’Annex 1, consta un albarà-comunicat diari de treball, albarà-informe diari de neteja 
viària, un resum dels informes mensuals d’incidències de neteja diària i informe anual 
per a cada treball establert al SMNV de Palafolls. 
 
En conclusió, la proposta de valoració de la Qualitat de la Memòria Tècnica és de 17 
punts sobre 20 totals. 
 
c. Millores en la prestació del servei: fins a 20 punts.  
 
Al document 3 de millores s’estableixen les següents propostes: 
 
Proposta imatge corporativa. No es valora, ja que la imatge corporativa forma part del 
propi PCTP. 
 
Telèfon d’informació ciutadana. No es valora. L’Ajuntament ja disposa d’un servei 
equivalent. 
 
Contenidors de roba al programa ROBA AMIGA. 10 unitats. No es valora. No forma 
part del SMNV, sinó del servei municipal de recollida de residus municipals. 
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Recollida comercial d’oli. No es valora. No forma part del SMNV, sinó del servei 
municipal de recollida de residus municipals. 
 
Recollida de florescents i tòners. No es valora. No forma part del SMNV, sinó del 
servei municipal de recollida de residus municipals. 
 
Aplicació herbicida biològic amb el Pla d’Herbes i amb l’equip hidronetejador. No es 
valora, ja que no comporta un reforç de la neteja o de prestacions no incloses al SMNV. 
 
Contractació d’un peó més a través d’un Centre Especial de Treball. No es valora, ja 
que per sí sol no comporta un reforç de la neteja o de prestacions no incloses al SMNV. 
 
Plànols digitalitzats en GIS d’elements urbans i actualització cada 6 mesos. No es 
valora, ja que no comporta un reforç de la neteja o de prestacions no incloses al SMNV. 
 
Formació en conducció eficient. No es valora; tot i ser una millora ambiental, no 
comporta un reforç o increment de les prestacions del SMNV exigides en el PCTP. 
 
Telèfons smartphones. Tres unitats pels treballadors dels serveis. No es valora, ja que 
forma part dels sistemes d’autocontrol i coordinació del SMNV establerts al propi 
PCTP i que ha estat valorat en l’apartat de la memòria tècnica. 
 
Adreça del correu electrònic del servei. No es valora, ja que el propi Ajuntament 
disposa d’una adreça electrònica per a comunicar les incidències que afecten als serveis 
municipals. 
 
Millores ambientals a la base. Instal·lació de cubeta per recollida d’aigües pluvials, d’un 
dipòsit de 1000 lt per recollir aigües pluvials, instal·lació enllumenat LED, mesures 
d’estalvi d’aigua i energia, recollida selectiva de residus. No es valora, ja que no 
comporta un reforç de la neteja o de prestacions no incloses al SMNV. 
 
Millores d’innovació sobre la DULEVO VELOCE 5000 incorporant un tercer braç 
basculant per la neteja de voreres i llocs estrets del municipi. No es valora, ja que 
aquesta aplicació garanteix el compliment dels treballs establerts al PCTP, però no 
significa un increment dels mateixos. 
 
Neteja amb aigua a pressió de les àrees circumdants dels contenidors. No es valora, ja 
que estan incloses inicialment al punt 3.4. del PCTP i perquè les 52 jornades extres 
anuals es consideren excesives i desproporcionades. 
 
Baldeig amb aigua a pressió. Aporta 6 jornades extres a les ja incloses al servei. No es 
valora, ja que estan incloses inicialment al punt 3.1. del PCTP on consta sense límit de 
serveis per a realitzat aquests treballs. 
 
Neteja d’espais públics, actes i festes. Aporta 2 jornades extres a les ja incloses al 
servei. Es valora, ja que incrementa el servei establert al PCTP. 
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Recollida d’animals morts. Aporta 6 jornades extres a les ja incloses al servei. No es 
valora, ja que estan incloses inicialment al punt 3.7. del PCTP consta sense límit de 
serveis per a realitzat aquests treballs. 
 
Neteja d’embornals. Aporta 2 jornades extres a les ja incloses al servei. Es valora, per 
incrementar el servei establert al PCTP. 
 
Escatat de la vegetació. Aporta 6 jornades extres a les ja incloses al servei. No es valora, 
ja que estan incloses inicialment al punt 3.9. del PCTP sense límit. 
 
Recollida de runes i altres residus abandonats. Aporta 12 jornades extres a les ja 
incloses al servei. No es valora, ja que estan incloses inicialment al punt 3.10. del PCTP 
sense límit. 
 
Neteja de terres a la riera. Aporta 4 jornades extres a les ja incloses al servei. No es 
valora, ja que estan incloses inicialment al punt 3.10. del PCTP sense límit. 
 
Neteja de pintades. Aporta 6 jornades extres a les ja incloses al servei. No es valora, ja 
que estan incloses inicialment al punt 3.10. del PCTP sense límit. 
 
Neteja de bancs i fanals. Aporta 6 jornades extres a les ja incloses al servei. Es valora ja 
que comporta un reforç de la neteja establerta al SMNV. 
 
Neteja de basses i fonts públiques. Aporta 2 jornades extres a les ja incloses al servei. 
No es valora, ja que aquest servei està inclòs al PCTP. 
 
Neteja de bústies i plataformes contenidors. Aporta 12 jornades extres a les ja incloses 
al servei. No es valora, ja que aquest servei està inclòs en el PCTP. 
 
Neteja de cartelleres i punts d’informació. Aporta 6 jornades extres a les ja incloses al 
servei. No es valora, ja que aquest servei està inclòs en el PCTP. 
 
Equips d’actuació immediata. Aporta 12 jornades extres a les ja incloses al servei. Es 
valora, per incrementar el servei establert al PCTP. 
 
Detecció, gestió i seguiment de punts crítics. Aporta 6 jornades extres a les ja incloses al 
servei. Es valora, per incrementar el servei establert al PCTP. 
 
Neteja de parcs infantils. Aporta 6 jornades extres a les ja incloses al servei. Es valora, 
per incrementar el servei establert al PCTP. 
 
Aportació del 2’5 % del preu de sortida de licitació, i no el preu de licitació de l’ARCA. 
No es valora, ja que al punt 3.20 del PCTP ja diu que aquest import es refereix al  tipus 
de licitació anual de contracte, no a l’import de contracte.                   
 
En conclusió, la proposta de valoració de la Millores en la prestació del servei és de 
5,561 punts sobre 20 totals. 
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d) Proposta tècnica (no econòmica) de la maquinària actual en servei que es preveu 
mantenir en la nova contracta al llarg dels períodes de renovació de 2 i 4 anys establerts 
en aquest plec: fins a 10 punts.  
 
Pel primer i segon any de contracte: 
 

S’adscriu al servei l’escombradora MFH 2500 E-7671-BDX, i s’incorpora una 
escombradora nova, la DULEVO VELOCE 5000.  
 
S’adscriu l’escombradora MFH 2500 matrícula E-5738-BCT com a 
escombradora de reserva. 

 
Es dóna de baixa el Nissan Cabstar matrícula B-9541-XD, i s’adquireixen dos 
vehicles Piaggio, a un dels quals se l’incorporarà un equip hidronetejador SKID 
CITY 500 litres nou. 

 
Així mateix, s’incorpora un vehicle Renaul Trafic, matriculat el 2007, per a 
intervencions ràpides i com a taller mòbil. 
 
Pel tercer i quart any de contracte, 
 

Incorpora una escombradora MFH 2500 de nova adquisició, i una nova 
DULEVO VELOCE 5000. Per la descripció de l’oferta, pàg. 10 del document 
“Proposta Tècnica de Maquinària”, no son cap de les dues que tenim el primer i 
segon any de contracte. 

 
S’adscriu l’escombradora MFH 2500 matrícula E-7671-BDX com a 
escombradora de reserva. 
 
S’adscriu l’escombradora dulevo 5000 evolution matriculada el 2008, com a 
escombradora de reserva. 
 
S’adscriuen com a vehicles de reserva dos Piaggio PORTER matriculats el 2008. 

 
La proposta de valoració de la Proposta tècnica (no econòmica) de la maquinària actual 
en servei que es preveu mantenir en la nova contracta al llarg dels períodes de renovació 
de 2 i 4 anys establerts en aquest plec és de 8,8 punts sobre 10 totals. 
 
El total de punts de l’oferta de L’ARCA DEL MARESME EMPRESA INSERCIÓ, 
S.L.L. és de 31,361 punts sobre 50 totals. 
 
SERVITRANSFER, S.L./GESTIÓ AMBIENTAL DE RESIDUS, S.L. 
 
La memòria que presenta SERVITRANSFER, S.L./GESTIÓ AMBIENTAL DE 
RESIDUS, S.L. conté de forma general allò establert al plec pel que fa al contingut del 
sobre 2 (punt VII.3 i successius). 
 
b) Qualitat de la memòria tècnica: fins a 20 punts.  
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Metodologia de seguiment 
 
Tal i com s’ha indicat, a efectes de valorar, es prendrà com a referència el contingut de 
la memòria tècnica definida a la clàusula VII del PCAP. 
 
1. Generalitats del servei de neteja viària. Al Document 1 de l’oferta es descriuen els 
mitjans humans i materials a disposar al servei, Proposta: Adequat, concorda amb el 
contingut del PCTP. 
2. Estudi i adequació dels circuits i sectors de neteja. Consta a l’oferta, Document 2, 
l’estudi i adequació dels circuits i sectors. Proposta: Adequat, concorda amb el 
contingut del PCTP. 
3. Mitjans humans i materials. Consta al Document 3. de l’oferta la relació de tots els 
mitjans humans. Proposta: Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
4. Descripció de les actuacions objecte del SMNV i àmbits del servei. Es relacionen al 
Document 1 de l’oferta, les actuacions del SMNV. Proposta: Adequat, concorda amb el 
contingut del PCTP. 
5. Descripció de cadascuns dels treballs a cadascun dels serveis. Al document 1 de 
l’oferta es descriuen en una fitxa els treballs correctament. Proposta: Adequat, concorda 
amb el contingut del PCTP. 
6. Descripció dels treballs de neteja i recollida a les àrees circumdants als punts de 
contenidors. Al document 2. es descriuen els treballs d’escombrada, neteja i recollida de 
l’entorn dels contenidors. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
7. Sistema de detecció, gestió i seguiments de punts crítics. Estan descrites correctament 
al document 2  de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
8. Pla de recollida de fulles (tardor-hivern). al document 2 s’han descrit raonadament. 
Proposta: Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
9. Treballs de neteja amb aigua a pressió, descrit al document 2. de l’oferta. Proposta  
Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
10.Papereres. Consta al document 2 de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el 
contingut del PCTP. 
11. Recollida de Piles. Pla de recollida. Consta correctament al document 2 de l’oferta. 
Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
12. Neteja de fonts i estanyols. Consta al document 2 de l’oferta. Proposta Adequat, 
concorda amb el contingut del PCTP. 
13.Organització de la neteja dels espais on es celebren actes i festes al carrer. Es descriu 
al document 2 de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
14.Recollida d’animals morts. El Procediment de retirada d’animals morts de l’espai 
públic. Consta al document 2 de l’oferta. Proposta Adequat, concorda amb el contingut 
del PCTP. 
15.Neteja d’embornals. Pla de neteja de reixes i embornals. Consta al document 2 de 
l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
16.Escatat de la vegetació. Pla d’eliminació d’herbes. Consta al document 2 de l’oferta. 
Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
17.Recollida de runes i altres residus abandonats a la via pública. Consta al document 2 
de l’oferta. Proposta Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
18.Neteja de pintades i/o cartells. Inventari i actuacions. Pla de neteja de pintades. 
Consta al document 2 de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del 
PCTP. 
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19.Neteja de bancs i fanals i altre mobiliari urbà. Consta al document 2 de l’oferta. 
Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
20.Neteja de parcs infantils. Consta al document 2 de l’oferta. Proposta  Adequat, 
concorda amb el contingut del PCTP. 
21. Equips d’actuació immediata i emergència. Consta al document 2 de l’oferta. 
Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
22.Gestió dels residus recollits en el SMNV i transport, si escau, a plantes de destí. 
Consta al document 2 de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del 
PCTP. 
23.Parc mòbil i equips. Consta al document 3 i 4 de l’oferta. Proposta  Adequat, 
concorda amb el contingut del PCTP. 
24.GPS. Adequat. Consta al document 6 de l’oferta. Proposta  Adequat concorda amb el 
contingut del PCTP. 
25.Mitjans materials fungibles. Consta al Document 4. de l’oferta. Proposta  Adequat, 
concorda amb el contingut del PCTP. 
26. Inversió en educació ambiental. Consta satisfactòriament al Document 6 de l’oferta. 
Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
 
Pla de treball,  
 
En l’oferta, al Document 2, hi consta la proposta d’organització de la neteja viària, on es 
relacionen i descriuen totes les actuacions del PCTP en una fitxa individual per cada 
una, on hi consta l’objectiu, les funcions, l’àmbit d’aplicació, la descripció, els equips i 
les freqüències i calendaris. Complementàriament, a l’Annex 4, hi consta una taula amb 
la descripció del pla de treball per a cada actuació. 
 
Així, el pla de treball és coherent amb el que es demana al PCTP per al SMNV. 
 
Qualitat, autocontrol, l’avaluació del servei durant la seva prestació i, en especial, el 
grau d’operativitat en la prestació del servei i la maquinària i personal que restarà 
adscrit al servei. 
 
Al document 6. Subministrament d’informació o campanyes de comunicació,  es 
descriu les comunicacions amb l’Ajuntament (planificació inicial, optimitzacions 
trimestrals, ajustaments d’itineraris i ordres de treball). 
 
Inclou un equip de gestió de flotes GPS/GPRS MOBA descrit a la pròpia oferta. 
L’Ajuntament podrà seguir la situació dels vehicles a través de l’aplicatiu informàtic de 
l’empresa. 
 
Finalment, s’indica com a punts de la proposta: sistemes de gestió d’incidències, 
sistema de seguiments i control de flotes, reunions mensuals amb l’Ajuntament, 
auditories de serveis amb periodicitat trimestral, disposició de sistemes de gestió, 
qualitat, medi ambient i seguretat, realització informe diari de serveis i proposta de 
comunicació. 
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En conclusió, la proposta de valoració de la Qualitat de la Memòria Tècnica és de 15 
punts sobre 20 totals. 
 
c) Millores en la prestació del servei: fins a 20 punts.  
 
Al document 8 de l’oferta presenten les següents millores: 
 
Millora en el baldeig de la via pública, amb la utilització del vehicle URBAPLUS 
durant 30 dies a l’any. No es valora, ja que s’inclou en l’apartat 3.1. del PCTP del 
SNMV de Palafolls. 
 
Bossa d’hores a disposició, corresponent a 345 hores anuals de dedicació exclusiva un 
encarregat/conductor i el vehicle URBAPLUS. Es valora. 
 
Buidatge de les aigües residuals de la gossera. No es valora, ja que s’inclou al 3.14. del 
PCTP del SNMV de Palafolls. 
 
Neteja intensiva de xoc, a l’inici del contracte, sense cost per l’Ajuntament. No es 
valora, ja que s’inclou al 3.1. del PCTP del SNMV de Palafolls. No es valora, ja que 
s’inclou als Plecs del SNMV de Palafolls. 
 
En conclusió, la proposta de valoració de la Millores en la prestació del servei és de 
6,59 punts sobre 20 totals. 
 
d) Proposta tècnica (no econòmica) de la maquinària actual en servei que es preveu 
mantenir en la nova contracta al llarg dels períodes de renovació de 2 i 4 anys establerts 
en aquest plec: fins a 10 punts.  
 
Consta al document 4, recursos materials del servei, que s’adscriu d’inici al servei 
l’escombradora MFH 2500 E-7671-BDX, i s’incorpora una escombradora nova, la City 
Cat 5000 XL, o similar. L’escombradora MFH 2500 matrícula E-5738-BCT es manté 
com a escombradora de reserva. 
 
Aporta com a vehicle de reserva el Nissan Cabstar matrícula B-9541-XD. 
 
Així mateix, s’incorpora un vehicle auxiliar hidronetejador URBAPLUS de nova 
adquisició. 
 
I un vehicle Pick-Up de supervisió. 
 
La proposta de valoració de la Proposta tècnica (no econòmica) de la maquinària actual 
en servei que es preveu mantenir en la nova contracta al llarg dels períodes de renovació 
de 2 i 4 anys establerts en aquest plec és de 5,6 punts sobre 10 totals. 
 
El total de punts de l’oferta de SERVITRANSFER, S.L./GESTIÓ AMBIENTAL DE 
RESIDUS, S.L. és de 27,19 punts sobre 50 totals. 
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HERMANOS ALUM S.L. 
 
La memòria que presenta HERMANOS ALUM S.L. conté de forma general allò 
establert al plec pel que fa al contingut del sobre 2 (punt VII.3 i successius). 
 
b) Qualitat de la memòria tècnica: fins a 20 punts.  
 
Metodologia de seguiment 
 
Tal i com s’ha indicat, a efectes de valorar, es prendrà com a referència el contingut de 
la memòria tècnica definida a la clàusula VII del PCAP. 
 
1. Generalitats del servei de neteja viària. A la carpeta de l’oferta es descriuen les 
generalitats (àmbit de prestació del servei i organització). Proposta: Adequat, concorda 
amb el contingut del PCTP. 
2. Estudi i adequació dels circuits i sectors de neteja. Consta a la carpeta de l’oferta, 
l’estudi i adequació dels circuits i sectors. Proposta: Adequat, concorda amb el 
contingut del PCTP. 
3. Mitjans humans i materials. Consta a la carpeta de l’oferta. de l’Oferta la relació de 
tots els mitjans manuals i mecànics. Proposta: Adequat, concorda amb el contingut del 
PCTP. 
4. Descripció de les actuacions objecte del SMNV i àmbits del servei. Es relacionen a la 
carpeta de l’oferta, però de forma simplificada respecte al que consta al PCTP. 
Proposta: Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
5. Descripció de cadascuns dels treballs a cadascun dels serveis. A la carpeta, es 
descriuen els treballs correctament. Proposta: Adequat, concorda amb el contingut del 
PCTP. 
6. Descripció dels treballs de neteja i recollida a les àrees circumdants als punts de 
contenidors. A la carpeta es descriuen els treballs d’escombrada, neteja i recollida de 
l’entorn dels contenidors. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
7. Sistema de detecció, gestió i seguiments de punts crítics. Estan descrites correctament 
A la carpeta de l’oferta. Proposta  Adequat. 
8. Pla de recollida de fulles (tardor-hivern). A la carpeta s’han descrit raonadament. 
Proposta: Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
9. Treballs de neteja amb aigua a pressió, descrit A la carpeta de l’oferta. Proposta  
Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
10.Papereres. Consta A la carpeta de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el 
contingut del PCTP. 
11. Recollida de Piles. Pla de recollida. Descrit a la carpeta correctament. Proposta  
Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
12. Neteja de fonts i estanyols. Consta A la carpeta de l’oferta. Proposta Adequat, 
concorda amb el contingut del PCTP. 
13.Organització de la neteja dels espais on es celebren actes i festes al carrer. Consta a 
la carpeta de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
14.Recollida d’animals morts. El Procediment de retirada d’animals morts de l’espai 
públic. Consta a la carpeta de l’oferta. Proposta Adequat, concorda amb el contingut del 
PCTP. 
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15.Neteja d’embornals. Pla de neteja de reixes i embornals. Consta a la carpeta de 
l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
16.Escatat de la vegetació. Pla d’eliminació d’herbes. Consta a la carpeta de l’oferta. 
Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
17.Recollida de runes i altres residus abandonats a la via pública. Consta a la carpeta de 
l’oferta. Proposta Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
18.Neteja de pintades i/o cartells. Inventari i actuacions. Pla de neteja de pintades. 
Consta a la carpeta de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
19.Neteja de bancs i fanals i altre mobiliari urbà. Consta a la carpeta de l’oferta. 
Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
20.Neteja de parcs infantils. Consta a la carpeta de l’oferta. Proposta  Adequat, 
concorda amb el contingut del PCTP. 
21. Equips d’actuació immediata i emergència. Consta a la carpeta de l’oferta. Proposta  
Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
22.Gestió dels residus recollits en el SMNV i transport, si escau, a plantes de destí. 
Consta a la carpeta de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
23.Parc mòbil i equips. Consta a la carpeta de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda 
amb el contingut del PCTP. 
24.GPS. Adequat. Consta a la carpeta de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el 
contingut del PCTP. 
25.Mitjans materials fungibles. Consta a la carpeta, de l’oferta. Proposta  Adequat, 
concorda amb el contingut del PCTP. 
26. Inversió en educació ambiental. Consta satisfactòriament a la carpeta de l’oferta. 
Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
 
Pla de treball,  
 
En l’oferta, a la carpeta, es descriu tot el pla de treball indicant les tasques a realitzar per 
cada tipologia de feina, el personal, la maquinàries i les eines afectades, això com la 
freqüència i, els horaris i els dies de treball. 
 
La documentació presentada permet entendre la proposta, així com la necessitat de 
mitjans humans i materials. 
 
Qualitat, autocontrol, l’avaluació del servei durant la seva prestació i, en especial, el 
grau d’operativitat en la prestació del servei i la maquinària i personal que restarà 
adscrit al servei. 
 
A la carpeta, punt 7, Comunicació i informes periòdics; es proposa la comunicació via 
aplicacions com Viver i Whatsapp. Complementàriament, via correu electrònic, 
s’enviaran els serveis realitzats i treballador que ha donat el servei, rutes realitzades i 
vehicles en els diversos serveis, situacions anòmales o punts conflictius detectats i altres 
observacions a realitzar. S’establiran uns registres de servei referents al tipus 
d’escombrat, a la recollida de residus i als serveis amb neteja amb aigua. 
 
Al punt 3. consta que els vehicles aniran equipats amb GPS i que la folta es gestionarà 
amb el programa MAWIS U2.0. 
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En conclusió, la proposta de valoració de la Qualitat de la Memòria Tècnica és de 15 
punts sobre 20 totals. 
 
c) Millores en la prestació del servei: fins a 20 punts.  
 
A la carpeta de l’oferta es presenten les següents millores: 
 
Increment de les freqüències mínimes previstes al Plec de Condicions: 
 
 Increment de l’escombrat manual, mecànic i mixt 

Neteja i recollida de les àrees circumdants als punts de contenidors. 234 h/any 
d’increment de les establertes al Plec. 
Neteja i desinfecció de les bústies i plataformes dels contenidors de la recollida. 
78 h/any. 
Buidat de manteniment de les papereres i cendrers. Son 221 h/any, i s’inclouen 
les que formen part del pla de xoc. 
Si que es valora. 

 
S’aporten 130 papereres de 40 l. Model Barcelona. Si que es valoren. 
 
Recollida de fluorescents i làmpades de mercuri. No es valoren, ja que no  forma part 
del SMNV de Palafolls, sinó del servei de recollida d’escombreries. 
 
Auditoria externa. No es valoren, ja que es valora a l’apartat de Qualitat, autocontrol, 
l’avaluació del servei durant la seva prestació i, en especial, el grau d’operativitat en la 
prestació del servei i la maquinària i personal que restarà adscrit al servei. 
 
Servei extra de recollida de fulles. Incrementar el servei amb personal extern, durant 4 
setmanes, 4 hores al dia. No es valora, ja que forma part dels treballs inclosos al PCTP 
del SMNV. 
 
Aplicació de fitosanitaris.  Servei addicional a l’escatat de la vegetació de voreres, 
carrers i places de Palafolls. No es valora, ja que forma part dels treballs inclosos al 
PCTP del SMNV. 
 
Informació sobre el servei a la pàgina web Alumnet. No es valora, ja que forma part de 
la pròpia gestió interna de l’empresa per prestar aquest servei. 
 
Pla Inicial de Xoc. No es valora, ja que està inclòs al PCTP del SMNV. 
 
Compra d’una escombradora CityCat 2020 XL de Ros Roca. No es valora en aquest 
apartat, ja que es valora a la “Proposta tècnica (no econòmica) de la maquinària actual 
en servei que es preveu mantenir en la nova contracta al llarg dels períodes de renovació 
de 2 i 4 anys establerts en aquest plec” 
 
Aportació d’una persona extra per cobrir les vacances (durant  sis mesos). No es 
valoren, ja que estan incloses al PCTP del SMNV. 
 
Compra i col·locació de 3 OPI (minideixalleries). Es valora. 
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Aportació de tres taules de pic-nic. No es valora per no formar part del servei. 
 
En conclusió, la proposta de valoració de la Millores en la prestació del servei és de 
18,63 punts sobre 20 totals. 
 
d) Proposta tècnica (no econòmica) de la maquinària actual en servei que es preveu 
mantenir en la nova contracta al llarg dels períodes de renovació de 2 i 4 anys establerts 
en aquest plec: fins a 10 punts.  
 
A la carpeta 1 de l’oferta, consta la maquinària que es valora i el raonament del 
manteniment de la mateixa. 
 
A l’any 0 s’adscriu al servei l’escombradora MFH 2500 E-7671-BDX, i s’incorpora una 
nova escombradora, la DULEVO 5000 VELOCE.  
 
L’escombradora MFH 2500 matrícula E-5738-BCT serà el vehicle de reserva. 
 
A l’any 2, l’escombradora MFH 2500 matrícula E-5738-BCT es dóna de baixa, 
l’escombradora MFH 2500 E-7671-BDX serà de reserva al servei, i es realitzarà la 
neteja amb la DULEVO 5000 VELOCE adscrita al primer any i una nova 
escombradora, la CityCat 2020 de Ros Roca. 
 
Com a vehicles complementaris, aporta un camió caixa oberta Renault Midlum, un 
camió cuba Renault Midlum, un camió hidroneteja i aspiració Renault Maxity i una 
furgoneta supervisió Nissan Primastar. 
 
La proposta de valoració de la Proposta tècnica (no econòmica) de la maquinària actual 
en servei que es preveu mantenir en la nova contracta al llarg dels períodes de renovació 
de 2 i 4 anys establerts en aquest plec és de 8,8 punts sobre 10 totals. 
 
El total de punts de l’oferta de HERMANOS ALUM S.L. és de 42,43 punts sobre 50 
totals. 
 
CESPA 
 
La memòria que presenta CESPA conté de forma general allò establert al plec pel que fa 
al contingut del sobre 2 (punt VII.3 i successius). 
 
b) Qualitat de la memòria tècnica: fins a 20 punts.  
 
Metodologia de seguiment 
 
Tal i com s’ha indicat, a efectes de valorar, es prendrà com a referència el contingut de 
la memòria tècnica definida a la clàusula VII del PCAP. 
 
1. Generalitats del servei de neteja viària. Al tom 1, punt 1 de l’oferta es descriuen les 
generalitats (àmbit de prestació del servei i organització). Proposta: Adequat, concorda 
amb el contingut del PCTP. 
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2. Estudi i adequació dels circuits i sectors de neteja. Consta a l’oferta, tom 1, punt 2, 
l’estudi i adequació dels circuits i sectors. Proposta: Adequat, concorda amb el 
contingut del PCTP. 
3. Mitjans humans i materials. Consta al tom 1, punt 3. de l’Oferta la relació de tots els 
mitjans manuals i mecànics. Proposta: Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
4. Descripció de les actuacions objecte del SMNV i àmbits del servei. Es relacionen al 
tom 1, punt 4 de l’oferta, però de forma simplificada respecte al que consta al PCTP. 
Proposta: Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
5. Descripció de cadascuns dels treballs a cadascun dels serveis. Al tom 1, punt 5  es 
descriuen parts dels treballs correctament. Proposta: Adequat, concorda amb el 
contingut del PCTP. 
6. Descripció dels treballs de neteja i recollida a les àrees circumdants als punts de 
contenidors. Al tom 1, punt 6. es descriuen els treballs d’escombrada, neteja i recollida 
de l’entorn dels contenidors. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
7. Sistema de detecció, gestió i seguiments de punts crítics. Estan descrites correctament 
al tom 1, punt 7   de l’oferta. Proposta  Adequat. 
8. Pla de recollida de fulles (tardor-hivern). al tom 1, punt 8  s’han descrit raonadament. 
Proposta: Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
9. Treballs de neteja amb aigua a pressió, descrit al tom 1, punt 9 de l’oferta. Proposta  
Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
10.Papereres. Consta al tom 1, punt 10  de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el 
contingut del PCTP. 
11. Recollida de Piles. Pla de recollida. Descrit al tom 1, punt 11  correctament. 
Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
12. Neteja de fonts i estanyols. Consta al tom 1, punt 12  de l’oferta. Proposta Adequat, 
concorda amb el contingut del PCTP. 
13.Organització de la neteja dels espais on es celebren actes i festes al carrer. Consta al 
tom 1, punt 13  de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
14.Recollida d’animals morts. El Procediment de retirada d’animals morts de l’espai 
públic. Consta al tom 1, punt 14  de l’oferta. Proposta Adequat, concorda amb el 
contingut del PCTP. 
15.Neteja d’embornals. Pla de neteja de reixes i embornals. Consta al tom 1, punt 15 de 
l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
16.Escatat de la vegetació. Pla d’eliminació d’herbes. Consta al tom 1, punt 16 de 
l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
17.Recollida de runes i altres residus abandonats a la via pública. Consta al tom 1, punt 
17 de l’oferta. Proposta Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
18.Neteja de pintades i/o cartells. Inventari i actuacions. Pla de neteja de pintades. 
Consta al tom 1, punt 18  de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del 
PCTP. 
19.Neteja de bancs i fanals i altre mobiliari urbà. Consta al tom 1, punt 19  de l’oferta. 
Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
20.Neteja de parcs infantils. Consta al tom 1, punt 20  de l’oferta. Proposta  Adequat, 
concorda amb el contingut del PCTP. 
21. Equips d’actuació immediata i emergència. Consta al tom 1, punt 24  de l’oferta. 
Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
22.Gestió dels residus recollits en el SMNV i transport, si escau, a plantes de destí. 
Consta al tom 1, punt 25  de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del 
PCTP. 
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23.Parc mòbil i equips. Consta al tom 1, punt 26  de l’oferta. Proposta  Adequat, 
concorda amb el contingut del PCTP. 
24.GPS. Adequat. Consta al punt 9 de l’oferta. Proposta  Adequat. 
25.Mitjans materials fungibles. Consta al tom 1, punt 27., apartat 4.3 de l’oferta. 
Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
26. Inversió en educació ambiental. Consta satisfactòriament al tom 1, punt 29 de 
l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
 
Pla de treball,  
 
En l’oferta, tom 1, punt 2, es descriu el pla de treball per a Les Ferreries, com a 
exemple, indicant els amidaments de les unitats de treball, els mitjans humans i 
materials, i les freqüències, horaris, rendiments de l’equip i circuits. A continuació, des 
del punt 2 al punt 23, es descriu en una taula: el tractament, el personal, els mitjans 
mecànics, els dies de treball, el torn, les hores de treball i els dies de servei. 
 
La documentació presentada permet entendre la proposta, així com la necessitat de 
mitjans humans i materials. 
 
Qualitat, autocontrol, l’avaluació del servei durant la seva prestació i, en especial, el 
grau d’operativitat en la prestació del servei i la maquinària i personal que restarà 
adscrit al servei. 
 
Al tom 1, punt 27, GPS i altres sistemes tecnològics, es descriuen els sistemes de 
posició i identificació, els sistemes de gestió dels treballs, els sistemes pel seguiment i 
control d’incidències i els sistemes per a la comunicació. 
 
Pel que fa als sistemes d’identificació, es proposa un GPS proveït per MOBA per a la 
localització de la flota sobre la cartografia. També es proposa un sensor d’activitat, 
proveït per MOBA, per monitoritzar i controlar els treballs executats pels vehicles de 
neteja. 
 
Com a sistema de gestió dels treballs, es proposa un equip mòbil de MOBA per a  cada 
equip de treball, com a sistema de recepció i transmissió de tasques, i el suport del 
software IMMS de Cespa per a l’accés al web de Cespa i tenir coneixement de la 
planificació dels serveis cíclics i diària de serveis particulars. 
 
Com a sistema pel seguiment i control d’incidències, tenim els equips mòbils proveïts 
per MOBA i Ambientum i el web proveït per Ambientum. En aquests dos casos, es 
tracta de l’aplicatiu Linea Verde, que permet la comunicació bidireccional d’incidències 
i la introducció d’incidències per part de ciutadans i comerciants. Així mateix, el 
software IMMS per accés al web de CESPA per part dels tècnics municipals, que 
permet la gestió i traçabilitat d’incidències. 
 
Com a sistema per la comunicació es disposa dels mòbils, dels webs per als serveis 
municipals i del web pels ciutadans Linea Verde, descrit anteriorment. 
 
En conclusió, la proposta de valoració de la Qualitat de la Memòria Tècnica és de 18 
punts sobre 20 totals. 
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c) Millores en la prestació del servei: fins a 20 punts.  
 
Al tom 2 de l’oferta es presenten les següents millores: 
 
Aporta una bossa d’hores (pàg. 2, to .2.), concretament: 
 

50h/any Escombradora CityCat 2020 
50h/any Peó amb bufador elèctric Pellenc Airion 
 
50h/any escombradora MFH 2500 
 
50h/any xofer amb vehicle auxiliar Piaggio Porter 

 
Aquesta millora es valora. 
 
Aporta un reforç en diumenges i festius. Xofer amb vehicle addicional. Tots els 
diumenges i festius de l’any, de 7.00h a 10.00 del matí al centre urbà de Palafolls. 
Aquesta millora es valora. 
 
Escombrada mecànica a Ciutat Jardí amb escombradora sobre xassís. 12 jornades/any. 
No es valora, ja que forma part de les prestacions incloses al PCTP del SMNV. 
 
Servei d’escatat de la vegetació. Aporta 2 actuacions de 15 jornades d’equip polivalent 
de neteja format per xòfer, desbrossadora i aplicador d’herbicides. En total: 30 
jornades/any. No es valora, ja que forma part de les prestacions incloses al PCTP del 
SMNV. 
 
Aportació de 3 illes de 240 lt, 5 fraccions per a festes i altres actes del municipi, en 
total: 15 contenidors. Aquesta millora es valora. 
 
Aportació de dipòsit de 300 lt per hidroneteja, a incorporar al vehicle Piaggio Porter. No 
es valora, ja que forma part de les prestacions incloses al PCTP del SMNV. 
 
Aportació d’equip de desbrossat format per una Sthil FS 460 nova. No es valora, ja que 
forma part de les prestacions incloses al PCTP del SMNV. 
 
Aportació de vehicle-taller per a atendre les averies que es puguin produir a la via 
pública. No es valora, ja que si bé pot millorar la gestió interna de l’empresa no reforça 
les prestacions incloses al PCTP del SMNV. 
 
Aportació Pack Tecnològic, composat per 1 tablet (tècnics àrea medi ambient 
municipal), 3 smartphones (serveis de neteja viària), 2 sensors d’activitat, el sistema de 
gestió d’incidències (IMMS). No es valora doncs s’ha valorat en l’apartat de Qualitat, 
autocontrol, l’avaluació del servei durant la seva prestació i, en especial, el grau 
d’operativitat en la prestació del servei i la maquinària i personal que restarà adscrit al 
servei. 
 
Creació de la web aplicatiu “Linea Verde”; es valora. 
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Aportació de serigrafia i panells en la maquinària del servei. No es valora, ja que forma 
part de les prestacions incloses al PCTP del SMNV. 
 
En conclusió, la proposta de valoració de la Millores en la prestació del servei és de 
6,51 punts sobre 20 totals. 
 
d) Proposta tècnica (no econòmica) de la maquinària actual en servei que es preveu 
mantenir en la nova contracta al llarg dels períodes de renovació de 2 i 4 anys establerts 
en aquest plec: fins a 10 punts.  
 
Al tom 3 de l’oferta, consta la maquinària que es valora i el raonament del manteniment 
de la mateixa. 
 
S’adscriu al servei l’escombradora MFH 2500 E-7671-BDX, i s’incorpora una 
escombradora nova, la City Cat 2020. L’escombradora MFH 2500 matrícula E-5738-
BCT es dóna de baixa. 
 
Aporta vehicle auxiliar Piagio Porter. 
 
També s’aporta 12 jornades l’any l’escombradora sobre xassís CityFant i el Camió cuba 
de 8.000 ltrs., 26 jornades a l’any. 
 
La proposta de valoració de la Proposta tècnica (no econòmica) de la maquinària actual 
en servei que es preveu mantenir en la nova contracta al llarg dels períodes de renovació 
de 2 i 4 anys establerts en aquest plec és de 5,6 punts sobre 10 totals. 
 
El total de punts de l’oferta de CESPA és de 30,11 punts sobre 50 totals. 
 
PALAFUMS S.L. 
 
La memòria que presenta PALAFUMS S.L. conté de forma general allò establert al plec 
pel que fa al contingut del sobre 2 (punt VII.3 i successius). 
 
b) Qualitat de la memòria tècnica: fins a 20 punts.  
 
Metodologia de seguiment 
 
Tal i com s’ha indicat, a efectes de valorar, es prendrà com a referència el contingut de 
la memòria tècnica definida a la clàusula VII del PCAP. 
 
1. Generalitats del servei de neteja viària. Al dossier Memòria Tècnica, punt 1, de 
l’oferta es descriuen les generalitats (àmbit de prestació del servei i organització). 
Proposta: Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
2. Estudi i adequació dels circuits i sectors de neteja. Al dossier Memòria Tècnica, punt 
2, consta l’estudi i adequació dels circuits i sectors. Proposta: Adequat, concorda amb el 
contingut del PCTP. 
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3. Mitjans humans i materials. Consta al dossier Memòria Tècnica, punt 3, de l’oferta la 
relació de tots els mitjans manuals i mecànics. Proposta: Adequat, concorda amb el 
contingut del PCTP. 
4. Descripció de les actuacions objecte del SMNV i àmbits del servei. Es relacionen al 
dossier Memòria Tècnica, punt 4, de l’oferta. Proposta: Adequat, concorda amb el 
contingut del PCTP. 
5. Descripció de cadascuns dels treballs a cadascun dels serveis. A la carpeta al dossier 
Memòria Tècnica, punt 5, es descriuen els treballs correctament. Proposta: Adequat, 
concorda amb el contingut del PCTP. 
6. Descripció dels treballs de neteja i recollida a les àrees circumdants als punts de 
contenidors. Al dossier Memòria Tècnica, punt 6, es descriuen els treballs 
d’escombrada, neteja i recollida de l’entorn dels contenidors. Proposta  Adequat, 
concorda amb el contingut del PCTP. 
7. Sistema de detecció, gestió i seguiments de punts crítics. Estan descrites 
adequadament al dossier Memòria Tècnica, punt 7. Proposta  Adequat. 
8. Pla de recollida de fulles (tardor-hivern). Al dossier Memòria Tècnica, punt 8, s’han 
descrit les actuacions a realitzar. Proposta: Adequat, concorda amb el contingut del 
PCTP. 
9. Treballs de neteja amb aigua a pressió, descrit Al dossier Memòria Tècnica, punt 9. 
Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
10. Papereres. Es descriu Al dossier Memòria Tècnica, punt 10. Proposta  Adequat, 
concorda amb el contingut del PCTP. 
11. Recollida de Piles. Pla de recollida. Descrit al dossier Memòria Tècnica, punt 11 
correctament. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
12. Neteja de fonts i estanyols. Es descriu  Al dossier Memòria Tècnica, punt 12. 
Proposta Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
13.Organització de la neteja dels espais on es celebren actes i festes al carrer. Es descriu 
Al dossier Memòria Tècnica, punt 13. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut 
del PCTP. 
14.Recollida d’animals morts. El Procediment de retirada d’animals morts de l’espai 
públic. Consta al dossier Memòria Tècnica, punt 14.  Proposta Adequat, concorda amb 
el contingut del PCTP. 
15.Neteja d’embornals. Pla de neteja de reixes i embornals. Es descriu al dossier 
Memòria Tècnica, punt 15. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
16.Escatat de la vegetació. Pla d’eliminació d’herbes. Es descriu al dossier Memòria 
Tècnica, punt 16. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
17.Recollida de runes i altres residus abandonats a la via pública. Es descriu al dossier 
Memòria Tècnica, punt 17. Proposta Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
18.Neteja de pintades i/o cartells. Inventari i actuacions. Pla de neteja de pintades. Es 
descriu al dossier Memòria Tècnica, punt 18 de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda 
amb el contingut del PCTP. 
19.Neteja de bancs i fanals i altre mobiliari urbà. Es descriu al dossier Memòria 
Tècnica, punt 19. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
20.Neteja de parcs infantils. Es descriu al dossier Memòria Tècnica, punt 20. Proposta  
Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
21. Equips d’actuació immediata i emergència. Consta al dossier Memòria Tècnica, 
punt 21, de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
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22.Gestió dels residus recollits en el SMNV i transport, si escau, a plantes de destí. 
Consta al dossier Memòria Tècnica, punt 22, de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda 
amb el contingut del PCTP. 
23.Parc mòbil i equips. Es relaciona al dossier Memòria Tècnica, punt 23, de l’oferta. 
Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
24.GPS. Adequat. Es descriu al dossier Memòria Tècnica, punt 24. Proposta  Adequat, 
concorda amb el contingut del PCTP. 
25.Mitjans materials fungibles. Es descriu al dossier Memòria Tècnica, punt 25. 
Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
26. Inversió en educació ambiental. Consta satisfactòriament a al dossier Memòria 
Tècnica, punt 26, de l’oferta.  
 
Pla de treball,  
 
Al dossier de la carpeta Memòria Tècnica de l’oferta, presenta les fitxes per cada una de 
les actuacions descrites al SMNV de Palafolls, indicant: àmbit geogràfic, breu 
descripció del servei, paràmetres utilitzats per al disseny del servei, organització del 
servei (codi, sectors, freqüència, núm. equips, dedicació h, dies, jornades equivalents i 
serveis específics), composició dels equips, tasques específiques dels serveis, sistema de 
treball i observacions.  
 
Aquestes fitxes es complementen visualment i gràfica amb els plànols del dossier 
Plànols de l’oferta.  
 
El pla de treball presentat facilita el coneixement de totes les actuacions, així com dels 
equips humans, la maquinària i les eines utilitzades. 
 
Qualitat, autocontrol, l’avaluació del servei durant la seva prestació i, en especial, el 
grau d’operativitat en la prestació del servei i la maquinària i personal que restarà 
adscrit al servei. 
 
Al dossier Memòria Tècnica, punt 24, consta que instal·larà 3 equips de GPS/GPRS 
MOBA i tres butoneres d’incidències a les dues escombradores i al vehicle caixa oberta. 
 
La gestió de la informació generada el hardware dels vehicles es processarà i gestionarà 
amb el software MAWIS U2.0, gestió de flotes. 
 
A la descripció de cada actuació consta el protocol de la mateixa, indicant, entre 
d’altres, la petició de l’autorització i la notificació dels treballs. 
 
En conclusió, la proposta de valoració de la Qualitat de la Memòria Tècnica és de 17 
punts sobre 20 totals. 
 
c) Millores en la prestació del servei: fins a 20 punts.  
 
Al dossier Memòria Tècnica, punt 27 de l’oferta es presenten les següents millores: 
 
Serveis addicionals d’escombradora mixta. 
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Escombrada de reforç al Sector 14, de 3 dies establerts al PCTP a 4 
dies/setmana. En total, increment de 6,37 jornades/any. 
 Escombrada de reforç al PI Can Baltasar, de cada 15 dies establerts al PCTP a 4 
dies/setmana. En total, increment de 3,46 jornades/any. 
Es valora. 

 
Serveis addicionals d’escombradora mecànica 
 
 3 serveis addicionals a la zona de les Conquilles. 
 Es valora. 
 
Neteja de sorres 

Increment de 6 jornades per la neteja dels punts on s’acumula la sorra, sense 
cost.  
Es valora. 

 
Neteja d’ubicacions de contenidors i entorns, per sota dels contenidors 
 Comporta un increment de 3 jornades/any.  

Es valora. 
 
Adquisició de dues illes de contenidors de 120 lt. Nous per actes festius. 
 S’adquireixen 10 unitats (5 fraccions cada una).  

Es valora. 
 
Neteja dels canalons dels passos de vianants. 

Manteniment dels canalons dels passos de vianants que estiguin embussats.  
Es valora. 

 
Augment del nombre d’establiments amb recollida de piles. 
 8 punts de recollida addicional.  

Es valora. 
 
Manteniment del pati del local social de Sant Genís. 

Comporta una freqüència de 6 cops a l’any, amb una dedicació de 1,2 
jornades/any. Es valoren, ja que comporten prestacions no incloses i no 
comportin augment del tipus de licitació. Es valora. 

 
En conclusió, la proposta de valoració de la Millores en la prestació del servei és de 
7,775  punts sobre 20 totals. 
 
d) Proposta tècnica (no econòmica) de la maquinària actual en servei que es preveu 
mantenir en la nova contracta al llarg dels períodes de renovació de 2 i 4 anys establerts 
en aquest plec: fins a 10 punts.  
 
Al dossier Memòria Tècnica, punt 1.4. de l’oferta, consta la maquinària que es valora i 
el raonament del manteniment de la mateixa. 
 
S’adquireix una màquina escombradora DULEVO 5000 nova, per tot el contracte. 
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L’escombradora MFH 2500 E-7671-BDX s’utilitzarà durant tot el contracte. 
 
L’escombradora MFH 2500 matrícula E-5738-BCT serà el vehicle de reserva durant tot 
el contracte. 
 
S’adquireix un vehicle caixa oberta Nissan Cabstar. 
 
Com a vehicles complementaris, aporta 1 forgoneta Partner per l’encarregat 
 
A més, es proposen els següents vehicles de reserva: 1 vehicle Nissan Cabstar, 1 vehicle 
de caixa oberta i ploma Mercedes, matriculat el 1998. 
 
La proposta de valoració de la Proposta tècnica (no econòmica) de la maquinària actual 
en servei que es preveu mantenir en la nova contracta al llarg dels períodes de renovació 
de 2 i 4 anys establerts en aquest plec és de 5,6 punts sobre 10 totals. 
 
El total de punts de l’oferta de PALAFUMS S.L., és de 30,375 punts sobre 50 totals. 
 
A.J. RUZ, S.L. 
 
La memòria que presenta A.J. RUZ, S.L. conté de forma general allò establert al plec 
pel que fa al contingut del sobre 2 (punt VII.3 i successius). 
 
b) Qualitat de la memòria tècnica: fins a 20 punts.  
 
Metodologia de seguiment 
 
Tal i com s’ha indicat, a efectes de valorar, es prendrà com a referència el contingut de 
la memòria tècnica definida a la clàusula VII del PCAP. 
 
1. Generalitats del servei de neteja viària. Al punt.4.1 de l’oferta es descriuen els mitjans 
humans i materials a disposar al servei, Proposta: Adequat, concorda amb el contingut 
del PCTP. 
2. Estudi i adequació dels circuits i sectors de neteja. Consta a l’oferta, punt.14, l’estudi 
i adequació dels circuits i sectors. Proposta: Adequat, concorda amb el contingut del 
PCTP. 
3. Mitjans humans i materials. Consta al punt.4.9 i 4.10. de l’Oferta la relació de tots els 
mitjans manuals i mecànics. Proposta: Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
4. Descripció de les actuacions objecte del SMNV i àmbits del servei. Es relacionen al 
punt 4 de l’oferta, però de forma simplificada respecte al que consta al PCTP. Proposta: 
Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
5. Descripció de cadascuns dels treballs a cadascun dels serveis. Al punt 4.3 es 
descriuen parts dels treballs correctament. Proposta: Adequat, concorda amb el 
contingut del PCTP. 
6. Descripció dels treballs de neteja i recollida a les àrees circumdants als punts de 
contenidors. Al punt 4. es descriuen els treballs d’escombrada, neteja i recollida de 
l’entorn dels contenidors. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
7. Sistema de detecció, gestió i seguiments de punts crítics. Estan descrites correctament 
al punt  6  de l’oferta. Proposta  Adequat. 
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8. Pla de recollida de fulles (tardor-hivern). al punt 4.3.11. s’han descrit raonadament. 
Proposta: Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
9. Treballs de neteja amb aigua a pressió, descrit al punt 4. de l’oferta. Proposta  
Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
10.Papereres. Consta al punt 4 de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el 
contingut del PCTP. 
11. Recollida de Piles. Pla de recollida. Descrit al punt 4.3, raonadament. Proposta  
Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
12. Neteja de fonts i estanyols. Consta al punt 4.3. de l’oferta. Proposta Adequat, 
concorda amb el contingut del PCTP. 
13.Organització de la neteja dels espais on es celebren actes i festes al carrer. Consta al 
punt 4.3. de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
14.Recollida d’animals morts. El Procediment de retirada d’animals morts de l’espai 
públic. Consta al punt 4.3 de l’oferta. Proposta Adequat, concorda amb el contingut del 
PCTP. 
15.Neteja d’embornals. Temporalització de la neteja dels imbornals. Consta al punt 4.3 
de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
16.Escatat de la vegetació. Pla d’eliminació d’herbes. Consta al punt 4.3 de l’oferta. 
Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
17.Recollida de runes i altres residus abandonats a la via pública. Consta al punt 4.3. de 
l’oferta. Proposta Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
18.Neteja de pintades i/o cartells. Inventari i actuacions. Pla de neteja de pintades. 
Consta al punt 4.3 de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
19.Neteja de bancs i fanals i altre mobiliari urbà. Consta al punt 4.3 de l’oferta. Proposta  
Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
20.Neteja de parcs infantils. Consta al punt 4.3. de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda 
amb el contingut del PCTP. 
21. Equips d’actuació immediata i emergència. Consta al punt 4.3 de l’oferta. Proposta  
Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
22.Gestió dels residus recollits en el SMNV i transport, si escau, a plantes de destí. 
Consta al punt 4.4. de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
23.Parc mòbil i equips. Consta al punt 4.10 de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda 
amb el contingut del PCTP. 
24.GPS. Consta al punt 4.5 de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut 
del PCTP. 
25.Mitjans materials fungibles. Consta al punt 4. Proposta  Adequat, concorda amb el 
contingut del PCTP. 
26. Inversió en educació ambiental. Consta satisfactòriament al punt 4.8 de l’oferta. 
Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
 
Pla de treball,  
 
En l’oferta, 4.1 Generalitats del servei de neteja viària, s’estableix el Pla de Treball, 
primer en conjunt, i després, al punt 4.2. a través de cada sector de treball. 
 
Al punt 4.3. s’estableix, treball per treball, els mitjans humans, maquinària i eines 
necessaris per a la seva correcte execució. 
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Qualitat, autocontrol, l’avaluació del servei durant la seva prestació i, en especial, el 
grau d’operativitat en la prestació del servei i la maquinària i personal que restarà 
adscrit al servei. 
 
Al punt 4.5. Informes dels treballs, i 4.6. Comunicacions i informació en l’àmbit de la 
contracte, s’estableix els sistemes i procediments de qualitat, autocontrol i avaluació del 
servei. Concretament, s’estableixen uns informes setmanals, mensuals i anuals del 
servei 
 
S’habilitarà a un ordinador de l’Ajuntament i al telèfon mòbil del tècnic municipal, 
l’accés al programa informàtic de seguiment del control de rutes i itineraris dels GPS 
dels vehicles. 
 
En conclusió, la proposta de valoració de la Qualitat de la Memòria Tècnica és de 14 
punts sobre 20 totals. 
 
c) Millores en la prestació del servei: fins a 20 punts.  
 
Al punt 4.13 de l’oferta presenten les següents millores: 
 

Millora en les freqüències dels serveis: 
Escombrat i baldejat: 

S6. Ciutat Jardí.   De Bimensual a mensual 
S8. PI Can Baltasar. Quinzenal a setmanal. 
S12. PI. 6   Quinzenal a setmanal. 
 

Neteja àrees circumdants contenidors  
 S2 Santa Maria.  De 3 a 4 cops per setmana. 
 S4 Mas Carbó  De 2 a 3 cops per setmana 
 S4 Mas Reixac  De 2 a 3 cops per setmana 
 S6 Ciutat Jardí  De 3 a 4 cops per setmana. 
 S7. Sant Genís de P. De 3 a 4 cops per setmana. 
 S12. P.I. 6   De 2 a 3 cops per setmana. 
 
Es valora, per incrementar el servei establert al PCTP. 
 
Neteja manual dels sectors especials: bosc d’en Jordà, Castell de Palafolls i Parc 
Fluvial de la Tordera 

 Es valora, per ser una prestació no inclosa al PCTP del SMNV. 
 

Neteja amb fregadora de carrers amb llambordes i parcs amb paviment dur. 
No es valora, per ser una prestació inclosa al PCTP del SMNV en l’apartat 
d’escombrades i baldejat.. 
 
Adquisició a disposició de contracte de 2 bateries de contenidors de 240 L nous, 
de les 5 fraccions, a destinar als actes i festes en espais públics.   
Es valora, per ser una prestació no inclosa al PCTP del SMNV. 
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Adquisició d’una aplicació GPS que s’instal·larà al telèfon mòbil del tècnic 
supervisor pel seguiment de les rutes i itineraris dels vehicles adscrits al servei. 
No es valora, ja que forma part de les prestacions incloses al PCTP del SMNV i 
que ha estat valorat anteriorment en l’apartat relatiu a la memòria tècnica.. 
 
Creació d’una aplicació exclusiva de gestió d’incidències que s’instal·larà al 
telèfon mòbil del tècnic supervisor i de l’encarregat per a la comunicació ràpida, 
fluida i permanent. 
 
No es valora, ja que s’ha valorat a l’apartat “Qualitat, autocontrol, l’avaluació 
del servei durant la seva prestació i, en especial, el grau d’operativitat en la 
prestació del servei i la maquinària i personal que restarà adscrit al servei” 
d’aquest informe. 
 
Creació d’una bossa d’hores: 

Escombrat i baldejat (1 conductor i 1 peó amb màquina escombradora i 
estris auxiliars) 20 h/any. 
Escombrat manual i accions diverses. (1 operari i un vehicle caixa oberta 
amb sistema de rentat a pressió i estris auxiliars), 30h/any. 

  
 Es valora, per ser una prestació no inclosa al PCTP del SMNV. 

 
En conclusió, la proposta de valoració de la Millores en la prestació del servei és de 
6,013 punts sobre 20 totals. 
 
d) Proposta tècnica (no econòmica) de la maquinària actual en servei que es preveu 
mantenir en la nova contracta al llarg dels períodes de renovació de 2 i 4 anys establerts 
en aquest plec: fins a 10 punts.  
 
Segons consta al 4.10 de l’oferta: s’adscriu al servei l’escombradora MFH 2500 E-
7671-BDX. L’escombradora MFH 2500 matrícula E-5738-BCT es manté com a 
escombradora de reserva. 
 
S’aporta una nova escombradora DULEVO 5000 EVO, de nova adquisició, des de 
l’inici del contracte. 
 
Es descarta l’ús del vehicle Nissan Cabstar matrícula B-9541-XD, Punt 2, pàg. 8. 
 
S’incorpora al servei un camionet IVECO 70C17L nou, amb una grua Cayvol DN 3.0 
Si plataforma elevadora Dhollandia model DH LMA. 
 
I un vehicle nou Renault Kangoo per l’encarregat, matriculada a l’agost de 2011. 
 
La proposta de valoració de la Proposta tècnica (no econòmica) de la maquinària actual 
en servei que es preveu mantenir en la nova contracta al llarg dels períodes de renovació 
de 2 i 4 anys establerts en aquest plec és de 6,6 punts sobre 10 totals. 
 
El total de punts de l’oferta de A.J. RUZ, S.L. és de 26,613 punts sobre 50 totals. 
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INNOVA COPTALIA S.A.U. 
 
La memòria que presenta Innova Coptalia S.A.U. conté de forma general allò establert 
al plec pel que fa al contingut del sobre 2 (punt VII.3 i successius). 
 
b) Qualitat de la memòria tècnica: fins a 20 punts.  
 
Metodologia de seguiment 
 
Tal i com s’ha indicat, a efectes de valorar, es prendrà com a referència el contingut de 
la memòria tècnica definida a la clàusula VII del PCAP. 
 
1. Generalitats del servei de neteja viària. Al punt 2 de l’oferta es descriuen els mitjans 
humans i materials a disposar al servei, Proposta: Adequat, concorda amb el contingut 
del PCTP. 
2. Estudi i adequació dels circuits i sectors de neteja. Consta a l’oferta, punt 3, 4 i 12, 
l’estudi i adequació dels circuits i sectors. Proposta: Adequat, concorda amb el 
contingut del PCTP. 
3. Mitjans humans i materials. Consta al punt 4 de l’Oferta la relació de tots els mitjans 
manuals i mecànics. Proposta: Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
4. Descripció de les actuacions objecte del SMNV i àmbits del servei. Es relacionen al 
punt 2 i 7 de l’oferta, però de forma simplificada respecte al que consta al PCTP. 
Proposta: Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
5. Descripció de cadascuns dels treballs a cadascun dels serveis. Al punt 2 i 7 es 
descriuen parts dels treballs correctament. Proposta: Adequat, concorda amb el 
contingut del PCTP. 
6. Descripció dels treballs de neteja i recollida a les àrees circumdants als punts de 
contenidors. Al punt 5 es descriuen els treballs d’escombrada, neteja i recollida de 
l’entorn dels contenidors. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
7. Sistema de detecció, gestió i seguiments de punts crítics. Estan descrites correctament 
al punt  6  de l’oferta. Proposta  Adequat. 
8. Pla de recollida de fulles (tardor-hivern). Al punt 7 s’han descrit raonadament. 
Proposta: Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
9. Treballs de neteja amb aigua a pressió, descrit al punt 5.3.2.1. de l’oferta. Proposta  
Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
10.Papereres. Consta al punt 7 de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el 
contingut del PCTP. 
11. Recollida de Piles. Pla de recollida. Descrit al punt 7 suficientment. Proposta  
Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
12. Neteja de fonts i estanyols. Consta al punt 7 de l’oferta. Proposta Adequat, concorda 
amb el contingut del PCTP. 
13.Organització de la neteja dels espais on es celebren actes i festes al carrer. Consta al 
punt 7 de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
14.Recollida d’animals morts. El Procediment de retirada d’animals morts de l’espai 
públic. Consta al punt 7 de l’oferta. Proposta Adequat, concorda amb el contingut del 
PCTP. 
15.Neteja d’embornals. Pla de neteja de reixes i embornals. Consta al punt 7 de l’oferta. 
Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
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16.Escatat de la vegetació. Pla d’eliminació d’herbes. Consta al punt 7 de l’oferta. 
Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
17.Recollida de runes i altres residus abandonats a la via pública. Consta al punt 7 de 
l’oferta. Proposta Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
18.Neteja de pintades i/o cartells. Inventari i actuacions. Pla de neteja de pintades. 
Consta al punt 7 de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
19.Neteja de bancs i fanals i altre mobiliari urbà. Consta al punt 7 de l’oferta. Proposta  
Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
20.Neteja de parcs infantils. Consta al punt 7 de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda 
amb el contingut del PCTP. 
21. Equips d’actuació immediata i emergència. Consta al punt 7 de l’oferta. Proposta  
Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
22.Gestió dels residus recollits en el SMNV i transport, si escau, a plantes de destí. 
Consta al punt 8 de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
23.Parc mòbil i equips. Consta al punt 4 i 5 de l’oferta. Proposta  Adequat, concorda 
amb el contingut del PCTP. 
24.GPS. Adequat. Consta al punt 9 de l’oferta. Proposta  Adequat. 
25.Mitjans materials fungibles. Consta al punt 4, apartat 4.3 de l’oferta. Proposta  
Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
26. Inversió en educació ambiental. Consta satisfactòriament al punt 10 de l’oferta. 
Proposta  Adequat, concorda amb el contingut del PCTP. 
 
Pla de treball,  
 
En l’oferta, Punt 3, pàgs. 13-19, hi consta un pla de treball per a cada actuació, 
concretament els sectors 1 i 2, la resta de sectors, indicant en cada cas els mitjans 
humans i materials, i les freqüències, horaris, rendiments de l’equip i circuits. En 
general, la documentació presentada es suficient per entendre la proposta, però no hi ha 
una presentació en conjunt de totes les actuacions, fet que dificulta una entesa global del 
pla de treball. 
Qualitat, autocontrol, l’avaluació del servei durant la seva prestació i, en especial, el 
grau d’operativitat en la prestació del servei i la maquinària i personal que restarà 
adscrit al servei. 
 
Al Punt 6, pàg. 73, es descriuen les incidències, i la seva gestió a través del  programa 
MAWIS 2.0. Els operaris disposaran de 2 PDA-90, per registrar i comunicar les 
incidències via GPRS. 
 
Inclou un equip de gestió de flotes GPS/GPRS MOBA descrit a la pròpia oferta. 
L’Ajuntament podrà seguir la situació dels vehicles a través de l’aplicatiu informàtic de 
l’empresa, Punt 6, pàg. 73 
 
Hi ha un quadre de comandament i resolució del problemes.  
 
No hi ha, en canvi, la descripció del sistema explícit de comunicació de les incidències i 
el treball diari entre l’empresa i l’Ajuntament. 
 
En conclusió, la proposta de valoració de la Qualitat de la Memòria Tècnica és de 14 
punts sobre 20 totals. 
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c) Millores en la prestació del servei: fins a 20 punts.  
 
A l’oferta presenten les següents millores: 
 
Aporta una bossa d’hores, (Punt 11. pàg. 111), concretament: 
 

25 jornades anuals de brigada composta per 1 conductor i 1 peó. 
25 jornades de camió d’aiguabatre i 1 conductor. 

 
En cas de no esgotar-se a l’any, s’acumulen a l’any següent. 
 
En conclusió, la proposta de valoració de la Millores en la prestació del servei és de 
15,08 punts sobre 20 totals. 
 
d) Proposta tècnica (no econòmica) de la maquinària actual en servei que es preveu 
mantenir en la nova contracta al llarg dels períodes de renovació de 2 i 4 anys establerts 
en aquest plec: fins a 10 punts.  
 
S’adscriu d’inici al servei l’escombradora MFH 2500 E-7671-BDX. L’escombradora 
MFH 2500 matrícula E-5738-BCT es manté com a escombradora de reserva, Punt 2, 
pàg. 8. 
 
Aporta una nova escombradora DULEVO 5000 EVO, de nova adquisició, des de l’inici 
del contracte, Punt 2, pàg. 8. 
 
Aporta d’inici com a vehicle de reserva el Nissan Cabstar matrícula B-9541-XD, Punt 2, 
pàg. 8. 
 
Així mateix, s’incorpora d’inici vehicle nou Nissan Cabstar 110 CV més plataforma, 
Punt 2, pàg. 8. 
 
I un vehicle nou Renault Kangoo per l’encarregat, un vehicle pick up, Punt 2, pàg. 8. 
 
La proposta de valoració de la Proposta tècnica (no econòmica) de la maquinària actual 
en servei que es preveu mantenir en la nova contracta al llarg dels períodes de renovació 
de 2 i 4 anys establerts en aquest plec és de 5,60 punts sobre 10 totals. 
 
El total de punts de l’oferta de Innova Coptalia SAU és de 34,68 punts sobre 50 totals. 
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RESUM DE LA VALORACIÓ 
 
 

Empresa

Qualitat de 
la memòria 

tècnica
Millores Maquinària 

escombradora Total

LIMASA MEDITERRANEA, S.A., 6 0 5,6 11,6
TALHER, S.A., 18 20 8,8 46,8
GBI SERVEIS, S.A.U, 18 1,436 5,6 25,036
L’ARCA DEL MARESME 
EMPRESA INSERCIÓ, S.L.L., 17 5,561 8,8 31,361

SERVITRANSFER, S.L./GESTIÓ 
AMBIENTAL DE RESIDUS, S.L., 

15 6,59 5,6 27,19

HERMANOS ALUM, S.L, 15 18,63 8,8 42,43
CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS 
AUXILIARES, S.A., 

18 6,51 5,6 30,11

PALAFUMS, S.L.,  17 7,775 5,6 30,375
A.J. RUZ, S.L. i 14 6,013 6,6 26,613
 INNOVIA COPTALIA, S.A.U. 14 15,08 5,6 34,68  
 
 
 
ANNEXE 1. 
 
Millores valoritzables 
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LIMASA 
MEDITERRANEA, 
S.A., 0,00 0
TALHER, S.A., 12 102,665 1 72088,56 20
GBI SERVEIS, 
S.A.U, 45 5175,00 1,436
L’ARCA DEL 
MARESME  S.L.L., 9 22 20045,60 5,561
SERVITRANSFER, 
S.L./GESTIÓ 
AMBIENTAL DE 
RESIDUS, S.L., 

42,5

23754,10 6,59
HERMANOS ALUM, 
S.L, 27,625 39 130 67143,51 18,63
CESPA, , S.A., 6,25 6,25 6,25 1 15 23466,00 6,51
PALAFUMS, S.L.,  9,2 3 9 9,93 8 10 28024,58 7,775
A.J. RUZ, S.L. i 12,5 13,75 10 21674,15 6,013
INNOVIA 
COPTALIA, S.A.U. 50 54356,00 15,08
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Import unitat 88,65 215,26 183,13 271,78 139,73 139,73 ### 32 40 115

” 
 
Vist l’informe emès pel Tècnic de Medi Ambient municipal, d’acord amb el qual, a la 
vista de les ofertes presentades, es posa de manifest que la corresponent a l’empresa 
HERMANOS ALUM, S.L. es troba en baixa temerària d’acord amb els criteris 
establerts a l’article 85 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament, de data 30 de maig de 2014, pel qual s’acordà 
presumir que la proposició de l’empresa HERMANOS ALUM, S.L. no pot ser 
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complida al ser considerada com a desproporcionada o anormal d’acord amb els criteris 
matemàtics de l’article 85 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. 
 
Atès que en el referit acord es resolgué sol·licitar informe a l’empresa HERMANOS 
ALUM, S.L., l’oferta de la qual presumptament es troba en baixa temerària, per què 
realitzi les precisions i justificacions que estimi sobre la composició de l’oferta en 
relació a l’economia del procediment de construcció o a les solucions tècniques que 
hagi adoptat, així com aquelles altres que estimi convenient.   
 
Atès que les justificacions presentades per l’empresa HERMANOS ALUM, S.L., no 
han estat considerades suficients pel Tècnic de Medi Ambient municipal, tal i com es 
desprèn en informe emès en data 22 de juliol de 2014. 
 
Vista l’acta emesa per la Mesa de Contractació en data 22 de juliol de 2014, en la que es 
proposa a l’òrgan de contractació excloure la proposició corresponent a l’empresa 
HERMANOS ALUM, S.L. per no haver quedat suficientment justificada la baixa 
continguda en la seva oferta així com l’adjudicació del contracte al licitador que ha 
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa prèvia aportació de la documentació 
prevista a l’article 151.2 TRLCSP, la qual es transcriu a continuació: 
 
“ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ EN L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ INCOAT, PER PROCEDIMENT OBERT I LA UTILITZACIÓ DE 
DIVERSOS CRITERIS DE VALORACIÓ, PER A LA CONTRACTACIÓ DEL 
SERVEI DE NETEJA DE LES VIES PÚBLIQUES DE PALAFOLLS.  
 
A Palafolls, essent les 13:30 hores, del dia 22 de juliol de 2014, es reuneix la mesa de 
contractació a la sala de sessions de la casa consistorial, per tal de seguir examinant la 
documentació presentada pels licitadors admesos i formular la corresponent proposta a 
l'òrgan de contractació en l'expedient incoat, per procediment obert i la utilització de 
diversos criteris de valoració, per a la contractació del servei de neteja de les vies 
públiques de Palafolls.  
 
Assisteixen a la sessió els membres de la mesa que es relacionen a continuació: 
 
La Sra. María Dolores Agüera Martín, Alcaldessa-accidental de la Corporació, la qual 
presideix la sessió.  
La Sra. Ester Torrent Flores, Regidora de Parcs i Jardins. 
El Sr. Juan Andrés Osorio Piñeiro, Regidor de Medi Ambient. 
El Sr. Sergi Ribas Beltrán, Secretari de la Corporació. 
La Sra. Roser Corbera Safont, Interventora-accidental. 
El Sr. Oriol Bassa i Vila, Tècnic de Medi Ambient d’aquest Ajuntament. 
 
Actua com a secretària, na Cristina Fernández Hernández, funcionària d’aquest 
Ajuntament. 
 
Acte seguit es procedeix a analitzar la documentació presentada presentada per 
l’empresa HERMANOS ALUM, S.L. en relació a la justificació de la seva proposició 
econòmica, la qual, mitjançant acord del Ple d’aquest Ajuntament de data 30 de maig de  
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2014, es va presumir que no podia ser complida al ser considerada desproporcional o 
anormal, així com l’informe emès pel Tècnic de Medi Ambient d’aquest Ajuntament, de 
data 22 de juliol de 2014, el qual literalment diu: 
 
“INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA BAIXA 
DESPROPORCIONADA PRESENTADA PER HERMANOS ALUM SL, I DE LES 
PROPOSTES ECONÒMIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE 
LES VIES PÚBLIQUES DE PALAFOLLS. 
 
1er.- En el Ple Extraordinari, de data 17 de gener de 2014, es va aprovar la 
incoació de l’expedient de contractació del servei de neteja de les vies públiques de 
Palafolls, mitjançant procediment obert i la utilització de diversos criteris de 
valoració, i els corresponents Plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques de l’esmentat servei. 
 
2on.- A l’esmentada licitació s’han presentat les empreses que es relacionen a 
continuació: LIMASA MEDITERRANEA, S.A., TALHER, S.A., GBI SERVEIS, S.A.U, 
L’ARCA DEL MARESME EMPRESA INSERCIÓ, S.L.L., SERVITRANSFER, S.L./GESTIÓ 
AMBIENTAL DE RESIDUS, S.L., HERMANOS ALUM, S.L, CESPA, COMPAÑÍA 
ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, S.A., PALAFUMS, S.L.,  A.J. 
RUZ, S.L. i  INNOVIA COPTALIA, S.A.U. 
 
3er. El dia 10 d’abril de 2014, es procedeix a l’obertura del sobre núm. 3, referent a 
la valoració dels criteris que s’han d’avaluar de forma automàtica mitjançant 
l’aplicació d’una fórmula corresponent a l’expedient esmentat. 
 
Essent les propostes presentades, segons consta a l’acta d’obertura: 
 
LIMASA MEDITERRANEA, S.A. 
 
a) Oferta econòmica: 961.780,08 euros (NOU-CENTS SEIXANTA-UN MIL SET-
CENTS VUITANTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS) 
 
TALHER, S.A. 
 
a) Oferta econòmica: 970.288,04 euros (NOU-CENTS SETANTA MIL DOS-CENTS 
VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS). 
 
GBI SERVEIS, S.A.U.  
 
a) Oferta econòmica: 253.612,59 euros/anuals (DOS-CENTS CINQUANTA-TRES MIL 
SIS-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS/ANUALS). Essent el 
total cert i global de 970.288,04 € per tot el contracte. 
 
L’ARCA DEL MARESME EMPRESA INSERCIÓ, S.L.L. 
 
a) Oferta econòmica: 981.175,92 euros (NOU-CENTS VUITANTA-UN MIL CENT 
SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS) 
 
SERVITRANSFER, S.L./GESTIÓ AMBIENTAL DE RESIDUS, S.L. 
 
a) Oferta econòmica: 977.965,97 euros (NOU-CENTS SETANTA-SET MIL NOU-
CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS) 
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HERMANOS ALUM, S.L. 
 
a) Oferta econòmica: 163.666,666 euros (CENT SEIXANTA-TRES MIL SIS-CENTS 
SEIXANTA-SIS EUROS AMB SIS-CENTS SEIXANTA-SIS CÈNTIMS). Essent el total 
cert i global de 654.666,66 € per tot el contracte. 
 
CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, S.A.  
 
a) Oferta econòmica: 969.536,80 euros (NOU-CENTS SEIXANTA-NOU MIL CINC-
CENTS TRENTA-SIS MIL EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS). 
 
PALAFUMS, S.L. 
 
a) Oferta econòmica: 241.615,58 euros (DOS-CENTS QUARANTA-UN MIL SIS-
CENTS QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS). Essent el total cert i 
global de 966.462,32 € per tot el contracte. 
 
A.J. RUZ, S.L. 
 
a) Oferta econòmica: 234.139,85 euros/anuals (DOS-CENTS TRENTA-QUATRE MIL 
CENT TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CINC CÈNTIMS/ANUALS). Essent el total 
cert i global de 936.559,40  € per tot el contracte. 
 
INNOVIA COPTALIA, S.A.U. 
 
a) Oferta econòmica: 935.606,81 euros (NOU-CENTS TRENTA-CINC MIL SIS-CENTS 
SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS). 
 
Les empreses Hermanos ALUM SL i PALAFUMS S.L. presenten en el model de 
proposició un import cert i global de 163.666,66 euros i 241.615,58 euros 
respectivament, no obstant analitzats els corresponents estudis econòmics que 
consta al mateix Sobre 3, es constata que aquest import no és global per tot el 
contracte, sinó per anualitat, essent conseqüenment l’oferta de 654.666,66 i 
966.462,32 respectivament.  
 
3er.- La clàusula IX, apartat 6è, del plec de clàusules administratives particulars 
estableix que pel que fa a les proposicions desproporcionades o anormals, s'estarà 
als criteris establerts per a les subhastes en l’article 85 RGLCAP. 
 
Així, es procedeix al càlcul del percentatge de les baixes quan són més de quatre 
licitadors. Els resultats es presenten a la Taula següent: 
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Empresa Import global pel 
contracte (sense IVA)

Percentatge 
respecte mitja 

aritmètica
Diferència

LIMASA MEDITERRANEA, S.A., 961780,08 102,661 2,661
TALHER, S.A., 970288,04 103,569 3,569
GBI SERVEIS, S.A.U, 1014450,36 108,283 8,283
L’ARCA DEL MARESME EMPRESA 
INSERCIÓ, S.L.L., 981175,92 104,731 4,731

SERVITRANSFER, S.L./GESTIÓ 
AMBIENTAL DE RESIDUS, S.L., 

977965,97 104,389
4,389

HERMANOS ALUM, S.L, 654666,66 69,880 -30,120
CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, 
S.A., 

969536,8 103,489
3,489

PALAFUMS, S.L.,  966462,32 103,161 3,161
A.J. RUZ, S.L. i 936559,4 99,969 -0,031
 INNOVIA COPTALIA, S.A.U. 935606,81 99,867 -0,133
Suma 9368492,36
Mitja aritmètica 936849,24

 
 
Calculant la mitjana de les ofertes del contracte, obtenim un import de 936.849,24 
€ (IVA exclòs). 
 
Així, atenent l’article 85 de la RGLCAP, totes les ofertes estan dins el marge de 10 
unitats, excepte l’oferta presentada per l’empresa Hermanos ALUM SL, amb una 
baixa de 30,12 unitats, la qual es considera desproporcionada, donat que el preu 
ofert es inferior en mes de un 10%. 
 
D’acord amb l’article 152, del reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, cal atorgar 
termini a l’empresa abans esmentada, per tal que presenti els justificants i 
documents que estimi oportuns en relació amb la seva oferta, els quals es 
valoraran per determinar de forma definitiva si aquesta oferta incorre en baixa 
desproporcionada.  
 
- Transcorregut el termini atorgat a l’empresa per la presentació de les 
justificacions de les seves ofertes, Hermanos Alum SL ha presentat documentació 
justificativa. 
- En aquesta justificació, la empresa Hermanos Alum SL, es basa en la relació que 
manté amb els seus proveïdors habituals, que diu li permet obtenir bons preus, en 
els mitjans propis de l’empresa, en millores tècniques i d’ organització, en una 
ampliació del personal, i en una justificació de preus unitaris que no s’adjunten en 
la seva totalitat, i que per tant no es poden valorar.  
 
En relació a la documentació presentada en aquesta justificació, s’efectuen les 
següents consideracions: 
 
2.1. Mesures d’estalvi 
 
2.1.1. Compatibilitzar de les funcions d’encarregat amb les funcions pròpies d’un 
xofer i detall de costos associat. 
 
Es proposa un encarregat que compatibilitzi les funcions amb les pròpies del lloc de 
treball de xofer. S’accepta la proposta presentada pel licitador. 
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No obstant, pel que fa a l’increment de freqüències i serveis que consten a les 
propostes tècniques i econòmiques i a la justificació de l’oferta desproporcionada, a 
continuació es comprova si aquestes s’adeqüen a l’increment de personal que 
proposa l’empresa: concretament, l’aportació d’un encarregat-xofer en un 100% de 
la jornada, i d’un peó en un 35% de la jornada. 
 
A l’oferta consta l’increment de les freqüències mínimes previstes al Plec de 
Condicions: 
 
 1. Increment de l’escombrat manual, mecànic i mixt 

2. Neteja i recollida de les àrees circumdants als punts de contenidors. 234 
h/any d’increment de les establertes al Plec. 
Neteja i desinfecció de les bústies i plataformes dels contenidors de la 
recollida. 78 h/any. 
3. Buidat de manteniment de les papereres i cendrers. Son 221 h/any, i 
s’inclouen les que formen part del pla de xoc. 

 
Així mateix consta l’increment dels serveis en: 
 

4. Servei extra de recollida de fulles. Incrementar el servei amb personal 
extern, durant 4 setmanes, 4 hores al dia. 
5. Aportació d’una persona extra per cobrir les vacances (durant  sis mesos). 

 
• No es compta a la justificació els jornals d’aquest personal, fet que ens 

obliga a estimar-lo en base a l’estudi econòmic del servei elaborats pels 
SSTT municipals per a establir els corresponents plecs, i comprovar si es 
satisfà amb l’increment d’un encarregat/xofer en un 100% de jornada i un 
peó al 35% de jornada, establert en l’estudi esmentat en una jornada 
laboral de 7 hores per 224 jornades efectives a l’any. 

 
Així tenim: 
 

Millores de servei Oferta 
(hores)

Ofertes 
(jornals) Operaris Total

1 Escombrat manual, mecànic i mixt 881,4 125,914286 2 251,83
2 Neteja entorn contenidors 234 33,4285714 2 66,86

2
Neteja i desinfecció bústies i 
plataformes 78 11,1428571 2 22,29

3 Increment neteja papereres 221 31,5714286 1 31,57
4 Increment neteja fulles 80 11,4285714 1 11,43
5 Personal vacances 784 112 1 112,00

Suma 325,485714 495,97

Personal ampliació segons oferta 
Encarregat/xofer 224 224 1 224
Peó (35% jornal) 78,4 78,4 1 78,4
Suma 302,4

Diferencies de jornals no justificats 193,57  
 
Per tot això, hi ha un dèficit de 193,57 jornals no justificats, en relació a les 
millores ofertades i al personal de nova contractació ofertat. 
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En conseqüència, no s’accepta la proposta presentada pel licitador perquè no es 
justifiquen econòmicament els jornals que figuren en la proposta tècnica.  
 
2.1.2. Lloguer a Alumnet de la maquinària que s’usi en un percentatge inferior al 
20% del període de treball, capitol 2 del pressupost. Concretament el camió caixa 
oberta amb bolquet, ganxo i grua, camió cuba per a baldejar i camió amb 
hidronetejadora i succionadora. Això permet un estalvi respecte al lloguer a una 
altra empresa del mercat. 
 
En conseqüència, s’accepta la proposta presentada pel licitador.  
 
2.1.3. Lloguer a Hermanos Alum SL de la maquinària de nova adquisició (capítol 2. 
Maquinària). Concretament tracta del lloguer de l’escombradora Dulevo veloce, 2 
bufadors i vehicle de supervisió. Això permet un estalvi respecte al lloguer a una 
altra empresa del mercat. 
 
En conseqüència, s’accepta la proposta presentada pel licitador.  
 
2.1.4. Despeses generals, benefici industrial i campanya de comunicació (Capítol 4 
del pressupost) 
 
L’oferta d’Hermanos Alum SL és:  

• les despeses generals en un 0’5%.  
• el benefici general en un 0’5%. 

 
Considerem que les despeses generals generades per aquest contracte, no poden 
ser assumides en d’altres contractes d’Hermanos Alum SL amb d’altres clients, sino 
que s’han de comptabilitzar pel propi servei, dins el propi contracte. Per tan, no 
s’accepta la justificació del 0’5% de despeses generals que consta al document de 
justificació. 
 
Per altra banda, a la proposta tècnica d’Hermanos Alum SL consta que el 
pressupost d’inversió en educació ambiental i comunicació serà el 2,5% del 
pressupost de licitació. Aquesta proposta s’ajusta al PCT, article 3.20, que explicita 
clarament que l’import a comptabilitzar és del 2’5% de l’import de licitació, i no de 
l’import de contractació, tal i com es fa constar en la justificació de l’oferta 
desproporcionada.  

 
Inversió en educació ambiental Import 2,50% Total

1 Import de licitació 1090832,24 27.270,81 27270,81
Suma

Import de contractació 638699,16 15.967,48 € 15.967,48 €

Diferència d'import a invertir en educació ambiental 11303,33

 
Així, caldria incrementar la proposta d’Hermanos Alum SL en 11.303,33 €. No 
s’accepta la justificació presentada. 
 
2.1.5. Justificació de les partides corresponents a les assegurances de vehicles i 
responsabilitat civil, el vestuari (Capítol 3. del pressupost-Altres despeses fixes). 
Presenta justificants d’acords amb companyies d’assegurances a preus per sota de 
la mitjana del mercat, i dels quals aporta justificants. 
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Així mateix, presenta justificant de pressupost d’empresa subministradora del 
vestuari dels treballadors, a preus sensiblement inferiors a la mitjana del mercat. 
 
En conseqüència, s’accepta la proposta presentada pel licitador.  
 
2.2. Solucions tècniques 
 
2.2.1. Instal·lació del dispositiu ECO-CAR (capítol 3 del pressupost –Altres 
despeses- Combustible). Es tracta d’un dispositiu que optimitza el consum de 
combustible. 
 
En conseqüència, s’accepta la proposta presentada pel licitador.  
 
2.2.2. Tenir en plantilla un treballador autònom econòmicament depenent en la 
categoria de mecànic (Capítol 3 del pressupost – Altres despeses –Mantemiment 
equips-), que comporta una reducció significativa respecte al contracte d’un taller 
extern. 
 
En conseqüència, s’accepta la proposta presentada pel licitador.  
 
2.3. Nau 
 
Tot i que aporta una nau de propietat, no consta la documentació que justifiqui que 
es disposa de la corresponent llicència d’activitats com a centre logístic del servei 
de neteja de Palafolls, ni cap justificació d’exclusivitat de la mateixa, però malgrat 
tot, es preveu que en un termini breu és podria tramitar tota aquesta documentació 
i la resta de condicions del plec. 
 
No obstant, no es comptabilitzen les despeses generades per aquest local: 
amortització, IBI, despeses de funcionament (d’aigua, llum, seguretat, gestió de 
residus). 
 
En conseqüència, no s’accepta la justificació presentada pel licitador en tant que no 
té en compte les esmentades despeses.  
 
Si que s’accepta, en canvi, la justificació de la normativa de prevenció de riscos, ja 
que l’empresa ja disposa de tots els condicionaments, i l’augment de plantilla no 
significa un cost excessiu. 
 
2.4. Total respecte a les disposicions relatives a la protecció de l’ocupació i les 
condicions de treball vigents, pels quals s’indica que es compromet a respectar les 
condicions laborals existents del personal a subrogar. 
 
En conseqüència, s’accepta la proposta presentada pel licitador.  
 
En resum,  a tenor de la documentació presentada per la justificació, no s’accepta 
per: 
 

• La no justificació econòmica de la totalitat dels jornals, en relació a les 
millores ofertades i al personal de nova contractació ofertat. 

• La no justificació econòmica de les despeses generals en un 0’5% d’acord 
amb el que consta al document de justificació. 

• La no comptabilizació a la justificació del 2’5% de l’import de licitació, per a 
educació ambiental i comunicació, com consta als plecs administratius del 
concurs. 
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• Per la justificació del lloguer de la nau, on no es comptabilitzen les despeses 
generades per aquest local: amortització, IBI, despeses de funcionament 
(aigua, llum seguretat, gestió de residus). 

 
En conseqüència, cal excloure l’oferta d’Hermanos Alum SL, per considerar-se 
desproporcionada i anormal d’acord amb el que s’ha exposat. No ha quedat 
suficientment justificada la baixa, per la qual cosa, es considera qie no poden 
prestar el servei amb la baixa ofertada i mantenint la qualitat requerida. 
 
Un cop això, es procedeix a fer les valoracions sense aquesta empresa. 
 
Atenent el punt IX Criteris de Valoració, punt 1, apartat a. Oferta econòmica, del 
plec de Condicions Administratives, pel qual es determina que l’oferta econòmica 
tindrà un valor de 50 punts, valorant-se la disminució del pressupost de licitació, al 
qual se li aplicarà l’IVA que s’haurà d’indicar en parida independent. S’assignarà la 
major puntuació possible (P) a la proposta que ofereixi la diferencia més alta amb 
el pressupost de licitació (Xmax). Es determinarà la puntuació possible de les 
propostes restants (PXi) d’acord amb la seva proporció respecte a la proposta 
major.  
 

 
 

Empresa Import global pel 
contracte (sense IVA) Punts

LIMASA MEDITERRANEA, S.A., 961780,08 48,639
TALHER, S.A., 970288,04 48,213
GBI SERVEIS, S.A.U, 1014450,36 46,114

L’ARCA DEL MARESME EMPRESA INSERCIÓ, S.L.L., 981175,92 47,678

SERVITRANSFER, S.L./GESTIÓ AMBIENTAL DE RESIDUS, S.L., 977965,97
47,834

CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
AUXILIARES, S.A., 

969536,8
48,250

PALAFUMS, S.L.,  966462,32 48,404
A.J. RUZ, S.L. i 936559,4 49,949
 INNOVIA COPTALIA, S.A.U. 935606,81 50,000
Pressupost de contracte 1090832,24

 
Així, d’acord amb la puntuació establerta al punt IX. Criteris de Valoració del Plec 
de Clàusules Administratives Particulars per a la contractació del servei de neteja 
viària de Palafolls, la puntuació total per a cada empresa és la que consta a la taula 
següent: 
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Empresa

Qualitat de 
la memòria 

tècnica
Millores Maquinària 

escombradora
Oferta 

econòmica Total

LIMASA 
MEDITERRANEA, S.A., 6 0 5,6 48,639 60,239

TALHER, S.A., 18 20 8,8 48,213 95,013
GBI SERVEIS, S.A.U, 18 1,436 5,6 46,114 71,15
L’ARCA DEL MARESME 
EMPRESA INSERCIÓ, 
S.L.L., 

17 5,561 8,8 47,648 79,009

SERVITRANSFER, 
S.L./GESTIÓ AMBIENTAL 
DE RESIDUS, S.L., 

15 6,59 5,6 47,834 75,024

CESPA, COMPAÑÍA 
ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 
AUXILIARES, S.A., 

18 6,51 5,6 48,25 78,36

PALAFUMS, S.L.,  17 7,775 5,6 48,404 78,779
A.J. RUZ, S.L. i 14 6,013 6,6 49,949 76,562
 INNOVIA COPTALIA, 
S.A.U. 14 15,08 5,6 50 84,68

 
 
- Així dons, la oferta que obté la millor valoració i respecte la qual es proposa 
l’adjudicació és la presentada per la empresa Talher, SA, amb un total de 95,013 
punts.” 
 
La Mesa de Contractació acordà per unanimitat dels seus membres aprovar i fer seu 
l’informe emès pel Tècnic de Medi Ambient d’aquest Ajuntament i en conseqüència 
amb aquest: 
 
- Elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’excloure la proposició corresponent a 
l’empresa HERMANOS ALUM, S.L. per no haver quedat suficientment justificada la 
baixa continguda en la seva oferta i estimar-se, conseqüentment, que aquesta no pot ser 
complerta com a conseqüència de la inclusió de valors  desproporcionals o anormals, 
d’acord amb l’informe emès pel Tècnic de Medi Ambient d’aquest Ajuntament, de data 
22 de juliol de 2014. 
 
- Elevar a l’òrgan de contractació la proposta de contractació de l’empresa TALHER, 
S.A. per tractar-se de la que ha obtingut major puntuació. En aquest sentit, l’òrgan 
competent haurà de requerir a l’esmentada empresa perquè aporti la documentació 
prevista a l’article 151.2 TRLCSP. Pel cas de no complimentar-se adequadament 
l’anterior requeriment, s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta, amb les 
conseqüències establertes a l’article 99 TRLCSP, i, en tal cas, es procedirà a demanar la 
mateixa documentació al següent licitador, per ordre de classificació. 
 
La presidenta de la Mesa de Contractació dóna per finalitzada la present reunió a les 
14:00 hores i perquè quedi constància la secretària expedeix la present acta.” 
 
Atès que, per acord de la Junta de Govern Local, de data 5 de setembre de 2014, es va 
requerir a l’empresa  TALHER, S.A. perquè, en el termini màxim de deu dies hàbils, 
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comptats des de la recepció d’aquesta notificació, acrediti que ha constituït la garantia 
definitiva per un import de 48.514,40 euros i aporti la documentació acreditativa d’estar 
al corrent de la Seguretat Social i del compliment de les obligacions tributàries. 
 
Atès que, amb data 17 i 18 de setembre de 2014, l’empresa requerida ha constituït la 
garantia definitiva i ha aportat la documentació acreditativa d’estar al corrent de la 
Seguretat Social i de les obligacions tributàries. 
 
Vista la Disposició Addicional segona del Text Refós de la Llei 30/2007 de Contractes 
del Sector Públic d’acord amb el qual la competència per efectuar la present 
contractació correspon al Ple de l’Ajuntament. 
 
Vist el que disposa la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, el Decret 
Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya així com la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, de data 
22 de setembre 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 i Juan Andrés Osorio 
Piñeiro i l’abstenció dels Srs. Oscar Bermán Boldú, Francisca Colonques Garrido, 
Francesc Alemany i Martínez, Susanna Pla i Capdevila, Joan Gallart Pedemonte i Maria 
Masaguer Taberner, acordà: 
 
Primer.- Excloure la proposició corresponent a l’empresa HERMANOS ALUM, 
S.L. per no haver quedat suficientment justificada la baixa continguda en la seva 
oferta i estimar-se, conseqüentment, que aquesta no pot ser complerta com a 
conseqüència de la inclusió de valors  desproporcionals o anormals, d’acord amb 
l’informe emès pel Tècnic de Medi Ambient d’aquest Ajuntament, de data 22 de 
juliol de 2014 i la proposta efectuada per la Mesa de Contractació, de data 22 de 
juliol de 2014. 
 
Segon.- Adjudicar a l’empresa TALHER, S.A. el servei de neteja de les vies 
públiques de Palafolls, per un import de 970.288,04 euros (NOU-CENTS 
SETANTA MIL DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE 
CÈNTIMS) i 97.028,80 euros (NORANTA-SET MIL VINT-I-VUIT EUROS AMB 
VUITANTA CÈNTIMS) en concepte d’IVA, per a tota la durada inicial del 
contracte (quatre anys), de conformitat amb la proposta efectuada per la Mesa de 
Contractació, de data 22 de juliol de 2014, amb subjecció al plec de clàusules 
administratives particulars i tècniques, així com a les millores proposades en 
l’oferta presentada pel propi licitador, les quals queden plenament acceptades. 
 
Tercer.- Citar a l’adjudicatari perquè, dins el termini de 5 dies a partir que 
transcorrin 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació, 
comparegui davant l'Alcaldia per a la formalització del corresponent contracte 
administratiu 
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Quart.- Comunicar a les empreses licitadores que poden retirar de la caixa de la 
corporació, la garantia provisional equivalent al 3% del pressupost establert com a 
base de licitació.  
 
Cinquè.- Publicar la present adjudicació en el Perfil del contractant així com la 
formalització del present contracte en el Diari Oficial de la Unió Europea, en el 
Butlletí Oficial de l’Estat i en el Perfil del contractant. 
 
Sisè.- Facultar al senyor Alcalde per signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectius els acords precedents.  
 
Setè.- Notificar el present acord a  les empreses licitadores amb la corresponent 
instrucció dels recursos que contra aquesta poden interposar-se. 
 
Sr. Rueda: Com el Ple és coneixedor doncs estava en fase de concurs el servei de neteja 
viària, s’han seguit tots els procediments des de la publicació d’acords, la presentació 
d’ofertes, etc, i ara ens trobem en el termini doncs que s’han classificat totes les ofertes 
presentades i hi ha hagut un adjudicatari final, que és el que ha presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa. És a dir, una vegada ponderats el preu que han 
presentat d’oferta econòmica, les millores, els terminis de durada, etc, etc, doncs s’ha fet 
una taula matemàtica en la qual s’han calculat tots els ítems segons la seva puntuació i 
hi ha una empresa, i ja es va comentar en aquest Ple, la primera adjudicatària que va 
incórrer en baixa temerària, el que abans es coneixia com a baixa temerària, o baixa 
desproporcionada i que ha quedat totalment exclosa d’aquest procediment i ara tocaria 
adjudicar a la segona millor oferta per puntuació que és l’empresa Talher. Com 
qualsevol acord del Ple o com qualsevol acte administratiu a banda dels recursos que els 
interessats vulguin interposar perquè no estan d’acord amb aquesta adjudicació, en 
matèria de contractació hi ha un recurs especial que a partir de l’adjudicació d’avui 
tenen quinze dies les altres empreses o interessats per un tràmit especial i qualificat, pel 
control de la contractació. Per tant, és probable com ha passat en altres municipis que 
l’adjudicació d’avui es pugui veure recorreguda i haurem de parlar-ne més enllà. El que 
sí que toca avui i que és veritat, doncs que segons els informes dels tècnics l’empresa 
Talher ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, per tant, té més puntuació. 
 
Sr. Alemany: L’adjudicació, de fet la redacció del Plec era molt clara en aquest sentit i 
valorava bàsicament la proposta econòmica com el fet més destacat de la proposta, això 
fa que aquesta empresa sigui la guanyadora un cop es declara en baixa temerària la que 
havia presentat encara una proposta més, econòmicament, avantatjosa. La nostra 
pregunta en aquest sentit o el nostre dubte va al voltant de si aquesta empresa un cop és 
adjudicatària i finalment supera tots aquests processos que es preveuen o previsibles de 
recursos, etc, etc, etc, hi haurà un procés de control a partir del qual la subcontractació 
d’aquesta empresa a altres empreses per fer el servei a nivell de camions de recollida, a 
nivell de naus d’utilització, el que sigui, hi haurà un control en aquest sentit? O, 
simplement, un cop s’adjudica ja hi ha predefinit un nivell determinat de 
subcontractació possible i a partir d’aquí no hi haurà cap altre control de l’Ajuntament? 
 
Sr. Rueda: En qualsevol cas la subcontractació sempre ha d’estar autoritzada per 
l’Ajuntament, no hi ha percentatges mínims. L’adjudicatari ha de posar en coneixement 



80 
PLAÇA MAJOR, 11 ♦08389 PALAFOLLS (BARCELONA) 

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

sempre que subcontracti alguna part del servei que ell ha guanyat. Això en qualsevol 
cas. Respecte la primera pregunta no recordo que has preguntat. 
 
Sr. Alemany: Tenim..., És a dir, aquesta empresa que darrerament... 
 
Sr. Rueda: De cara al control em deies, no? 
 
Sr. Alemany: Sí. 
 
Sr. Rueda: El control de l’activitat quan desenvolupa l’activitat. 
 
Sr. Alemany: Sí. 
 
Sr. Rueda : Com a novetat en el Plec de clàusules vam introduir la necessitat de crear 
una Comissió de seguiment del servei de neteja viària en la qual hi haurà representació 
municipal, de l’empresa i es designarà un tècnic pel control del desenvolupament del 
contracte. Em sembla que és cada sis mesos, es fa una relació de tots els inputs o totes 
les tasques a realitzar, la valoració i l’avaluació. 
 
Sr. Alemany: El neguit s’exposa davant del fet de que aquesta empresa un cop revisades 
les dades que es poden revisar per internet i poca cosa més, no hi ha hagut una 
investigació acurada en aquest sentit, és una empresa més o menys nouvinguda en el 
sector i que en principi utilitza la possibilitat de subcontractar el servei a altres empreses 
de l’àmbit geogràfic on dóna el servei i que això pot anar en contra o no de la qualitat 
del servei, en tant que ja ha fet una proposta econòmica molt avantatjosa i si 
subcontracta ha de pagar a l’empresa subcontractada i treure’n un benefici, en teoria. En 
aquest marc en el qual es tensiona molt el tema econòmic probablement, a vegades, el 
servei se’n veu afectat. D’aquí el control en aquest sentit per poder intentar evitar aquest 
tipus de situacions que no es donen només en aquest món, es poden donar també en 
altres àmbits, però ara estem parlant d’un contracte important i d’un servei que fins ara 
era de qualitat o almenys així era percebut, no? Era de qualitat i així era percebut.  
 
Sr. Rueda: Qualsevol subcontractació o subcontracte que faci aquesta empresa l’ha de 
notificar obligatòriament per llei a l’Ajuntament i, és clar, després, l’Ajuntament si creu 
que aquesta subcontractació d’alguna manera tergiversa el que és el Plec de clàusules o 
contradiu alguna condició que l’ha fet guanyador doncs, d’ofici haurà d’alertar a la 
Comissió Jurídica Assessora, obrir expedient, etc, etc. 
 
Sr. Alemany: Gràcies. 
 
Sr. Gallart: Aquesta empresa sembla ser que no és de massa envergadura per dir alguna 
cosa, això és el que es va entendre en la Comissió. Què passa si a aquesta realment se li 
adjudica com ara es farà, adjudicar-li, i posem que a part dels recursos que hi hagi, 
fossin ells els que quedessin amb aquesta feina o amb aquest treball i abandonessin per 
algun motiu? Què passaria?  
 
Sr. Rueda: Doncs, podríem aplicar-li penalitats que estan previstes a la llei, és a dir, per 
cada incompliment l’Ajuntament podria posa’ls-hi una sanció econòmica fins a obligar-
los a complir i, fins i tot, tindríem la potestat de resoldre el contracte i demanar una 
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indemnització pels danys i perjudicis ocasionats per deixar el servei o deixar-lo abans 
de temps. 
 
Sr. Gallart: Ja és aclaridor però volia aclarir-ho una miqueta més. Jo dic en el moment 
que aquesta digui s’ha acabat, nosaltres com ho fem per recollir les deixalles aquí, a 
Palafolls, després? A què recorrem? Físicament. 
 
Sr. Rueda: Teòricament hauríem de recórrer al tercer classificat o obrir un concurs 
depèn de les causes, de la resolució,... 
 
Sr. Gallart: Vull dir que la solució és..., no a mig termini sinó immediat, no? 
 
Sr. Rueda: Sí, a més la llei preveu que els serveis municipals mai puguin quedar 
abandonats, ja dóna una sèrie de mecanismes d’obligar-los a que facin un mínim o 
poder contractar un tercer a càrrec de la pròpia empresa que ha abandonat el servei, etc, 
etc. 
 
Sr. Gallart: Gràcies. 
 
9. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 674/2014 A 
855/2014 I CONTROL D’ÒRGANS DE GOVERN. 
 
Sr. Alcalde: Alguna qüestió? No? Doncs, molt bé. 
 
10. TORN OBERT DE PARAULES. 
 
Sr. Alcalde: Jo volia començar amb un parell de coses. Està prevista l’inici de la 
campanya pel tema del càncer de còlon. Voldria que demanar-li al Regidor de Sanitat 
que ens ho expliqués una mica, que s’inicia aquesta campanya, que l’Ajuntament té com 
a objectiu la detecció precoç del càncer de còlon a les persones majors de cinquanta 
anys. 
 
Sr. Rueda: Bé, doncs, és un programa voluntari, participatiu, engegat per l’Ajuntament 
de Palafolls i suportat econòmicament per l’Ajuntament de Palafolls en gran mesura. I 
es tracta que tota la població de Palafolls de cinquanta a seixanta-nou anys, homes i 
dones, que són la població diana o objecte de l’estudi per recomanacions de l’OMS i 
altres institucions sanitàries, doncs són els de més risc en la incidència i prevalença del 
càncer de còlon, de fer-los participar en un programa en què hi ha una fase educativa en 
què se’ls hi explica que és el càncer de còlon, com es diagnostica, quins tractaments, 
etc, etc, i com es pot prevenir aquesta malaltia. Hi ha una segona fase d’actuació; 
mitjançant una carta se’ls convidarà a tots aquests habitants a participar i recollir a les 
farmàcies un petit kit en el que s’ha de recollir una mostra de femta per portar-la de nou 
a la farmàcia i que l’Ajuntament recollirà per extrapolar a un laboratori. Un cop tinguem 
els resultats d’aquesta gent que hagi participat, als positius, als que hagin trobat sang en 
la seva femta doncs passaran, als negatius perdó, se’ls hi anotarà la història clínica 
conforme  aquesta prova s’ha realitzat, ha sortit negativa i, per tant, es tanca el programa 
per ells. I respecte als positius, als que sí que hagin trobat sang que no hi ha de ser-hi a 
la femta doncs passen a un grup especial en què cal descartar altres anomalies que 
poden ser benignes o simplement una mala recollida o manipulació de la mostra i en els 
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casos que els cirurgians, oncòlegs o especialistes contemplin que aquell per l’historial, 
perquè es repeteix la prova i torna a donar positiu, etc, es programa una part especial de 
colonoscòpies i altres proves terapèutiques o diagnòstiques, millor dit, per poder 
finalment agafar a temps, doncs la possibilitat de que estigui creixent o s’estigui 
produint  una tumoració maligna del còlon. Esperem que la gent s’apunti. Creiem que és 
una opció molt interessant. Creiem, ja que els ajuntaments tenim competències en salut, 
sobretot en prevenció i promoció, creiem que és molt interessant. I bé, qualsevol cosa, la 
informació està a la web, participen les quatre farmàcies del terme municipal de 
Palafolls, les de Sant Lluís, la de Santa Maria i les del centre del poble. Esperem que 
sigui profitós. Jo crec que és... únicament ja és interessant el simple fet de que puguem 
diagnosticar un, dos o tres casos amb això ja és suficientment bo i justificarà aquest 
procediment. 
 
Sr. Alcalde: Volia afegir una cosa més. Agrair a la Corporació Sanitària de l’Hospital de 
Calella i Blanes, ens han fet el projecte i ara dirigiran aquesta experiència. Penso que ha 
estat molt important comptar amb la seva col·laboració. I, també, això té uns costos 
perquè les colonoscòpies en principi pensàvem que a través del metge de capçalera es 
podrien fer, a través d’una acció del mateix CatSalut, però donada la llista d’espera que 
hi ha respecte aquest tipus de proves finalment s’ha decidit que es finançaran des del 
mateix programa. Hem fet una proposta a les tres empreses de Palafolls que són 
farmacèutiques i les tres estan d’acord en assumir aquests costos que nosaltres hem 
valorat sobre uns cinquanta euros per colonoscòpia, uns deu mil euros tot el programa. 
L’altre qüestió que volia explicar és que avui mateix des de la Generalitat m’han trucat 
per telèfon per anunciar-me que ja estan en disposició de poder fer el pagament de l’1% 
cultural, aquest famós, doncs porten quatre anys sense fer-lo efectiu. He de dir que fa 
uns mesos ja ens van dir que això es començava a engegar i que anava endavant. 
L’Ajuntament de Tordera, que també va rebre la mateixa comunicació perquè som els 
dos ajuntaments que tenim aquesta situació, va fer totes les obres que tenia previstes en 
millores que necessitaven unes capelles que hi ha en el poble i nosaltres hem començat 
aquesta obra a la part baixa del Castell i això ens ha donat la necessitat de que es fes 
realment el pagament de forma immediata. Suposo que en resposta tant a la carta de 
l’Alcalde de Tordera com a mi mateix em sembla que la setmana vinent firmem i que 
ara podrem desenvolupar la segona fase del projecte sobre el propi Castell durant el 
proper mes. Penso que acabarem el projecte definitivament i el podrem executar, 
segurament el començaríem abans de final d’any. Per part meva ja no hi ha res més, la 
Regidora de Festes em sembla que té... 
 
Sra. Agüera: Si em permeteu i crec que tothom estarà d’acord en agrair a tota la gent de 
la Festa Major. En primer lloc, agrair a totes les persones que van participar en el Pregó: 
als músics, a la professora de dansa, als ballarins i a en Jordi Pratsevalls per la seva 
direcció que va ser brillant com sempre. També volia agrair a l’Anna Rovira, a l’Albert 
i a en Toni Selvaggi per la seva dedicació, als bidells de Cultura i Esport que els 
compartim amb l’Ester i fan festes i fan el que hagin de fer, a la brigada d’obres i a la 
brigada de lampistes. També agrair a la Policia Local, Protecció Civil i a l’ADF la seva 
tasca de prevenció. També, com a entitats, agrair a l’Associació de Comerciants, a la 
Comissió d’Agermanament, a la Colla de Diables, a l’Associació de Pubillatge, a la 
Junta del Casal d’Avis, a la Colla Gegantera, Amics de Can Batlle, Amics dels Animals, 
Club de Bàsquet Palafolls, Futbol Sala Sant Lluís, Club Esportiu Palafolls, Ban Cultura, 
Associació de Puntaires, Associació d’Escacs, a l’Esplai El Pas, al Casal d’Homes, 



83 
PLAÇA MAJOR, 11 ♦08389 PALAFOLLS (BARCELONA) 

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

Bastofolls, a la Colla Castellera, a la Cobla de Palafolls, a l’Esbart d’Ensaire, a Ràdio 
Palafolls i especialment a les persones que integren tant la Comissió de Barraques com 
la Comissió de Festes. Anunciar-vos que l’any que ve la festa començarà el dia 7 de 
setembre i acabarà el dia 13. I a la Banda, no he acabat, segurament m’hauré oblidat 
d’algú. A part dels Regidors que són dies de festa i que han d’estar amb la seva família, 
agrair-vos la presència a tots els actes institucionals que se us va demanar. I si m’he 
oblidat d’algú demano disculpes. En el proper Ple el recordaré. 
 
Sr. Alcalde: Jo volia agrair sobretot a la Regidora que va estar a peu de canó tots aquests 
dies, dia i nit, i també a tots els meteoròlegs de Catalunya perquè van tenir molta feina 
en anunciar-nos el que passaria en les hores següents d’aquests tres dies que no va parar 
de ploure. Algun Regidor de l’equip de govern vol parlar? 
 
Sr. Osorio: Volia comunicar que dins del Pla que vam començar fa un parell d’anys de 
prevenció en els camins, aquest setembre hem rebut una subvenció de cinquanta-set mil 
quatre-cents disset euros amb vint que invertirem en un projecte d’arranjament dels 
camins locals de titularitat municipal. Aquest projecte té com a objecte sobretot dotar 
dels elements necessaris per tal de minimitzar els riscos i millorar la seguretat del trànsit 
actual, així com d’aguantar la degradació de la pluja de la millor manera amb unes 
mínimes tasques de manteniment posterior. Des d’aquí convidem que el dia que els 
membres d’aquesta taula vulguin conèixer una miqueta més no tindrem cap problema 
perquè és una qüestió una mica tècnica, parlem de recuperar cunetes, formació de 
trenques de terra, i és preferible veure-ho in situ en els planells. 
 
Sra. Pla: Es posaran d’acord amb la regidoria de Governació perquè no torni a passar 
allò del camí que va a les fàbriques? 
 
Sr. Osorio: És l’únic que té pintat línies, la resta són tots de terra. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé, seria el torn del grup Popular, Sr. Bermán té la paraula. 
 
Sr. Bermán: Sr. Alcalde, Srs Regidors. Volia començar primer, s’ha parlat del tema de 
la policia. Jo volia puntualitzar perquè no volia entrar en cap debat, però sí que 
m’agradaria que des del grup Popular sempre hem estat dient que s’haurien de marcar 
les línies inicials que es van marcar quan es va crear la Policia Local. Jo crec que 
haurien de començar per aquí. Sí que és veritat que hem de tenir una mica de memòria i 
mirar que el ràtio no el complim tampoc i això està marcat. Després, la reflexió que 
molts agents que estan fent el servei per les baixes i de gent que ha marxat estan fent un 
cúmul d’hores que no sé com es compensaran aquestes hores, n’estan fent moltes. I per 
últim Alcalde, jo li demanaria una reflexió perquè poder aquí tothom ha tingut la culpa, 
no solament una part, tothom; jo crec que aquest pas de dir sempre que les hores extres, 
d’intentar baixar-les, de revisar aquest conveni expressament, ja li he escoltat dues 
vegades dir-ho, jo crec que hauria de fer un pas. El pas és el que li demanem sempre, 
què costa amb tots els portaveus fer una Comissió i tractar el problema del quadrant, el 
problema del servei que estan fent sols? Perquè avui mateix, al migdia, he anat a portar 
el nen al col·le i hi havia un agent, que era vigilant, i estava sol al migdia. Tenim un 
problema de servei de seguretat i almenys s’ha de ser sincer i posar-se veritablement, no 
parlar. Tenim un problema, han marxat sis agents, alguna cosa ha passat, que en marxi 
un o dos però que en marxin sis, alguna cosa passa Sr. Alcalde, com a reflexió. Vull fer 
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una pregunta al Sr. Ribas. He rebut un correu d’UGT, representants, jo suposo que vostè 
està al cas, del comitè d’UGT, sobre unes declaracions que vostè i jo vam estar parlant 
en el Ple municipal i sobre especulacions del tema de les xarxes socials, el tema de la 
incapacitat, la productivitat, el tema dels horaris, suposo que ha vist la carta que han fet 
els representants. Jo volia una valoració seva, què pensa sobre l’escrit que ha presentat 
el comitè de treballadors? 
 
Sr. Ribas: Quina és la pregunta exacte? 
 
Sr. Bermán: La valoració de l’escrit. 
 
Sr. Ribas: L’escrit parla de tres o quatre punts, no? Diga’m... es que no el tinc al davant, 
ho dic per això. Em pot dir quines són les preguntes? 
 
Sr. Bermán: Una que han rebut queixes sobre el tema del rellotge, ells mai havien 
proposat aquest rellotge. 
 
Sr. Ribas: Mai he dit que les persones concretes que hagin proposat el rellotge siguin les 
que han fet l’escrit. Jo el que sí que he dit, ho he dit amb ells reunit i fa anys, això ve de 
fa anys, del rellotge fa tres anys que no en parlem, o sigui, fa tres anys que no hi ha cap 
paraula de rellotge des que es va decidir que es posava, jo sí que he dit que en reunions 
amb ells i en el plenari, en el Ple alguna vegada, i es queixen ara i no ho havien dit 
abans, en què el tema del rellotge inclús personal de l’Ajuntament ho havia proposat. 
Sempre he manifestat, en el seu dia, fa tres anys quan es va decidir, que si es posava per 
un es posava per tots, em sembla que en el plenari alguna vegada ja m’ho heu sentit dir. 
Quan es va decidir, quan es va passar en el Ple el tema d’instal·lar el rellotge es va dir 
que si es posava per unes persones que creien que el necessitaven o que l’Ajuntament 
també creia que el necessitaven i alguns treballadors es posava per tothom. Mai he dit 
que unes persones concretes que són les firmants d’aquest document siguin les persones 
que ho hagin dit o que ho hagin acceptat. El que sí que està clar és que en una reunió del 
Comitè això s’ha acceptat, està en una acta del Comitè, per mi no té més importància. El 
rellotge és una cosa de control horari, és un tema de control horari que per mi no té més 
importància que això. És evident que al posar en marxa una cosa sempre genera moltes 
tensions, bé, més que tensions dubtes, la gent diu i ara per fer això... si surto un moment 
a això, he de fitxa un altre cop? Doncs, bé, tot això s’anirà solucionant amb el temps. O 
gent que pel que fos no estava complint el seu horari habitual amb permís i ara es troba 
que té marcat un horari doncs, ja s’anirà solucionant sobre la marxa. 
 
Sr. Bermán: Tampoc volia entrar molt en el tema. Després, un altre tema que vostè i jo 
vam parlar, la productivitat com es calculava, i jo vaig entendre que tots, els sindicats 
per dir-ho així, estaven d’acord amb el tema. I resulta que, es veu per les seves 
declaracions, doncs es veu que diu que en cap moment havien dit que estaven d’acord i 
que s’havia canviat el sistema. Per això jo li preguntava. 
 
Sr. Ribas: Vaig explicar aquí, en l’últim Ple, quan em va fer la pregunta en el Ple 
anterior com havia anat el tema de la productivitat i vaig dir que era la segona vegada, 
no la primera, la segona vegada en què a algun treballador de l’Ajuntament no se li ha 
pagat el cent per cent d’aquesta productivitat però, evidentment, per raons molt, molt, 
molt justificades. 
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Sr. Bermán: Crec que tots els treballadors i que surti en premsa el Comitè jo suposo... 
 
Sr. Ribas: En cap moment, es que no ho diem ni ells ni jo en aquest sentit mentides, 
poden haver discrepàncies. També hi havia un altre punt, em sembla que eren les 
despeses socials o alguna cosa així? No? 
 
Sr. Bermán: Jo només volia una valoració sobre la crisi, a vostè li sembla que estigui bé 
que jo pregunti... 
 
Sr. Ribas: Jo d’aquest escrit vull entendre que en algun moment ells es senten acusats de 
que ells han dit alguna cosa. Per exemple, ara recordo el tercer punt que crec que és el 
de les despeses mèdiques, no? L’aportació que es fa a l’Ajuntament pel tema de les 
despeses mèdiques dels treballadors, despeses sanitàries. Diuen que ells tampoc mai han 
dit que estiguin d’acord com es fa i que jo puc haver-ho dit. Jo puc dir que, repeteixo, 
possiblement les persones concretes que han fet aquest escrit d’UGT no, però jo ho sé 
que hi ha gent de la mateixa UGT, no fa falta que siguin treballadors de l’Ajuntament, 
del sindicat d’UGT en què també m’han comentat i ho vaig comentar en el seu dia i a 
ells que creuen que la forma de repartir no és la més adequada i és la proposta que fem. 
De totes maneres, li haig de dir en aquest sentit i en aquest punt que de cara a 
pressupost, de cara a Ajuntament, de cara a nosaltres ens és igual, vull dir no hi ha cap... 
no representa ni un euro més ni un euro menys són els mateixos euros que hi ha 
destinats. El que sí que he dit sempre és que la forma de repartiment no em sembla bé 
com es fa. Però, bé, a nosaltres no ens afecta, a mi m’és igual és un repartiment que al 
final decideixen els treballadors. Però que del repartiment, que de cent treballadors 
només es beneficiïn màxim un vint per cent doncs, no em semblava correcte. De totes 
maneres, de cara a nosaltres, a l’Ajuntament els diners són els mateixos, és repartir els 
mateixos diners entre més o entre menys, és això. 
 
Sr. Bermán: Però, el càlcul s’ha canviat del tema de la productivitat? 
 
Sr. Ribas: El càlcul no s’ha canviat, el tema econòmic és el mateix i fix. El que s’ha fet 
aquesta vegada per segona vegada és en base a l’opinió i a les reunions que s’han tingut 
amb els caps d’àrea, doncs, hi ha hagut... no et sabria dir, no et voldria dir números 
exactes però un parell o tres, un número de persones, molt pocs, que no han cobrat el 
cent per cent de la productivitat per raons justificades i creuen que no l’ha de cobrar, o 
perquè ha tingut en algun cas una baixa de molts mesos i, per tant, si no ha estat 
treballant no pot haver accedit a aquesta productivitat o per alguna raó d’aquestes, això 
és el que s’ha canviat i no és la primera vegada; fa uns anys es va fer el mateix amb un 
cas concret o amb dos casos concrets. Aquest cas és igual, són casos molt concrets i 
molt pocs. El valor és el mateix i no canvia res. 
 
Sr. Bermán: Li demanaria veure almenys l’expedient per saber com s’ha calculat. 
 
Sr. Ribas: Hi ha l’acta signada per tots els membres. 
 
Sr. Bermán: En l’últim Ple vaig demanar-ho i està en l’acta. 
 
Sr. Ribas: Perdona, doncs ja t’ho farem arribar. D’acord, et farem arribar l’acta. 
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Sr. Bermán: Volia que m’expliqués el Sr. Rueda, com està el tema del Teatre? Es 
començarà? Per quan està previst? I quan s’acabarà? 
 
Sr. Rueda: Doncs, el Teatre si no m’equivoco s’adjudica en la propera Junta de Govern, 
pot ser? Sí. Aquest dilluns s’adjudica a l’empresa Guives Girona les obres, està prevista 
per un termini màxim de 17 setmanes, que són tres mesos, perquè estan disposats a 
plantejar la reducció del termini a 12 setmanes. 
 
Sr. Bermán: Això ja vaig comentar-ho, Sr. Rueda, el tema de la passera; al final de la 
passera, la zona que hi ha previsible de que es poguessin posar llums a tota la zona fins 
a l’entrada mateix del barri de Sant Lluís. Està previst quan començarà? Perquè ara 
arriba l’hivern. 
 
Sr. Rueda: Ja està previst i de fet ja està passat el corrugat. El nostre Cap de la brigada 
de lampisteria comença aquesta setmana amb els dos lampistes de la plantilla. Fins i tot 
està contractat el servei que ens ha d’obrir la rasa perquè s’ha de fer una mica de rasa tot 
i que hi hagi el corrugat; és un autònom d’aquí, de Palafolls, que últimament treballa 
també per nosaltres.  
 
Sr. Bermán: Després volia preguntar el tema de la Biblioteca, arriba l’hivern, el tema de 
la calefacció i el tema de que no hi ha manera de que... es veu que quan plou les 
goteres... Hi ha un informe de l’Enginyer sobre aquest tema? 
 
Sra. Petit: Aquest tema el porta el Sr. Rueda. 
 
Sr. Rueda: Exactament, hi ha un projecte de quaranta-vuit mil euros que és canviar la 
màquina externa de la Biblioteca, vull dir que està el projecte fet, quin tipus de màquina, 
els tubs, uns senyors que es diuen tuberos i que hem de contractar per passar. El que sí 
que hem alentit una mica l’execució d’aquest projecte, no massa i no el volem alentir 
massa, perquè ha sortit una nova subvenció, una línia de subvencions de la Diputació de 
Barcelona i a l’Ajuntament de Palafolls ens toquen cent setanta mil euros. Volem 
aprofitar aquesta inversió tant per la climatització de la Biblioteca com per la 
climatització del Teatre. El projecte com a tal està. Si veiem que en un termini màxim 
de dues setmanes encara no tenim resposta doncs segurament tirarem endavant el 
projecte amb recursos propis esperant a que ens donin resposta de la subvenció. És un 
tema de tresoreria però ja li dic que no es demorarà més de dues setmanes. Si vol 
conèixer quin tipus de maquinària i quina és l’actuació està en el despatx de l’Enginyer 
municipal. 
 
Sr. Bermán: Per què es canvia la maquinària? 
 
Sr. Rueda: Perquè no funciona. S’ha ofegat diguéssim. Jo no hi entenc gaire de 
màquines refrigeradores. 
 
Sr. Bermán: Hi ha un informe fet per l’Enginyer? 
 
Sr. Rueda: Sí, bàsicament és perquè, el que jo he pogut entendre, que la caixa on està 
situada aquesta màquina necessitava més ventilació. Va estar espatllada, ara s’ha de 
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retornar i posar una màquina nova gran o dues màquines i aquest cop un sistema de 
regeneració de l’aire molt més acurat i que permetrà que no s’espatlli. 
 
Sr. Bermán: La zona del sector 27, sector 14, ja hi ha previst posar-ho en marxa? El 27? 
 
Sr. Rueda: El 27 hem de passar per la Junta de Govern una nova... amb l’acord dels 
propietaris probablement la solució passi per una divisió poligonal, dins del mateix 
sector dividir dos polígons; un d’execució més immediata i un altre d’execució més 
demorada en el temps. Sí que volem pactar-ho amb els propietaris, sembla ser que la 
majoria estarien d’acord. De fet el nostre Arquitecte municipal té tot l’expedient, com 
que és competència de la Junta de Govern Local és força ràpid a nivell de tramitar 
aquest canvi de planejament i a partir d’aquí es podria agafar el projecte d’urbanització, 
actualitzar-lo i dividir-lo en dues fases; una fase imminent que seria l’anella d’Escolor, 
en què els propietaris són els que més han pagat i que més urgència i necessitat tenen de 
poder tenir la zona urbanitzada i una segona fase que seria la zona nord que respon a 
altres propietaris en la qual no hi ha cap indústria ni cap establiment actualment. L’únic 
requisit per aquesta divisió poligonal, que és competència municipal única i 
exclusivament, no ha d’anar a la Generalitat, és a dir, ho podem aprovar nosaltres, és 
que entre els dos polígons del sector estiguin equilibrades les despeses, les càrregues i 
els beneficis. Això és el que hem estat treballant i esperem que durant el mes d’octubre, 
en alguna Junta de Govern poder-lo aprovar. 
 
Sr. Bermán: No sé si és competència de Parcs i Jardins. A l’entrada del polígon 
industrial, han vist com està el polígon industrial? Els arbres, els fanals i ja fa molt de 
temps. No es podria regular? No es podria passar la màquina i netejar per allà? 
 
Sr. Rueda: Sí que passa extraordinàriament. Aquest és un tema que hem volgut 
solucionar amb el concurs de neteja viària, la neteja viària prevista, la freqüència als 
polígons industrials s’incrementa amb un cent per cent. És a dir, desconec el 19-20 cada 
cop que ha de passar la màquina, però, a partir d’ara es dobla aquesta contingència. 
També és veritat que ens van proposar aparcar, delimitar l’aparcament a certs camions 
en algunes zones, ha funcionat d’aquella manera, hem col·locat contenidors de rebuig, 
dels verds, tot i això, continua estant brut i continuem estant al darrere. Esperem que 
entre la neteja viària i segurament a través de sancions allò s’adeqüi perquè sí que és 
una despesa important per a l’Ajuntament. 
 
Sr. Bermán: El tema del Pla d’Infraestructures en quin punt està?  
 
Sr. Rueda: Està pendent de l’aprovació de la reparcel·lació econòmica, és a dir, de saber 
exactament quina quantitat toca a cada industrial o a cada propietari. 
 
Sr. Bermán: Gràcies. 
 
Sra. Colonques: Bona nit. Voldria saber com està el tema de l’asfaltat de Ciutat Jardí? I 
si tots els veïns han rebut cartes? Perquè tinc entès que alguns no les han rebut. 
 
Sr. Alcalde: Ha costat molt perquè arribar a tots els veïns... i hi ha alguns que se’ls ha 
enviat cartes a Rússia, però, sembla que en aquest moment no tenim notícies de que no 
hagin rebut, esperem que ho rebi tothom i en tot cas si algú no l’ha rebut que ens ho 
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digui. La idea ara és, doncs, bé, tenim una quantitat ja cobrada que són els avals sobre 
uns sis-cents mil euros, hi ha cinc-cents mil que són amb diners i cent mil que són avals 
bancaris, sobre això penso que ja tenim un inici d’obra. I passarem les quotes del que 
representa no només els diners que val l’asfaltat sinó les indemnitzacions que s’han 
hagut de fer sobre terrenys públics, etc. Penso que abans de finals d’any podríem ja... 
 
Sr. Rueda: L’acord de girar les quotes sí. 
 
Sr. Alcalde: I podríem ja subhastar l’obra i començar. Si veiem que el resultat és molt 
dolent, en el sentit de que veiem de que hi ha un gran, més del que nosaltres suposem 
que no es pagarà podríem a última hora frenar-ho, però, la idea que ens sembla i les 
nostres converses amb la mateixa Associació de Veïns és que la gent té ganes de fer les 
obres i pagar-les. O sigui que sembla que d’això, jo crec que ens en sortirem. 
 
Sra. Colonques: Gràcies. 
 
Sra. Pla: Bona nit. Ens agradaria saber..., bé, ens hem assabentat que han obert un outlet 
a Llagostera amb el mateix sistema que vostès aposten aquí a Palafolls, quin impacte 
pot tenir això pels outlets d’aquí? 
 
Sr. Alcalde: Més competència, no? No és una bona notícia, vull dir que teníem un 
públic que ens venia de Girona que suposo que anirà a Llagostera. A part l’outlet l’han 
fet molt bé, m’han convidat a la inauguració, vull dir que el conec molt, feia molt bona 
cara perquè, és clar, no em puc enfadar tampoc però no és una bona notícia. Els malalts 
mentals també mantenen la seva implicació en aquest projecte. És un projecte que es 
farà des de Girona en aquest cas, són persones que estan en programes de rehabilitació 
vinculades a l’hospital de Salt i, després, l’Ajuntament de Llagostera ha tingut molt 
d’interès en fer això i com que, a més, el director de Massimo Dutti té una casa allà, 
doncs, bé, han tingut una pressió molt important i finalment s’ha acceptat això. El que 
hem de fer nosaltres és fer-ho millor. Em diuen que els preus de Palafolls són més 
barats i que encara que la nostra botiga és més incòmode i més laberíntica a la gent li 
agrada més, però, la veritat és que la primera setmana van vendre més que nosaltres. 
Ara, jo crec que, la meva cunyada que viu a Llagostera va anar a la botiga cinc vegades, 
o sigui, jo penso que això no continuarà així, però sí que és competència i la por és que 
això, és clar, com que la idea és lliure la pot tenir molta més gent. Però vaja, la nostra 
previsió en aquest moment és ampliar Massimo Dutti, ja s’estan fent obres en el garatge 
que hi ha al costat i estem d’acord amb la família. I hi ha també per l’any que ve la idea 
de que una altra botiga especialitzada en sabates vingui a Palafolls també del mateix 
grup. Però, bé, la història és aquesta, la competència no la pots parar. 
 
Sra. Pla: D’acord. Se’ns han adreçat a nosaltres per dir-nos que l’empresa que està fent 
les obres allà al carrer Conquilles que és com una... bé, no sé exactament que estan fent, 
tenen una mena de gual que s’han muntat ells i no deixen aparcar. 
 
Sr. Rueda: És un Consum, és un nou supermercat, passarem el dilluns l’inspecció a 
veure que. 
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Sra. Pla: Si és un gual, doncs que sigui un gual legal. Després, en el passat Ple, el 
regidor, el Sr. Rueda, ens va dir que el tema de la recollida de residus orgànics ja estava 
quasi en marxa i, bé, no han passat propaganda, ni informació, ni com ho faran. 
 
Sr. Rueda: La campanya informativa comença el dia 2 de novembre. La Generalitat de 
Catalunya ens ha atorgat tres persones a jornada complerta perquè puguin fer el porta a 
porta per les cases explicant exactament en què consistirà. Ens han aprovat diferent 
material divulgatiu: imans, un calendari, instruccions, un bujol per cada casa per deixar 
l’orgànica i que és el que s’encarregaran de repartir, dos dies a la setmana en un dels 
punts municipals hi haurà un agent de medi ambient per explicar els dubtes, resolucions, 
etc. i tenim previst abans que acabi l’any 2014, que és la condició que ens va posar la 
Generalitat, doncs començar la recollida. Els quatre ajuntaments anem alhora. Tenim el 
mateix contractista, el mateix logo de campanya, el mateix material, els mateixos bujols. 
Pineda, Santa Susanna està una mica més retrassat, Malgrat, anem tots alhora i a partir 
del dia 2 ja veureu pels carrers de Palafolls algunes petites carpes informatives i, a més 
a més, us arribarà a casa de manera personalitzada un senyor que us trucarà a la porta, 
us explicarà què és l’orgànica, us donarà el bujol, us explicarà els dies de recollida, etc, 
etc. 
 
Sra. Pla: D’acord. Ara que ja tenen casi finalitzada la caserna de la policia, van fer 
molta propaganda de què això serviria per donar feina a gent que estigués a l’atur a 
Palafolls; o sigui, ara que ja l’han acabada, ha sigut així?  
 
Sr. Alcalde: Regular, no? Al principi sí va haver molts treballadors que eren d’aquí. 
L’obra es va allargar més del que estava previst i a més eren ja feines més 
d’especialistes. Jo penso que al final es van escapar per on van poder, vull dir que en 
aquest sentit no em sento satisfet, és un sistema molt complicat tot això de fer-ho... Bé, 
la part de paleteria jo crec que sí, que es va complir però a partir d’un cert moment, i 
això ha durat molts mesos, després penso que no. 
 
Sra. Pla: Ara una pregunta per la... En el passat Ple també em sembla que ens van 
explicar que hi hauria la neteja de ferros del Palauet, com estava aquest tema? Per una 
empresa especialitzada me’n recordo. 
 
Sra. Torrent: Sí, ja està acabat. El que han fet és netejar, no pintar, netejar. Està tota 
l’estructura ja netejada. Aquesta setmana que ve la recepcionaran. 
 
Sra. Pla: Es que jo l’altre dia... o sigui, jo tenia entès pel que vostè va explicar que ho 
faria una empresa, jo l’altre dia quan vaig anar al Palauet vaig trobar a un treballador de 
l’Ajuntament enfilat a dalt d’una bastida amb un aspirador. 
 
Sra. Torrent: Sí, però netejant el que va fer l’empresa del seu home, allò del pvc, allò 
que hi havia aquells plàstics per tapar l’estructura de ferro és el que estaven netejant, 
però tots els ferros ho ha fet l’empresa. La xarxa diguéssim que és tot el que és tota la 
cúpula ho ha fet tot l’empresa. El que estaven netejant era allò perquè l’empresa el que 
no netejava era la instal·lació en sí, tot el que queia, tot el que quedava després ho havia 
de fer el personal i el servei de neteja de l’Ajuntament. 
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Sra. Pla: D’acord. Després, em sembla que això ja ho havíem comentat fa molt de 
temps, la gent gran se’ns acosta i ens diu que hi ha voreres que estan malament, que no 
són planes i com que ells no aixequen bé els peus s’entrebanquen o hi ha perill 
d’entrebancar-se i, després, també la zona del carrer Mas Pinell ens deien si tenen 
previst fer voreres d’aquestes que baixen, com adequar-les més, la gent gran ho demana, 
si hi ha algun pla o alguna història d’aquestes? 
 
Sr. Rueda: El tema de les barreres arquitectòniques que el va portar l’Antònia, hem anat 
fent alguna cosa, de fet en el carrer Mas Pinell vam arreglar algunes voreres de la 
cantonada a la zona del parc Joaquim Ruyra. El que sí que no sé si la previsió doncs 
d’aquest any si realitzarem més voreres o més acondicionaments de barreres... segons el 
pressupost. Aquest cas de Mas Pinell ho tindrem present. 
 
Sra. Pla: D’acord.  
 
Sra. Petit: S’han fet bastants. 
 
Sra. Pla: Bé, gent d’aquest sector ens ho ha fet saber. 
 
Sra. Petit: Hi ha també voreres estretes que, a més a més, hi ha fanals que impedeixen el 
pas, això ens hi trobem molt sovint i ho estem resolent amb passos de zebra. 
 
Sr. Rueda: El carrer Girona i Capdevila també s’arreglaran amb la reurbanització, 
traurem tots aquests pals i ampliarem voreres. 
 
Sra. Pla: D’acord gràcies. 
 
Sr. Alemany: Dos conceptes, abans de fer algunes preguntes més; a tall del que 
comentaven sobre aquesta campanya de prevenció del càncer de còlon. Comentaven 
vostès que les empreses farmacèutiques subvencionen el cost de les proves, no sé si han 
dit cinquanta euros per prova, no sé a quantes persones afecta aquest projecte, i un cost 
total d’uns cinquanta mil euros si no recordo malament. 
 
Sr. Alcalde: No, no, deu mil. 
 
Sr. Alemany: Perdó, deu mil euros, disculpeu. 
 
Sr. Rueda: El cost total del programa com a estudi és d’uns onze mil euros, evidentment 
poden haver en lloc de quaranta colonoscòpies, poden haver quinze, això no ho sabem. 
El que sí que és i l’Ajuntament ho ha dit de manera intensa és que la càrrega econòmica 
recau sobre l’Ajuntament però sí que és veritat que una de les empreses farmacèutiques 
Bioibérica col·labora amb una aportació de tres mil euros que es dedicaran a pagar part 
d’aquestes colonoscòpies, l’empresa Sandoz farmacèutica tot el que era el cost 
d’impremta; imprimir cartes, imprimir tríptics, portar especialistes també ens col·labora 
per aquest mitjà, però el que és el cost dels feca-test, les proves de sang oculta en femta 
va tot a càrrec de l’Ajuntament i les despeses generals també. 
 
Sr. Alemany: Aquestes col·laboracions són a fons perdut per part d’aquestes empreses? 
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Sr. Rueda: Els hi vam presentar el programa i faran una donació en concepte econòmic 
per aquest pla d’ajuda a aquest programa. 
 
Sr. Alemany: Per tant a fons perdut, no hi ha res... 
 
Sr. Rueda: Sempre vinculades a aquest programa, no ho podem utilitzar per fer una 
campanya contra el colesterol, ha de ser per aquest programa. 
 
Sr. Alemany: D’acord. També han comentat que la Corporació té un paper rellevant, 
hem entès dirigint i gestionant el procés, no? 
 
Sr. Alcalde: I creant-lo, d’alguna manera ells van ser els que... 
 
Sr. Rueda: Ens cobren, això ha d’estar clar, el que serveixen ens ho cobren. 
 
Sr. Alemany: Jo anava aquí. És a dir, en principi hem d’entendre que hi haurà una 
campanya informativa per tal d’arribar als palafollencs, incentivar-los a que deixin les 
seves mostres a les farmàcies, les farmàcies estaran preparades per poder acollir un 
volum indeterminat de mostres durant un temps determinat i després hi haurà un 
transport d’aquestes mostres fins als laboratoris on es farà l’analítica i després hi haurà, 
es suposa, una gestió d’aquestes dades, és a dir, els anàlisis donaran uns resultats i hi 
haurà una gestió. Tot aquest procés qui el..., el liderarà la Corporació? 
 
Sr. Rueda: La Corporació ens porta amb un pressupost tancat mil cinc-cents kits de 
feca-test; llavors, l’Ajuntament s’encarregarà de portar-los a les quatre farmàcies, 
s’estableix un termini de quinze dies perquè la gent el pugui anar a buscar i, en principi, 
no té cap problema quan a la persona li arriba la carta va a la seva farmàcia de tota la 
vida es presenta i li donaran el kit. Això està programat que sigui del 2 de novembre 
fins el 15 de novembre; a partir del 16 aquests que han recollit ja el seu kit podran 
recollir la mostra a casa i del 16 al 30 de novembre, la segona quinzena, la poden portar 
a la farmàcia. Les mostres són estables durant 48 hores no cal posar-les en nevera ni cal 
posar-les en cap tipus de circuit especial, el farmacèutic les pot tenir en una caixa en un 
lloc arraconat i anar-les emmagatzemant. Llavors, dimarts, dijous i dissabtes 
l’Ajuntament s’encarregarà de que aquestes mostres es passin a recollir per la farmàcia i 
s’enviïn al laboratori. Un cop el laboratori que és qui llistarà els positius i els negatius 
afegirà a cada ciutadà el seu CIP, el seu codi sanitari, i els serveis administratius als 
negatius els traslladaran; avisaran al metge de capçalera aquest senyor ha participat en 
el programa, ha sortit negatiu i li apunten a la història clínica i als positius, llavors, sí 
que des dels serveis d’un circuit especial que s’ha creat per Palafolls trucaran cas per 
cas i l’estudiaran. 
 
Sra. Pla: Vostè abans ha dit que les farmàcies assumiran que..., o sigui, que la 
colonoscòpia val cinquanta euros i que això ho assumiran les farmàcies. 
 
Sr. Rueda: No. 
 
Sra. Pla: És el kit, no? El que assumeixen les farmàcies és el kit. 
 
Sr. Rueda: Res, les farmàcies col·laboren agafant les mostres i donant-les. 



92 
PLAÇA MAJOR, 11 ♦08389 PALAFOLLS (BARCELONA) 

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

Sra. Pla: D’acord, però la colonoscòpia la pagarà... 
 
Sr. Rueda: La paga l’Ajuntament. 
 
Sr. Alcalde: La colonoscòpia ja he explicat que havíem pensat que a través dels 
capçaleres ho faríem, a través del sistema de salut de Catalunya, però la llista d’espera 
és de vuit mesos, és molt llarga i el que volem són respostes ràpides i jo penso que és 
una col·laboració per part de la Corporació que ens donen el servei amb uns preus com 
molt reduïts i que puguem fer-ho de forma immediata. Això és el que farem i això és el 
que hauran de pagar les empreses farmacèutiques de Palafolls que és un cost més gran. 
 
Sra. Pla: O sigui que en el cas que d’aquests mil cinc-cents kits mil surtin malament 
l’Ajuntament... 
 
Sr. Alcalde: No, no, no sortiran mil, és impossible. 
 
Sra. Pla:  Sí, ja, però, vol dir que l’Ajuntament assumirà el cost de mil colonoscòpies. 
 
Sr. Alcalde: No però no sortirà això. Estem parlant de fer entre cinquanta i cent 
colonoscòpies. 
 
Sr. Rueda: Menys, es parla d’entre quaranta i seixanta colonoscòpies, és el que ha sortit 
a Barcelona, el que ha sortit a València, son les ràtios que surten quan es fan aquest 
tipus de... 
 
Sr. Alcalde: S’ha de pensar que només són els majors de cinquanta anys, vull dir que no 
és tota la població. De totes maneres, jo no sé si això no n’hem parlat però jo crec que 
es podrien fer algunes excepcions perquè hi ha gent que, com sabeu és una malaltia que 
té una repercussió genètica important o sigui que la gent que té un pare o un familiar 
proper que té aquesta malaltia ja té més possibilitats que altres i, en aquest sentit, alguna 
gent que s’ha enterat del programa que tenen menys de cinquanta anys i que fa sis 
mesos o vuit mesos que estan esperant fer-se la colonoscòpia doncs si poguessin 
adherir-se, jo crec que en aquests casos haurien de fer una excepció. 
 
Sra. Pla: No ho entenc, o sigui, si hi ha una llista d’espera de vuit o nou mesos, no? 
Aquests quaranta o cinquanta casos a on els aniran a col·locar? Tenen un lloc especial? 
Vindrà algú aquí a fer la colonoscòpia? 
 
Sr. Alcalde: Per aquests casos farem treballar a aquesta gent a hores extres. 
 
Sr. Rueda: Exacte. És a dir, nosaltres quan muntem això parlem amb el centre de 
referència de l’hospital de Calella i ens diu el kit de les proves, els feca-test, els petits, 
els que es fan a casa val aquest preu, esteu interessats? Sí. Per les mil cinc-centes 
persones de Palafolls d’entre 50 i 59 anys és previsible que s’hagin de fer d’unes 
quaranta a cinquanta colonoscòpies, el preu total és aquest, esteu d’acord? Sí o no, 
nosaltres vam dir sí. Llavors, el que explicava en Valentí era que les farmacèutiques, no 
les farmàcies, les indústries farmacèutiques volen col·laborar i el cost d’aquestes 
colonoscòpies ve a ser uns tres mil euros que queden ja suportats per l’aportació que 
farà Bioiberica, Sandoz o altres farmacèutiques. Com que si la colonoscòpia no és 
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urgent, no és urgent  imminent, tens una llista d’espera de vuit mesos o un any, pots 
estar a casa durant un any esperant a que et truquin per fer-te la colonoscòpia. Llavors, 
dins d’aquest pacte de serveis que fem amb l’hospital de Calella, agafen un 
endoscopista més, un especialista més que fa endoscòpies, que fa les colonoscòpies, 
durant quinze dies per aquestes de Palafolls fer-les preferents. I així és com funciona. I 
tot i així jo també considero que la colonoscòpia és molt més cara i crec que aquí ens ha 
fet una mica de favor en baixant-nos el preu perquè, és clar, agafar a un senyor que fa 
endoscòpies expressament pels quaranta o cinquanta s’agilitzin ràpid, doncs crec que és 
una cosa molt interessant per la gent de Palafolls. 
 
Sr. Alcalde: Hem de dir també perquè no s’espanti la població que una mostra de sang 
no és un argument per fer una colonoscòpia urgent. 
 
Sra. Pla: Jo crec que és un tema molt sensible i cal que ho expliquin molt i molt bé 
perquè sinó això generarà... 
 
Sr. Rueda: Sí, molta alarma. 
 
Sr. Alcalde: Com que és una prova pilot pot ser que surti bé, pot ser que surti malament, 
pot ser que no vingui ningú, no sé, perquè això de transportar la femta encara que sigui 
teva d’un lloc a un altre..., tenim una cultura que no és molt propensa a aquest tipus de 
coses, no? Però, bé, és igual, això a Estats Units es fa i és normal, nosaltres ho 
intentarem. 
 
Sr. Alemany: Última aportació en aquest aspecte. Tenint en compte les dades amb les 
quals es treball suposo que es té en compte que hi haurà algun tipus de programa de 
protecció de dades. Ho dic perquè si això es gestiona entenc pel que han explicat vostès 
el circuit és divers i són dades sensibles, per tant, suposo que hi ha un procés de 
protecció de dades predefinit i tot plegat, no? 
 
Sr. Rueda: El primer pas és una autorització de la persona quan rep la carta la qual ha de 
signar i portar amb les seves dades i signatura a la farmàcia per recollir el kit i en la qual 
ja s’adverteix de la protecció de dades i els drets d’esborrar i rectificació, etc, etc, de les 
dades de caràcter personal. Es crea un únic fitxer digital que es propietat de 
l’Ajuntament i que estarà aquí custodiat a l’Ajuntament per la persona que porta els 
arxius digitals, i qualsevol informació, demanda d’informació dels hospitals o dels 
laboratoris cap al pacient passa sempre pel filtre de l’Ajuntament, l’únic que sí que ens 
facilitaran seran el codis CIPs del Departament de Salut per poder vincular les històries 
clíniques amb els noms però ho farem des d’aquí sempre, no traslladarem nosaltres les 
dades sinó que seran ells les que ens les portaran a nosaltres. 
 
Sr. Alemany: Per tant, tota la responsabilitat és de l’Ajuntament en aquest sentit. 
 
Sr. Rueda: Sí i és millor així. Tot i que ja ens han dit diferents assessors que, en temes 
de salut, el règim de la protecció, quan una campanya és sanitària i és voluntària que la 
persona que s’apunta en certa manera assumeix que l’hospital tingui les seves dades, 
l’Ajuntament també i la farmàcia també. 
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Sr. Alcalde: El resultat d’aquesta prova estarà dintre de la història clínica 
computaritzada, vull dir que estarà a l’accés del personal sanitari de Catalunya. 
 
Sr. Alemany: La Susanna comentava l’impacte previsible dels outlets de Llagostera. En 
aquest sentit, aprofitem l’avinentesa per... 
 
Sr. Alcalde: De l’outlet, només n’hi ha un. 
 
Sr. Alemany: L’outlet de Llagostera però vostè sap que això creix com bolets. 
Aprofitàvem també per de cara a que aquesta aposta realitzada a Palafolls, ja li hem 
comentat altres vegades, recordar-li la possibilitat de fer un projecte comercial integral 
en què aprofitem els outlets com a locomotora, ho hem dit moltes vegades, però que 
impliqui senyalítica, aparcaments, facilitats d’accés, promoció de la resta del comerç de 
Palafolls, és a dir, fer un projecte integral que minimitzi que puguin sortir altres 
competidors perquè el servei que es doni aquí sigui molt més extens i de qualitat que no 
en d’altres llocs, a banda de que això revitalitzaria i milloraria l’estat del comerç de 
Palafolls. Li recordem perquè és una cosa que anem comentant i que potser va més enllà 
d’anar obrint outlets, com és el cas, de diferents tipus i fer un projecte més integral ja li 
he dit; senyalítica, aparcaments, facilitat d’accés, promoció, promoció exterior com fan 
altres en aquest sentit. Si es tracta d’un projecte que pot ser estratègic pel municipi que 
ho sigui, que no sembli tot plegat un conjunt d’accidents que es van sumant i que van 
generant un... 
 
Sr. Alcalde: Fem veure que són accidents però està pensat. 
 
Sr. Alemany: Bé, doncs, que no ho fem veure que sigui que realment hi apostem en 
realitat. 
 
Sr. Alcalde: Jo confio també que hi hauran, i ja ho hem parlat en algun moment, que a 
part dels que des de la Fundació del Molí d’en Puigvert es generin, jo crec que hi haurà 
una aportació d’altres propostes que a més d’alguna manera ja tinc notícia de que es 
volen instal·lar aquí. El problema que hi ha en aquest moment és que tothom vol anar al 
mateix lloc i en aquest lloc pràcticament no hi ha més botigues, no hi ha més espais. 
Però, bé, potser ens tocaria a nosaltres obrir una mica més lluny. Estem entrant ja en 
negociacions a dintre de l’Avinguda Costa Brava, dos edificis, un que ja està tancat i 
l’altra està a punt de tancar i potser per aquesta via podríem tenir també més sortida. 
 
Sr. Alemany: Si s’espera precisament a que altres empreses privades facin el pas i 
arrisquin per poder tirar endavant aquests projectes se’ls hi ha de presentar com a 
mínim, jo no dic posar fàcil perquè..., però com a mínim presentar un projecte amb cara 
i ulls. 
 
Sr. Alcalde: Un altre qüestió que és molt important i com podeu imaginar és el tema de 
l’aparcament. En aquest moment estem a punt de signar amb la família Puig una 
ampliació del... i això significarà arranjar-lo millor de com està l’aparcament del darrera 
de l’exCondis. O sigui que aquest pàrquing, que té un límit, arribaria fins al carrer del 
Mig, aprofitant les obres que ara farem al carrer de Baix, i llavors pràcticament 
triplicarem la capacitat que té ara aquest aparcament i hauríem d’acabar de definir de 
quina manera l’acabem millor perquè el tema d’asfaltar-ho porta alguns problemes i és 
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molt car. Però vull dir que el tema pàrquing el tenim també present i també hauríem de 
millorar la senyalització. 
 
Sr. Alemany: Jo crec que tots els que estem en aquesta taula i els que ens estan escoltant 
i els que estan aquí també o des de casa si passegen per Palafolls alguns dies marcats del 
calendari, no és cada dia, però, hi ha certs dies en què et trobes molta gent que et 
demana si us plau alguns diuen el carrer de les botigues, altres diuen... però la gent va 
molt despistada i tot i això venen, tot i anar despistats venen, per poc que es faci una 
promoció en aquest sentit potser... una promoció i un esforç per orientar-ho potser 
multiplica l’efecte. I aquest efecte arriba a altres àmbits del comerç de Palafolls. 
 
Sr. Alcalde: Perdona, la Regidora m’ha passat una nota. Comentant el que explicaves, 
dir que l’àrea de Comerç de la Diputació de Barcelona ha escollit Palafolls per celebrar 
la segona jornada de dinamització comercial de petits municipis i això passarà el dia 24 
de novembre. Ja s’han dirigit a nosaltres i estan en contacte. Vull dir que, d’alguna 
manera, la gent aquesta moguda que ha tingut lloc en un poble tan petit i amb aquesta 
força que ha tingut doncs penso que està sent reconeguda i en aquest sentit penso que 
estem contents de que no els hem anat a buscar nosaltres sinó que han vingut ells 
espontàniament a fer això. 
 
Sr. Alemany: Si és per aquesta causa estem també contents nosaltres o potser és rotatiu i 
ara toca Palafolls. El tercer tema seria arrel també del que es comentava sobre la 
situació de l’adequació del clima de la Biblioteca i de totes les despeses que això 
comporta i en general de les despeses que comporten molts dels equipaments que tenim 
a Palafolls. La pregunta concreta seria, donem per acabada completament sense 
deficiències a nivell de clima o d’altres aspectes l’obra de la caserna? 
 
Sr. Alcalde: Queden alguns petits detalls per fer però pràcticament sí. Concretament, jo 
he tingut molt d’interès en canviar, hi ha una porta que penso que s’ha posat en un lloc 
equivocat, és a la dreta i s’ha de girar i posar-la a l’altre cantó i que quedi centrada. Jo 
crec que estem a punt d’acceptar-la com a bona. Crec que s’ha d’il·luminar millor, com 
que aquell espai ha fet desaparèixer el llac d’aigua, ara trepitges aquest espai davant de 
l’Escola de Música, penso que queda molt fosc i no es veu bé i em sembla que en 
Manolo m’ha trucat aquest matí que passi ara, quan surti del Ple, que ha posat unes 
llums a veure que em semblen. 
 
Sr. Alemany: Donen, tant per tant, per solucionat tots els aspectes vinculats al clima o a 
altres com per exemple l’aïllament de l’equipament o..., és a dir, en principi això està 
solucionat? Sí? No ens trobarem després amb sorpreses. 
 
Sr. Alcalde: Les sorpreses pel mateix nom no les esperes. 
 
Sr. Alemany: Algunes són previsibles i ho dic perquè el proper punt serà sobre 
sorpreses en aquest sentit que des del nostre punt de vista és molt previsible però ho 
donen per... 
 
Sr. Alcalde: Sí. 
 
Sr. Alemany: Podem donar un preu final de tancament de l’obra? 
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Sr. Alcalde: Sí. 
 
Sr. Alemany: Sí? Jo el preu que tinc són cinc-cents setanta mil euros. 
 
Sr. Alcalde: No, més barat. 
 
Sr. Ribas: Prenem nota i ho mirem. 
 
Sr. Alcalde: Uns quatre-cents i escaig. 
 
Sr. Alemany: Compte més honoraris de redacció, més honoraris de..., és a dir, d’acord, 
ja m’ho diran perquè potser es troben que són més de cinc-cents setanta, però veient el 
que, d’acord, m’ho preparen i ja ho tindrem. Següent tema, al començament del mandat 
vàrem comentar o vàrem estar treballant, en el Ple es va comentar, tot el tema de les 
concessions públiques dels diversos o alguns equipaments que hi ha i alguns han anat 
evolucionant, d’altres com el bar del local social de Sant Genís amb concessió caducada 
jo diria que... no sabria on remuntar-me però de moltíssims anys enrere. 
 
Sr. Alcalde: No, molts no, són tres anys. 
 
Sr. Alemany: I quatre. 
 
Sr. Alcalde: Exercint un dret també a pròrroga perquè cap de les dues parts tenia interès 
en canviar. He de dir que durant aquests tres anys els pactes que estaven previstos 
d’inversió, o sigui que és com sempre, Sant Genís s’ha fet la compensació per part de la 
persona que ha tingut la concessió d’unes obres que s’havien de fer a dintre dels 
lavabos, s’havien embossat, unes obres que s’havien de fer de tancament d’unió amb 
l’espai del casal del local social que també s’ha fet i s’ha hagut de pintar, vull dir que 
durant aquests tres anys aquesta persona que ha tingut aquesta concessió, que vol 
deixar, ha anat d’alguna manera aportant totes aquelles coses que l’Ajuntament tenia 
previst en aquest quadrienni, que no s’ha fet una... 
 
Sr. Alemany: Tenim entès que va tancar el passat dimarts i, per tant, aquest equipament 
queda tancat i suposem i per això preguntem si s’ha iniciat ja el procés del nou concurs 
d’adjudicació? Si hi ha un termini per poder, tenint en compte que per Sant Genís es 
tracta d’un equipament bastant rellevant i important, no...? 
 
Sr. Alcalde: Estem treballant-hi, no? Amb el Secretari avui hem parlat d’aquest tema. 
Em sembla que en una setmana...  
 
Sra. Agüera: Estaran les bases fetes. 
 
Sr. Alcalde: Les bases les tenim pràcticament ja fetes i jo ja conec a dos o tres persones 
que han passat per l’Ajuntament que estan interessades en agafar-lo. 
 
Sra. Agüera: Aquests dies han trucat més. 
 
Sr. Alemany: Perfecte. Dues més i ja tanquem. A nivell de... 
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Sr. Alcalde: En Josep diu que potser l’Associació de Veïns, durant aquest impàs, potser 
podria tenir-lo obert i gestionar-lo. Em sembla molt perillós això, no sé. Jo he parlat 
amb en Ballbé d’això però em sembla que no el veig massa decidit. 
 
Sr. Alemany: Potser el Secretari ens podria informar si jurídicament té algun format 
això o no en té cap. 
 
Sr. Alcalde: Segurament que no. 
 
Sr. Alemany: Doncs, evitem mals de caps o bé, no sé, en fi. 
 
Sr. Alcalde: Sí, però a mi també em sap greu tancar-lo. 
 
Sr. Alemany: D’acord. El nou, nou provisional hotel d’entitats que hi ha en marxa, es 
que no sé com definir-lo. 
 
Sr. Alcalde: Es que a Palafolls hi ha molts equipaments. 
 
Sr. Alemany: Com que la forma de gestionar-los és confusa és difícil de seguir el traç. 
Si no recordem malament es tracta d’un equipament que és provisional amb un preu 
aproximat segons va informar-nos vostè, corregeixi’m si m’equivoco, d’uns cinc mil 
euros al mes de lloguer per tenir-hi a dintre una quantitat, que encara no acabem de 
definir, d’entitats que hi estan a dintre. 
 
Sr. Alcalde: Sí que estan definides de moment, el que passa és que va haver una 
ampliació. Ara hi ha unes entitats, hem parlat amb elles, les podem citar i que avui 
n’estan fent ús. 
 
Sr. Alemany: Si no les defineixo és perquè no les sé sinó les diria, no tinc cap problema, 
en sé algunes però... 
 
Sr. Alcalde: Els Gegants, els Diables, Protecció Civil i la Comissió de Reis, no? 
Aquests quatre. 
 
Sr. Alemany: I tot el tema d’obres de l’Ajuntament? 
 
Sr. Alcalde: Utilitzaran el magatzem però no faran ús quotidià sinó que traslladarem el 
que puguem, espero que sigui molt, de la fàbrica Forroll que no era l’ús que volíem 
donar-li per tornar-li un altre cop el seu ús cultural i ho traslladarem a les dues naus que 
hi ha darrera d’aquest espai de botiga que té dos pisos i que en principi semblava que sí 
que teníem lloc per incloure-ho. 
 
Sr. Alemany: Entenem que l’objectiu seria que de l’espai de Can Forroll recuperar 
l’idea del Centre d’Art i Media o no sé com vostès el definien, però, en tot cas, que no 
ha funcionat, per ubicar, a banda de les entitats, alguns dels serveis d’utilització 
extensiva d’espai per part de l’Ajuntament en aquest àmbit provisional, amb el que 
comporta de trasllat, per després, com que el seu propi concepte ho defineix com a 
provisional, per després tornar a traslladar aquests serveis i les entitats corresponents a 
un altre lloc. 
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Sr. Alcalde: Això potser dura deu anys, de moment el contracte és de dos anys, llavors, 
quan hagi passat aquest temps veurem si això continua o si hi ha una solució més bona. 
Hi ha una idea a desenvolupar que està molt verda encara i que no sé si serà possible, i 
poden sorgir altres o potser que això acabi sent el definitiu, tampoc ho sé. En aquest 
moment el pacte que tenim amb l’empresa que ens subvenciona aquest servei és per dos 
anys i després veuríem que passa. 
 
Sr. Alemany: Per tant, aquesta empresa que si no m’equivoco era la mateixa que ha fet 
la cessió pel tema del pla de colonoscòpies, aquesta empresa posa sobre la taula cinc mil 
euros al mes per vint-i-quatre mesos són cent vint mil euros, sobre la taula, seixanta mil 
euros a l’any, cinc per dotze seixanta, cent vint mil euros sobre la taula per mantenir el 
lloguer d’unes naus de forma provisional en el qual hi puguem traslladar uns serveis 
importants, rellevants, i unes quantes entitats, correcte? 
 
Sr. Alcalde: Sí. 
 
Sr. Alemany: La pregunta després de tota aquesta exposició seria, amb cent vint mil 
euros no creuen que potser seria possible fer algun altre tipus d’acció que sigui menys 
provisional i més definitiva i que generi a l’Ajuntament un increment de patrimoni i no 
una despesa a nivell de lloguer i que pugui potser cobrir altres necessitats a nivell 
d’espai? 
 
Sr. Alcalde: Miri, em pensava que em felicitaria per això i no que em diria que ho faig 
malament i que ho hauria de fer d’una altra manera perquè si vostè té alguna idea... 
 
Sr. Alemany: No, Sr. Alcalde, jo li plantejo una pregunta, cent vint mil euros és una 
quantitat... 
 
Sr. Alcalde: Depèn. 
 
Sr. Alemany: Bé, no sé, a casa meva sí. 
 
Sr. Alcalde: No hi ha cap obligació d’esgotar això. O sigui, en un moment determinat 
l’Ajuntament pot dir escolta, tenim un altre lloc més interessant, un altre projecte. Però 
l’intent de fer un lloc d’aquest tipus que estava previst des de feia molt temps a 
l’ampliació de Can Baltasar, doncs, per una sèrie de problemes que tenen a veure amb la 
crisi i la gestió urbanística ha quedat absolutament impossibilitat i ens corria pressa de 
sortir d’un lloc com era el Forroll que tenia uns altres usos i ha aparegut aquesta 
possibilitat d’aquest espai que ha quedat lliure i ha aparegut una possibilitat d’una 
entitat que ha pogut ajudar-nos a fer aquest projecte. Penso que en aquest moment estem 
aquí, el que hem de fer ara és que això ens funcioni, definir exactament quin pla d’usos 
hi hauria, qui pot anar-hi, qui no i després ja ho veurem. Si se’ns acudeix una idea 
millor, no hi ha cap problema, ho deixem i busquem un altre lloc. 
 
Sr. Alemany: Sr. Alcalde perquè no ens pugui acusar de només criticar i no proposar, 
vostè sap que la nostra idea respecte les entitats, no tant respecte els serveis de 
l’Ajuntament que creiem que són molt més deslocalitzables, no és tan important o no és 
tan rellevant la seva ubicació, respecte les entitats, des del nostre punt de vista, per la 
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seva capacitat de generació de vida en el teixit del municipi sempre li hem recomanat 
que apostés, de fet aprofito per dir que aquella caserna no hauria d’estar a on està, que 
aprofités per posar-los més cèntrics. Per tant, la ubicació d’aquestes entitats que segur 
que estan contentes perquè ha millorat respecte el que tenien, per nosaltres no és òptim, 
però això no és el quid de la qüestió perquè ja n’hem fet campanyes i probablement en 
farem més. El tema és que tenim la sensació que ha aconseguit el més difícil, que és el 
fons econòmic, els cent vint mil euros aquests, aconseguits aquests fons econòmics que 
per això el felicitem, per això el felicitem. 
 
Sr. Alcalde: Moltes gràcies, ja era hora. 
 
Sr. Alemany: Ja li poso una pega, si és que no hi ha una... 
 
Sr. Alcalde: No una pega una pegassa em posa, estic llençant uns diners que això estaria 
molt més... 
 
Sr. Alemany: Aquí vaig, si no hi ha una contrapartida que no coneguem a hores d’ara i 
que després ens esclati, però aquests cent vint mil euros estan ben aconseguits. 
Aleshores, dedicar-los a un lloguer quan es podrien dedicar amb una mica d’imaginació 
a una gestió més de llarga durada, més estable, sí que sembla vist des de fora, com a 
mínim, un luxe tenint en compte la situació actual. Per això, li comentàvem són molts 
euros per un lloguer per una situació provisional. Vostè mateix ha dit i jo li agraeixo la 
sinceritat en aquest sentit que no se sap quin és el límit perquè pot ser un, pot ser cinc, 
pot ser... no ho sabem, però que si és més temps tindrem un problema perquè no sé si 
l’empresa estarà disposada a seguir subvencionant d’aquesta manera i si està disposada 
fins i tot hi hauran alguns que li preguntarem com es que té tanta disposició a posar tant 
de capital en aquest sentit i si no serà un cost d’oportunitat molt elevat, una oportunitat 
perduda, des del nostre punt de vista, per això li comentava. Sí que tapem un forat però 
potser podríem tapar una canal sencera, no un forat. La reflexió és aquesta. És 
important, són cent vint mil euros, d’acord? I per últim... perdó sobre aquest tema vostès 
comentaven que ara farien un pla de gestió, suposo que les entitats que ocupen hi 
participaran per poder-se repartir espais... 
 
Sr. Alcalde: Sí, estem parlant-t’ho això. 
 
Sr. Alemany: Molt bé. Per últim, ens afegim a l’agraïment que ha fet la regidora pel 
tema de la Festa Major a totes les entitats, les mencionades i les que no siguin 
mencionades i les que participin més o menys en la mesura que poden, però, com no pot 
ser d’una altra manera tenim una sèrie de deficiències a destacar. Parlàvem del tema de 
les sorpreses fa un moment i el tema de les previsions meteorològiques si no recordo 
malament. Les previsions meteorològiques d’aquella setmana definien un risc de pluja 
bastant elevat i vam tenir la mala sort que caiguessin en unes hores molt inadequades, 
no? Però, el risc de pluja era molt elevat. Li encaro el tema des del punt de vista de la 
importància precisament per aquestes entitats que té la Festa Major com a recaptació de 
fons econòmic per a la seva vida, per a la seva gestió interna. Hi ha vàries entitats que 
en l’àmbit de les barraques i en l’àmbit de la festa de la pasta que han tingut pèrdues 
econòmiques rellevants. D’altra banda, també, aquesta situació des del nostre punt de 
vista de manca de previsió ha generat també una opinió força negativa, la xarxa en va 
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més o menys farcida de comentaris o hi ha anat, ara suposo que ja no tant, respecte al fet 
de que s’han hagut d’anul·lar molts d’actes que potser amb una certa previsió.... 
  
Sra. Agüera: Quatre. 
 
Sr. Alemany: Quatre actes que potser amb una certa previsió podrien no haver-se 
anul·lat i les pèrdues econòmiques que s’han generat en aquestes entitats no directament 
responsabilitat de l’Ajuntament perquè no crec que siguin vostès els que fan ploure, 
però com a mínim no hi ha hagut una previsió. 
 
Sr. Alcalde: Però, quina previsió pots tenir... 
 
Sra. Agüera: Diuen que jo era la culpable. 
 
Sr. Alemany: Nosaltres no la culpabilitzem a vostè en quan a la pluja, potser per la 
previsió com a part corresponsable sí. Aleshores, dintre del pressupost de la Festa Major 
que desconeixem, tampoc sabem que han costat cadascun del actes, tampoc... 
 
Sr. Alcalde: El tindran. 
 
Sr. Alemany: Perfecte el tindrem, es podria incloure una partida... entenc que per l’any 
que ve no podem estar totalment preparats però, potser, progressivament per tenir una 
sèrie de carpes o per llogar-les. 
 
Sr. Alcalde: Llogar és molt car. 
 
Sr. Alemany: Sí però no plou cada any, Sr. Agustí, no plou cada any i no li costarà cinc 
mil euros al mes. 
 
Sr. Alcalde: Al dia. 
 
Sr. Alemany: Perdoneu, perdoneu, doncs, potser els hi costarà cent vint mil euros si 
s’ho prenen a cachondeo, jo no vaig per aquí. Si hi ha una previsió en aquest sentit de 
tenir alguna resposta d’aquells elements més sensibles allà on hi ha més pèrdues 
econòmiques possibles sobre la taula, potser aquestes entitats que amb el seu esforç 
intenten sobreviure amb un risc i ventura de poder explotar una sèrie de coses no 
tindrien aquest problema. Aquesta és la proposta que s’inclogui una partida per poder 
complir amb aquest tipus de... entenem que no ha estat gens positiu el fet de tenir el 
Teatre com està perquè potser si el tinguessin... 
 
Sr. Alcalde: Però no haguéssim pogut entrar a dintre tampoc, les barraques s’haguessin 
inundat igualment. 
 
Sr. Alemany: Doncs, aleshores, algun tipus de pla B que no ha existit en cap moment. 
 
Sr. Alcalde: Jo volia dir una cosa. Jo penso que tampoc ens hem de passar amb aquesta 
dependència del tema de les barraques que en el fons a Palafolls té molt poca tradició. 
 
Sr. Alemany: O la festa de la pasta. 
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Sr. Alcalde: I la de la pasta igual. Vull dir que... 
 
Sr. Alemany: Té poca tradició? 
 
Sr. Alcalde: A veure, quan em van dir que el pregó l’havíem de fer el dijous i que la 
Festa Major era el dilluns vaig pensar però això què és? I després vaig entendre que això 
és com el futbol, manen les televisions, a la Festa Major de Palafolls manen les 
barraques i la pasta i això em sembla que no, que no pot ser. Llavors, vaig callar, dijous, 
doncs dijous, d’acord, i vam fer la Festa Major d’acord i quan ja s’ha acabat tot, com a 
Sant Genís que també hi ha una cosa ben absurda que el dia que és el sant de Sant Genís 
que és festa local no es fa res perquè tot ho han fet el diumenge llavors canviarem el dia 
de festa perquè no serveix per a res. Jo crec que en aquest sentit penso que ens hem 
equivocat i potser hi ha hagut un càstig diví de dir la Festa Major ha de ser el 7, el 8, el 
9 com sempre i acabar l’11 i ho hem fet al revés i ha sortit malament, doncs, jo que sé, 
però ara carregar contra la Regidora que és la que ha patit més les conseqüències. 
 
Sra. Pla: No, no, no, no, un moment, un moment es que jo faig... 
 
Sr. Alcalde: No estic parlant de tu, estic parlant en general, que sí, que ho he sentit i 
carregar contra perquè no existia el Teatre, el Teatre quan estigui arreglat no pot fer res 
de la Festa Major perquè no té capiguda, vull dir que no es pot posar tanta gent com hi 
ve i menys les barraques, això ja és impossible. Jo crec que s’ha d’entendre de que ha 
sigut un estiu molt rar, ha estat tot el mes d’agost plovent i després ha plogut... i ha 
passat i ha tocat. Però la gent de la pasta, perquè he parlat amb ells, el que van perdre els 
dos primers dies després ho van recuperar el tercer, ho van vendre tot, sí, sí, sí. 
 
Sr. Alemany: Van vendre tot allò d’un dia. 
 
Sr. Alcalde: No, tot el que tenien comprat. 
 
Sr. Alemany: A veure, si no ha canviat, perquè alguna experiència tenim a nivell de 
gestió de la festa de la pasta quan teníem l’entitat esportiva, en el seu moment, si no ha 
canviat, nosaltres fèiem unes compres prèvies i llavors si la cosa anava bé, i d’això 
vivíem tot l’any vostè és coneixedor, el segon dia ja compraves perquè ho havies 
esgotat tot el primer dia i la meitat del segon i feies el tercer. 
 
Sr. Alcalde: Vosaltres sí perquè sou d’aquí però els que venen d’Itàlia i porten la pasta 
d’allà i els francesos que porten el paté i tot això no van a comprar, ho porten tot, el 
tercer dia no havien venut gairebé res i va ser un èxit apoteòsic. Mai a Palafolls havien 
servit tres mil, quatre mil ja no ho sé quants, però va ser un èxit apoteòsic precisament 
perquè els altres dies va ser un desastre. 
 
Sra. Pla: A veure si ho sabré explicar, un moment, a veure si ho sabré explicar, és una 
mica el que els hi he intentat transmetre però com que m’exalto una mica amb aquest 
tema perquè sóc molt de les entitats i a favor de les entitats perquè són els que donen la 
vida al poble i els que dediquen part, molta part, del seu temps lliure a que la Festa 
Major sigui viva i sigui com és. O sigui, nosaltres venim d’una Festa Major, fa uns 
anys, que es pagava tot, i que l’Ajuntament contractava orquestres i que l’Ajuntament 
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contractava que fessin coses pels nens, d’acord? I de cop i volta, com que hi ha una 
crisi, es dóna importància a les entitats i les entitats passen a dinamitzar la Festa Major. 
Llavors, jo crec que les barraques són una oportunitat perquè aquesta gent que dedica 
moltes hores a la Festa Major, els Gegants, l’Esplai, els del bàsquet, tota aquesta gent, 
doncs sigui una manera de que treguin finançament per sobreviure tot l’any. Per tant, jo 
crec que des de l’Ajuntament si no és cada dia un dia de dir doncs ostres apostem per les 
barraques, portem un bon grup i que aquesta gent se’n puguin beneficiar. Jo sí que això 
ho demano perquè crec que s’ho mereixen perquè igual que la Regidora ha anat a molts 
actes i ens hem trobat i ens hem vist i ella fa un esforç i jo ho entenc... 
 
Sr. Alcalde: Susanna, estem d’acord, tant d’acord que et dic que em sembla que la 
posició de tot l’equip que ha organitzat la Festa Major crec que ha sigut quasi, quasi 
exagerat perquè penso que tampoc cal passar-se, és el que dic. O sigui, hi ha hagut un 
moment en què la Festa Major aquest any s’ha organitzat a mida, tailoring no? Hacerlo 
a medida, per beneficiar a tots aquests grups, jo penso que ha passat això. La voluntat de 
la gent que ha fet la Festa Major és aquesta, s’han equivocat? És exagerat? Val canviar 
els dies de festa d’aquest any? O no? Ha passat això i no he tingut res en contra; ara 
quan han començat a queixar-se de que els dies no eren... ostres, doncs, més ja no 
podem fer, o sigui, quin dia voleu? Dissabte? Diumenge?  
 
Sra. Pla: I una altra cosa. Jo demanaria, jo ho sé que la brigada no treballa el cap de 
setmana, jo ho sé que...bé, nosaltres sabem que no és així, però, ostres, la Festa Major, 
quan hi ha una activitat que es preveu pluja, que es preveuen que hi hauran problemes, 
ens hauríem de plantejar d’haver-hi un equip d’emergències que digui si plou aquest 
acte es farà aquí o aquest acte desapareixerà de la festa perquè no es pot fer, el que 
sigui, però...., o sigui que no ens agafi perquè ara ja fa dos anys que està passant el 
mateix, la gent no sap on ha d’anar, la gent no sap com ha d’actuar, la gent no sap que 
ha de fer, hi ha nervis i la gent porta tot l’any preparant aquesta festa, sigui la festa que 
sigui, i es troba que no sap que ha de fer i això provoca neguit i llavors provoca malestar 
i segurament... i bé, coses a les xarxes socials que potser estan fora de to, vull dir que es 
treballa perquè hi hagi una bona voluntat. És la nostra opinió. 
 
Sra. Agüera: Bé, aniré contestant del que me’n recordi, m’he anat apuntant coses. El 
tema del pla B, no hi ha pla B, unes barraques que tens un aforament de dos mil 
persones això no es canvia, no tenim un lloc tan gran on ficar-ho. Jo vaig demanar 
pressupost per una carpa per la Mostra Gastronòmica per un dia i em van donar quinze 
mil euros. Si portes carpa no portes grups. Això que dius tu d’un grup potent, la 
Comissió de barraques es reuneix, hi ha un llistat de grups que tots proposem, anem a 
casa els mirem i entre tots decidim, no és una cosa que es faci ni des de Joventut ni des 
de Festes, hi ha la Comissió i... Jo la veritat no hi entenc de grups juvenils, hi ha cada 
nom, em sembla que ja m’estic fent gran, es trien entre tots. Jo crec que s’ha parlat molt 
d’aquest tema perquè tens la mala sort que plou dos hores, la mala sort que no és només 
aigua sinó que és molta tempesta elèctrica i això és molt perillós perquè l’electricitat 
estàtica era present aquests dies, si per aquí ha de passar deu d’alguna cosa en portava 
cinquanta i el músic et diu que ell no toca allà dalt amb cinquanta de corrent. Què li 
poses una pistola? Jo ho explico, no ho dic per vosaltres perquè tu i jo ens hem trobat a 
la festa i ho hem parlat però s’han dit moltes coses i a en Selvaggi també l’han atacat 
molt injustament. Tampoc es pot traslladar un acte així de sobte perquè hi ha una sèrie 
de Plans d’autoprotecció, després del famós Madrid Arena, que no és tan fàcil com 
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desendollar un equip que triguen quatre o cinc hores en muntar, no és tan fàcil. Dir-vos 
que sí, que l’Ajuntament entén i ho vam defensar nosaltres i som els culpables de que 
això hagi anat així, nosaltres vam pensar en fer unes barraques i que les portessin les 
entitats; altres ajuntaments això ho externalitzen i ve una empresa et munta les 
barraques i s’emporta els beneficis i quan hi ha pèrdues suposo que també les assumeix. 
Nosaltres vam apostar perquè fos una font de finançament per les entitats i em sap molt 
de greu. Nosaltres ja els hi hem dit, vam fer una reunió de valoració i els hi vam dir que 
no els hi cobraríem la taxa, evidentment. I bé, hem fet reunió de valoració de barraques, 
reunió de valoració de la Festa Major i tothom està amb el pla B, però és que el pla B és 
o muntes fora o has de muntar la Festa Major d’una altra manera. 
 
Sr. Alcalde: Hi ha moltes coses que no hi ha pla B molt més importants. Jo penso que a 
la vida hi ha coses que no les podem preveure mai, és impossible. 
 
Sr. Gallart: Començaré la meva intervenció. La senyora Regidora quan ha parlat dels 
Plans d’autoprotecció m’ha mirat a mi i m’he sentit al·legat perquè penso que la tasca, 
la poca tasca que podem fer veig que es reconeix. Dit això, voldria començar fent una 
reivindicació perquè ara fa un moment que he vist que es tiraven el cable, ho parlarem 
tot aquí. Jo sé que això anys enrere inclús havia estat dins els pressupostos, fer una 
megafonia fer un àudio com Déu mana. No sé si marxaré de l’Ajuntament i potser no ho 
hauré vist això però fóra important que el Sr. Ribas, que és el que fa els pressupostos, 
ho anotes en vermell. 
 
Sr. Ribas: Com ve has dit tu ja estaven en el pressupostos això, no ens ho posen fàcil. 
 
Sr. Gallart: Parlant de llamps, parlant d’electricitat i parlant de no sé què, arriba un 
moment que potser... 
 
Sr. Ribas: Del poc que he llegit amb l’Interventora, la Llei de Pressupostos de l’Estat 
que va sortir abans d’ahir dia 30, hi ha Capítol 1, 0, Capítol 2 era un 1,7, la previsió, 1,3 
per cent màxim que es pot incrementar l’any que ve, o sigui que anem per bon camí. 
 
Sr. Gallart: Escoltaré la ràdio quan no vingui aquí per veure si... 
 
Sr. Alcalde: De cara al capítol d’inversions, l’Ajuntament gastarà els diners que tenia 
que ja sabeu d’on van sortir, el milió i mig aquest que hem utilitzat per completar 
subvencions i altres coses, llavors, en aquest moment previsió zero. 
 
Sr. Gallart: Sr. Alcalde si deixa de posar trenta-cinc totxos aquí per fer les piràmides 
segurament que pot comprar megafonia. 
 
Sr. Alcalde: Això és una previsió ja feta. 
 
Sr. Gallart: Però que sap vostè que fa molts anys que dura això, ho sap. Bé, una 
pregunta que no sé si ho he vist bé, hi ha unes banderoles col·locades al carrer que no sé 
que posen, deixeu dormir o volen dormir, algú pot explicar-me això? 
 
Sr. Alcalde: És una cosa que està posada a moltes ciutats a prop dels llocs on hi ha bars. 
Això és un disseny que hem fet des de la mateixa regidoria de Cultura, s’han fet 
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aquestes fotos; hi ha un bar i una persona que està dormint a sobre, que és com si fos la 
persona que està dormint en el pis de dalt, llavors diu “m’agrada ser el teu veí” o alguna 
cosa així, “gràcies per deixar-me dormir”. 
 
Sr. Gallart: Però no podrien baixar-ho com a mínim cinc metres, perquè això ho veuran 
els helicòpters quan volen segurament, allà dalt no es veu res Sr. Alcalde, vostè no sé si 
porta ulleres o no. 
 
Sr. Alcalde: Ho baixarem, això és fàcil. Li baixarem. No m’he fixat, és que jo el conec 
molt aquest dibuix, el veig i no el llegeixo perquè ja sé que posa perquè m’ho he 
inventat jo. 
 
Sr. Gallart: M’ho he imaginat Sr. Alcalde. Si ens gastem els diners almenys que ho 
veiem, no? El seu dia també es van posar els horaris dels busos allà a dalt de tot i ho van 
haver de baixar perquè allò no ho veia ningú, havien de posar escales per veure els 
horaris. Següent pregunta, m’ha arribat que en el camp de futbol es va inundar, els 
ordinadors per terra, els nens no sabien si podien jugar aquest cap de setmana perquè 
se’n van anar totes les dades i ho van perdre tot. 
 
Sra. Torrent: No tenen ordinadors. 
 
Sr. Gallart: Qui ho ha dit que no? 
 
Sra. Torrent: El bidell té ordinador? 
 
Sr. Gallart: No, el bidell no, no hi ha gent que es dedica a fer les fitxes dels jugadors? 
Què és el bidell qui fa les fitxes? 
 
Sra. Torrent: No, allà no va entrar, va entrar al judo. A la part del judo on està el tatami 
va entrar l’aigua però allà no hi havia material... 
 
Sr. Gallart: Per què va entrar aigua allà? 
 
Sra. Torrent: Com que va ploure tantíssim les regletes que recullen tota l’aigua es van 
embussar amb el mateix cautxú del camp de futbol i va passar i va entrar a dintre. 
 
Sr. Gallart: Allà es fa periòdicament una revisió dels embornals? 
 
Sra. Torrent: Sí, jo tinc les fulles del manteniment. 
 
Sr. Gallart: Cada quinze dies vaig al camp de futbol, el proper Ple... 
 
Sra. Torrent: Cada quinze dies no es treuen les regletes per netejar, ni aquí ni... com no 
sigui al Camp Nou. 
 
Sr. Gallart: El proper dia que vagi al camp li faré una foto per portar-li. Pregunta per 
vostè Sra. Ester. No sé si ho vaig entendre malament, a la Riera de Burgada vaig fer una 
aportació i vaig pensar home pot ser bo, aquelles canyes que creixen al costat de la 
vorera de la riera. 



105 
PLAÇA MAJOR, 11 ♦08389 PALAFOLLS (BARCELONA) 

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

 
Sra. Torrent: Al meu company, el Sr. Juan Osorio. 
 
Sr. Gallart: A on pertany allò? 
 
Sra. Torrent: El canyer, a l’Osorio. 
 
Sr. Gallart: Però de la Riera de la Burgada. 
 
Sra. Torrent: Sí, però és al final, està tocant... 
 
Sr. Gallart: I qui és que les talla cada quinze dies? No la persona, l’empresa. Qui ho talla 
allò? 
 
Sr. Osorio: Si tenim el manteniment nosaltres li hauria de consultar al tècnic. 
 
Sra. Torrent: Cada quinze dies les tallen? 
 
Sr. Gallart: Sí. Però vaig més enllà; vostè venint de Calella cap aquí, o sigui direcció 
Blanes, en la rotonda d’aquí a Palafolls si mira vostè a mà dreta allà segurament ha estat 
un pagès que ho ha solucionat ràpid i és aplicant un producte, ha quedat tot sec. 
 
Sra. Torrent: Això està prohibit. Hi ha una part que està tota morta, uns vint-i-cinc o 
trenta metres, ja ho he vist, ojo amb això. 
 
Sr. Gallart: No sabem doncs qui talla les canyes, no ho sabem. 
 
Sra. Torrent: No sé si és nostre això Joan perquè no tinc constància. 
 
Sr. Gallart: Però si he vist als del Molí d’en Puigvert allà. 
 
Sr. Alcalde: Doncs deuen ser ells. 
 
Sra. Torrent: El Molí d’en Puigvert hi ha vegades que treballa per altres empreses i per 
una altra gent. El Molí d’en Puigvert o a qui has vist? 
 
Sr. Gallart: Jo he vist uns senyors allà tapats amb aquelles màquines. 
 
Sra. Torrent: Però no només treballa per l’Ajuntament, també fa altres manteniments. 
 
Sr. Osorio: El manteniment de rieres no el fa El Molí d’en Puigvert. 
 
Sr. Gallart: Jo no dic a dintre de la Riera, jo dic als laterals, a la gespa que hi ha als 
costats, dic els bancs, tot allò que hi ha allà. El passat 22 de setembre a la Comissió que 
se’ns va convidar a venir sortia l’adjudicació de la concessió de la gestió del servei 
públic de cementiri municipal i després unes fotocopiadores, hi havia dos punts que 
vam votar i que avui no he vist aquí en el Ple, és així? 
 
Sr. Rueda: Em sembla que era donar compte, era error material. 
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Sr. Secretari: Va passar per la Junta. 
 
Sr. Gallart: I per què vam votar en la Comissió nosaltres? 
 
Sr. Alcalde: Perquè són temes delegats del Ple a la Comissió. Hi ha uns temes que es 
deleguen des del Ple a la Comissió, es donava compte que això passaria per la Comissió 
perquè estiguéssiu enterats, encara que era competència de la Comissió. 
 
Sr. Gallart: Em sobtava que anéssim a votar aquest punt el dia 22 quan realment les 
fotocopiadores ja fa un mes que funcionen. D’acord. Sr. Rueda, volia fer una aportació 
que em sembla que es prou important. Com ha dit el Sr. Alcalde, aquest any hem tingut 
un període de pluges bastant important, tot el que és la part del barri de Sant Lluís molt 
sovint es queden sense llum, sense enllumenat públic. Jo no sé si és després missió 
d’algú en concret si no hi ha llum d’avisar al tècnic que toca perquè torni una altra 
vegada a rearmar allò. Hem estat nits sense llum. 
 
Sr. Rueda: A Sant Lluís dius? 
 
Sr. Gallart: I Pau Casals, Girona, tot allò de per allà dalt, Capdevila, tot allò d’allà, ha 
quedat sense llum però negre nit, només la llum que aporten els veïns des de casa seva. 
Jo no ho sé això com està coordinat o compaginat perquè quan passa una cosa 
d’aquestes com a mínim, o no sé potser la policia si volta. 
 
Sr. Rueda: La policia avisa els caps de guàrdia... 
 
Sr. Gallart: Doncs, m’agradaria que prenguessin nota. Després una altra cosa, s’ha parlat 
abans de que anaven a posar l’enllumenat de la passera direcció cap a Sant Lluís. Si se’n 
recorda quan es van confeccionar els pressupostos d’aquest any se’ns va dir que féssim 
alguna aportació i la nostra aportació era que l’enllumenat que va cap a l’IES, al final no 
es va posar. Jo el que volia fer era una proposta perquè si el que realment estem 
malament de pressupost o el que sigui sí que el que podríem fer és treure les faroles que 
estan festes malbé d’allà de la zona industrial i posar-ne unes quantes aquí. Es poden 
posar no cal que siguin faroles perquè després les trenquin, si fossin faroles d’aquestes 
llargues que hi ha jo crec que pot funcionar i les tenim allà que no fan res ara. No sé, 
mireu-ho. Més que res us ho dic perquè d’alguna manera també seria important ara a 
l’hivern és quan realment no es veu res per la tarda. 
 
Sr. Alcalde: Però els nens surten a les cinc, no? A les tres? 
 
Sr. Gallart: Però passeja moltíssima gent per allà i amb animals, bé, amb gossos també. 
Ah, fa gràcia això? Pels gossos? 
 
Sr. Alcalde: Animals, animals. 
 
Sr. Gallart: Sí, he especificat. No sé potser m’he perdut alguna cosa que fa gràcia. 
 
Sr. Alcalde: No. 
 



I*l*s*s*
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Sr. GallaÏt: Per mi ja està, gràcies.

I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Alcalde donà per aixecada la sessió, essent
les 22:05 hores, del que jo, el Secretari, en dono fe.

/ intí Ajustí Bassa

/

/
/

.Z')

Sergi-mas.
ECRETARI

l

107
PLAÇA íUAJOR, 1 1 *08389 PALAFOLLS (BARCELONA)

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


	141003PO.pdf
	doc00559520141209145028.pdf



