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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Caràcter: Ordinari
Data: 1l de desembre de 2015

Hora que comença: 19:15 hores
Hora que acaba: 21:58 hores
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament

PRESIDEIX

Valentí Agustí i Bassa, Alcalde de la corporació

REGIDORS ASSISTENTS

Primera Tinent d'Alcalde: MŞ Dolores Agüera Mmtín
Segon Tinent d'Alcalde: José Manuel Rueda García
Rosa María García Colomer
Rafael Cubarsí Bas
MontseÏÏat Rovira füera

Francesc Alemany i Martínez
Susanna Pla i Capdevila
Jordi Villaret i Sayago
Judit Caimel i Pujol
Oscar BerÏnàn Boldú
Juan Andrés Osorio Pirieiro

Martín Victoria Iglesias

ACTUA COM A SECRETÀRIA

María Cacharro Lòpez, Secretària de la corporació i assisteix la Interventora-accidental,
na Roser Corbera Safont.

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIO DE L'ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS

ANTERIORS CELEBRADES EL 9 D'OCTUBRE, 6 DE NOVEMBRE I24 DE
NOVEMBRE DE 2015.

2. SOL-LICITUDS, COMUNICACIONS I DISPOSICIONS D'INTERÉS PER A
L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.

3. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC
MUNICIPAL PER REGULAR EL SISTEMA DE VIDEO-ACTA I AUDIO-ACTA
CERTIFICADA.

4. APROVACIÓ INICIAL DE LA NORMATIVA D'ORGANITZACIÓ I
FUNCIONAMENT DE LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL DE PALAFOLLS.
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5. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
AMB UTILITZACIÓ, PER PART DELS PARTICULARS, DE MÀQUINES
BIOTRITURADORES, PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT DE PALAFOLLS.

6. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL
D'ORDENACIÓ, EN L'ÀMBIT DEL SECTOR NÚMERO 36 "SERRA DE
VALLPLANA", PER L'AUGMENT DE L'ALÇADA MÀXIMA REGULADORA
DE LES SITGES D'EMMAGATZEMATGE.

7. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL
SECTOR NÚMERO 36 "SERRA DE VALLPLANA", PER L'AUGMENT DE
L'ALÇADA MÀXIMA REGULADORA DE LES SITGES
D'EMMAGATZEMATGE.

8. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL PLA D'IGUALTAT DE GÈNERE DE
PALAFOLLS 2011-2014 PEL PERÍODE 2015-2017.

9. PROPOSTA PER A L'AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT D'UN SEGON
LLOC DE TREBALL AL SECTOR PÚBLIC.

10. APROVACIÓ DELS ACORDS DE LA COMISSIÓ MITXA DE SEGUIMENT
DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE L'AJÏ?JNTAMENT DE
PALAFOLLS, DE DATA 26 D'OCTUBRE DE 2015, PEL QUE FA AL SISÈ DIA
D'ASSUMPTES PROPIS DEL PERSONAL LABORAL.

11. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A
L'EXERCICI 2016, AMB LES SEVES BASES D'EXECUCIO I LA PLANTILLA
DE PERSONAL.

12. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA 920/2015 A 1 208/2015
I CONTROL D'ÒRGANS DE GOVERN.

13. PRECSIPREGUNTES.

DESENVOLUPÀMENT DE LA SESSIÓ

Sr. Alcalde: Bona nit a tots. Començarem el Ple ordinari corresponent al mes de
desembre. Avui ho hem adelantat una mica perquè hi havia gent que tenia sopars i coses
d'aquestes que es celebren durant els NadaÏs i esperem acabar abans de les-deu. És un
Ple ordinari que conté també un..., a vegades ho fem com a extraordinari però aquesta
vegada ja hi podem enquibir tot el que és el pressupost coí?esponent a l'any que ve,
2016. Ens hem de felicitar, és la primer vegada, no? que el fem abans de final d'any.
S'ha de felicitar a la gent que ha treballat, a la Regidora, a la Roser, a la gent..., als
tècnics, ha sigut una bona feina.

1. APROVACIO DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

Es sotmeten a aprovació els esborranys de les actes de les sessions anteriors, celebrades
els dies 9 d'ocfübre, 6 de novembre i 24 de novembre de 2015, distribuïdes als
assistents juntament amb la convocatòria, que foren aprovades, per unanimitat, sense
cap esmena les actes del dia 6 de novembre i24 de novembre de 2015, i l'acta del dia 9
d'octubre de 2015 fou aprovada amb els vots a favor dels senyors Valentí Agustí i
Bassa, M. Dolores Agüera Martín, José Manuel Rueda García, Rosa Ma'a García
Colomer, Rafael Cubarsí Bas, Montserrat Rovira füera, Francesc Alemany i Martínez,
Susanna Pla i Capdevila, Jordi Villaret i Sayago, Judit Caimel i Pujol, Juan Andrés
Osorio Pifieiro i Martín Victoria Iglesias, i el vot en contra del senyor Oscar Bermàn
Boldú.
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Sr. Alcalde: Hi ha alguna correcció? Sr. BeÏmàn.

Sr. Berním: Buenas noches Sr. Alcalde, Sres. Regidores. Yo solo quería comentar que
me gustaría que las actas se aprobaran independientemente porque todas de golpe, a
nuestro criterio, una la vaÏnos a votar en contra y en otra nos vamos a abstener Sr.
Alcalde.

Sr. Alcalde: De acuerdo.

Sr. BerÏnàn: El motivo es que nosotros votamos en contra el tema de la liquidación de
cuentas y no mantenemos la votación en el acta en contra, a nuestro criteÏio.

Sr. Alcalde: Pero la votación es por si el acta refleja lo que ha pasado no si estàn a favor
o en contra.

Sr. BerÏnàn: Ya, ya, pero quiero votar, quiero mi manifestación votar en contra.

Sr. Alcalde: Pero quiere votar en contra porque quiere que corrijamos algo que no està
bien puesto pero no porque esté en contra.

Sr. BeÏÏnàn: No estoy a favor del acta.

Sr. Alcalde: Sí, pero, żpor qué? żNo esM bien?

Sr. Bermàn: Sr. Alcalde, yo no acabo de entender.

Sr. Alcalde: Yo soy el que no entiendo.

Sr. BerÏni: Si yo le digo que voy a votar en contra del acta porque no estoy de acuerdo
con la acta porque esta acta no se tenía que haber hecho, porque dije en su momento que
no se podía votar en reflejo de lo que se estaba escribiendo, porque la liquidación de
cuentas había un regidor que estaba acfüando con sus competencias, que no tenia esas
competencias con lo cual no estoy de acuerdo que en esa acta se escriba y se apmebe
toda la propuesta de la liquidación de cuentas. żNo sé si me entiende? No estoy de
acuerdo que se incorpore una cosa que no se tenía que poner a mí entender.

Sr. Alcalde: Yo creo que. .., bueno pienso otra cosa pero es igual. Podemos votarlas una
a una. Para la del día 9 de octubre, żestàn todos de acuerdo? żUsted también?

Sr. BeÏÏÏÏi: No.

Sr. Alcalde: La del 9 de octubre es la del día este, pues en ésta hay un voto en contra. El
6 de noviembre ,:,Sí? y el 24 taÏnbién, żrio'.

Sr. BeÏÏni: Sí, sí.

Sr. Alcalde: Votaremos lo que usted ha dicho, que haya una votación en la que hay una
diferencia żvale? Molt bé, doncs passem al punt número 2 si no hi ha res a dir.
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żEsquerra Republicana esta d'acord com ho hem fet? Vosaltres Ciutadans taÏnbé esteu
d'acord de fer-ho així? Molt bé.

2. SOL-LICITUDS, COMUNICACIONSI DISPOSICIONS D'INTERÉS PER
A L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.

Sr. Alcalde: Jo volia plantejar dos temes. Un que suposo que ja el sap tothom, durant
aquests dies entre el passat Ple ordinari i aquest hem pogut inaugurar la rotonda de Sant
Lluís. Penso que és una obra important que s'ha fet en aquest moment, que ha estat
subvencionada per la Diputació. Penso que ha quedat molt maca, vull dir que ha
dignificat molt l'entrada del barri. Jo la veritat és que arnb aquelles pendents que hi
havia patia una mica perquè pensava que a l'igual hi hauria problemes per d'alguna
manera fer el trànsit fàcil però sembla que està bé i..., bé, felicitem per això. L'altra cosa
és que, em sembla que ja ho havia dit en el passat Ple que haviem tingut una visita del
Conseller d'Urbanisme i Territori, el Sr. Santi Vila. Venia a visitar Bioiberica i durant la
visita vam sortir al pati, a fora, a on està Can PuigveÏt, a on ells tenen aquell edifici per
serveis i mirant l'autopista em va dir ?has de pensar que ja es segur que hi ha continuïtat
de l'autopista? la que estàvem mirant, estava al davant nostre "i des de Blanes aÏÏibarem
a Lloret, passarem Lloret?. I això penso que és algu que ja està pactat i que està fet i tal.
Avui, per una casualitat, jo vaig dinar amb l'Alcalde de Blanes, per un tema de la
cooperativa agrícola que hi ha a Blanes i a Palafolls, el dimecres, i l'Alcalde em va
insinuat? algu i avui m'ha tornat a tmcar per dir-me que pensava l'Ajuntament sobre la
continuïtat d'aquesta autopista i que en principi ell personalment pensava que era una
cosa bona perquè desviaria molt el tràfic que tenim per aquí, pels semàfors, per
l'entrada de Palafolls i tarnbé, evidentment, per la part de la carretera que tenen a
Blanes. Si nosaltres tenim problemes de comunicació Sant Lluís i Les Ferreries, ells ho
tenen quatre vegades més. Bé, d'alguna manera he dit que avui teníem Ple, que
comunicaria això, perquè a més de bona tinta sabia que passaria..., bé, que almenys el
govern acfüal del Sr. Santi Vila ja m'ho havia comunicat que hi havia això i, bé, ho
deixava dit perquè d'alguna manera anem pensant per si farem una moció a favor o no
perquè és una cosa que sembla que en els altres municipis ho estan plantejant. Després,
hi ha un parell de coses més, no?

Sra. Agüera: Explicar que han començat dos persones, són dos plans d'ocupació, ho
fem a través del Consell Comarcal perquè l'Ordre que va sortir del SOC com que només
ens tocaven dos persones no perÏnet que ho faci l'AjuntaÏnent directaÏÏÏent i, ?lavors, ho
fem a través del Consell Comarcal i aquestes persones han començat a treballar,
s'incorporan a la brigada d'obres de l'Ajuntament i estaran doncs fent manteniment,
voreres, bé, una mica la feina de la brigada. Treballarant durant sis mesos. Eren
persones que no teníen cap tipus de prestació i, per tant, dir-vos això que estaran sis
mesos treballant amb nosaltres.

3. APROVÀCIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
ORGÀNIC MUNICIPAL PER REGULAR EL SISTEMA DE VIDEO-ACTA I
AUDIO-ACTA CERTIFICADÀ.

El Títol Preliminar de la recent Llei 40/2015, d' 1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic regula aÏnb detall el règim dels òrgans adÏninistratius, prenent com a base la
noÏÏnativa vigent fins ara (Llei 30/1992, de 26 de novembre) i incorporant-hi diverses
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novetats. Entre elles destaca la generalització de l'ús de mitjans electrònics per tal que
els dits òrgans puguin constituir-se, celebrar les seves sessions, adoptar acords, elaborar
i ?liurar les actes de les seves reunions.

De manera més concreta, l'article 18, relatiu a les actes, estableix que podran gravar-se
les sessions que celebri l'òrgan col-legiat, i que el fitxer resultant de la gravació,
juntaÏnent aÏnb la ceÏtificació expedida pel Secretari de la seva autenticitat e integritat,
així com quants dociunents en supoÏt electrònic s'haguessin utilitzat com a documents
de la sessió, podran acompanyar a l'acta de les sessions sense necessitat de fer constar
en aquesta última els punts principals de les deliberacions. Les gravacions de les
sessions celebrades i els docuÏnents en supoÏt electrònic hauran de conservar-se, per tal
que es garanteixi la integritat i autenticitat dels fitxers electrònics corresponents i l'accés
a ells per part dels membres de l'òrgan coHegiat.

Altra noÏÏnativa de referència:

Art. 109 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Régim JuÏ'dic dels Ens locals.
Llei estatal 1 l/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics.
Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
Llei 1 9/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la inforÏnació pública
i bon govern.

Els sistemes VideoActa i AudioActa combinen l'enregistrament en vídeo/audio dels
plens municipals amb el docuÏnent acta en foÏÏnat electrònic, tot signat electrònicament
aÏnb el certificat digital o el DNI electrònic del secretari/a de l'entitat local per donar fe
legal de l'acte.

Les capacitats inherents a VideoActa/AudioActa optimitzen el treball de secretaris i
secretaries generals en l'elaboració de les actes municipals, a més d'ajudar els
departaÏnents de premsa a organitzar els continguts audiovisuals dels plens i facilitar
l'accés de la premsa als mateixos, permetre a ciutadans i empreses accedir als
continguts de les decisions muÏÏicipals i oferir nous serveis de Societat de la Informació
als ciutadans.

Quant al procediment per a la gravació, es realitza a través d'una senzilla interfície
d'usuari que perÏnet marcar els moments de la gravació on comença cada punt de
l'ordre del dia del ple, generant-se la VideoActa o l'AudioActa de manera automàtica
així com la integració entre el vídeo/audio del ple i el docuÏnent acta del mateix.
PosteÏioÏÏnent, el secretari o la secretaria de l'Ajuntament signa la
VideoActa/AudioActa mitjançant el seu certificat digital o el DNI electrònic, generant-
se així el material que s'emmagatzemarà en un gestor docuÏnental i al qual es tindrà
accés públic des del portal municipal. Com a part del portal de reproducció, cal destacar
la possibilitat de seguir el ple via streaming en temps real mentre són gravats amb
VideoActa/AudioActa.

Aquests sistemes es converteixen, per tant, en instruments facilitadors de l'accés
perÏnanent de la ciutadania a la informació pública dels processos adÏninistratius, de
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manera que contribueix a enfortir els principis de GoverÏ? Obert com la transparència, la
participació i la coHaboració.

Per tal d'incorporar de manera efectiva i legal els sistemes esmentats a l'elaboració de
les actes dels òrgans col-legiats de l'AjuntaÏÏÏent, es fa necessari modificar deterÏninats
preceptes del ReglaÏnent Orgànic Municipal vigent.

Vist l'avantprojecte elaborat per la Comissió d'esfüdis i que s'adjunta a la present
proposta.

Vist l'inforrne emès per la Secretària de la Corporació, senyora María Cacharro López,
de data 26 de novembre de 2015.

Vistos els articles 22.2.d) i 47.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.

Vist el dictamen de la Comissió InforÏnativa de Serveis Generals i Territorials, de data 3
de desembre de 2015, el Ple de l'AjuntaÏnent, per unanimitat, acordà:

PÏaimer.- Aprovar inicialment la modificació dels articles 21, 22 i23 del Reglament
Orgànic Municipal, segons la següent redacció:

- Es modifica Particle 21, que quedarà redactat de la manera següem:

"AÏticle 21.- Actes i reproduccions:
1. De cada sessió s'estendrà acta pel SecretaÏi/a, en que es recolliran els acords

adoptats, remitint-se, pel que fa a les opinions emeses, a la Vídeo-Acta o Audio-
Acta ceÏtificada en la que seran íntegrament enregistrades totes les sessions del
Ple. El fitÏ,er resultant de la gravació acompanyarà a l'acta de les sessions sense
necessitat de fer constar en aquesta última els punts principals de les
deliberacions.

2. Les gravacions de les sessions celebrades i els documents en supoÏt electrònic
hauran de conservar-se, per tal que es garanteixi la integÏitat i autenticitat dels
fitÏ,ers electrònics corresponents i l'accés a ells per paÏt dels membres de
l'òrgan coHegiat".

- S'afegeix un paràgraf (3) a Particle 22, quedam redactat de la següem manera:

"AÏticle 22. Publicitat de les sessions.

1. Les sessions del Ple seran normalment públiques i, en conseqüència, podran
assistir a elles tots els ciutadans/es Uo veïns/es que ho considerin convenient,
aiÏ.í com els mitjans de comunicació social. Malgrat això, amb caràcter
excepcional, el Ple, previ acord de la majoria absoluta dels nombre legal dels
seus membres, a proposta de qualsevol d'ells, podrà declarar secret el debat i
votació d'aquells assumptes que siguin susceptibles d'afectar als drets
fonamentals de les persones relatius a l'honor, a la intimjtat i a la pròpia
imatge, reconeguts per l'aÏticle 18.1 de la Constitnció, i, en cas d'això, la sessió
es celebrarà a poÏta tancada si tots els assumptes a tractar es troben en aquesta
circumstància. Si solament afecta a un o varis assumptes, es desallotjarà al
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públic de la sala amb caràcter previ a l'inici del debat de l'assumpte concret
afectat per aquesta circumstància.

2. La publicitat dels Plens implicarà, ultra la presència dels ciutadans a la sala de
Plens, la possibilitat d'instal-lar sistemes de megafonia o circuits tancats de
televisió quan l'interès d'una sessió demandi aquesta major difusió.

3. Les sessions del Ple seran enregistrades en Vídeo-Acta o Audio-Acta ceríificada
pel Secretari/a General de l'Ajuntament."

- A /'aríiàe 23, s'afegeix un nou paràgraf, quedmit redactat de la següent manera:

AÏaticle 23. Intervenció del públic assistent.

En les sessions ordinàries, després del torn obert de paraules i una vegada
aixecada la sessió per l'Alcaldia, podrà intervenir el púbuc assistent per formular
aquelles qüestions que tingui per convenient, que seran contestades pels
corporatius presents, sempre que concorrin, acumulativament les condicions
següents:
a) ha de tractar-se de qüestions d'interès general de la població; es rebutjaran les
intervencions que tinguin per finalitat incidir en qüestions privades, els canals per
a la resolució de les quals mai no podran ésser aquests.
b) les intervencions, sempre breus i concises, hauran de presentar-se per escrit a
l'Alcaldia sense que la seva extensió superi en cap cas una plana, abans de la
convocatòria de la seSsió ordinària de què es tracti per tal de què l'Alcalde o
Regidor pugui respondre d'immediat. S'acceptaran les intervencions formulades
oralment; aquestes seran contestades en la sessió següent, ?levat que el preguntat
volgués donar resposta immediatament.

Aquestes intervencions quedaran recollides amb un annex de la Vídeo-Acta o
Audio-Acta del Ple."

Segon.- Sotmetre l'aprovació de la modificació del Reglament orgànic municipal 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 suggeÏiment, la modificació del Reglament s'entendrà aprovat
definitivament sense necessitat de nou acord.

Aprovada definitivament la modjficació del Re71ament orgànic municipal es
publicarà íntegrament en el BOP, entrant en vigor una vegada transcorregut el
termini de 15 dies previst a l'aÏt. 65.2 LRBRL. Així mateiÏ,, 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.

QuaÏt.- 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.
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Cinquè.- Facultar tan àmpliament com sigui necessari en dret al Sr. Alcalde per a
la tramitació i execució d'aquests acords.

Sr. Alcalde: Bé, ho hem parlat que interessaria, sobretot, tenim molt clar el tema de
l'audio perquè això ens facilitaria que la persona que està passant a escrit els Plens, les
actes, doncs, es pugui fer d'una forÏna automàtica i estalviaríem la segona feina que
aquesta persona de Secretaria utilitza i el tema de la videoacta taÏnbé semblava
interessant encara que hauÏ'em de parlar un mica dels preus i..., però, vaja, el tema de
l'audio ho tenim clar i també penso que tot aquest sistema d'audio que tenim aquí
haurí:em de..., part de l'acta és això millorar-ho perquè és una mica..., tants fils i tot això
podríem d'alguna manera modernitzar-ho. L'altra qüestió que té a veure aÏnb això, en
tot cas votem això, no? Voleu parlar? comencem per aquí.

Sr. Regidor: (en la gravació no s'escolta el parlament)

Sr. Alcalde: Veus, és evident que hem de canviar el sistema de micròfon.

Sr. Alemany: Ara, bona tarda a tothom. Preguntava si em tocava o no, perquè si
canviem o no d'ordre per saber si ens toca. Sobre aquest aspecte hi havia un parell de
temes que eren importants per nosaltres. Sobretot de cara a la possible assistència del
públic i el fet de que després la informació que es produeixi cada Ple sigui consultable
d'una manera còmode per part de les persones que vulguin patir aquest procés de
consultar una acta de Ple i tot plegat. Per començar hi havia un aspecte que s'indica en
l'article 23 que modifiquem, s'afegeix un paràgraf i el puÏÏt b) indica que "les
intervencions...? parla de les inteÏvencions en el torn obert de paraules que faci el públic
assistent en el Ple, "les intervencions" diu en el punt b) "...sempre breus i concises,
hauran de presentar-se per escrit a /',4lcaldia sense que la seva extensió superi en cap
cas una plana, abans de la convocatòria de la sessió ordinària de què es tracti per tal
de què /'.Jlcalde o Regidor pugui respondre d'immediat.? No, no, aquf posa intervenció
del públic assistent "article 23, s'afegeix un nou paràgraf, quedant redactat de la
següent martera: Àrtide 23. Intervenció del públic assistent.? Per tant, diu que s'ha de
fer per escrit, no? abans de la convocatòria de la sessió ordinària, aquest és el primer
punt. La immensa majoria de nosaltres no tenim massa clar encara, és una assignatura
pendent saber quan convocarem un Ple, quan hi haurà un Ple i tot plegat perquè el
calendari és una miqueta marejant, la gent menys encara sap quan es convoca un Ple.
Per tant, en fi, saber quan es convoca una sessió ordinària per paÏt de la gent és
complicat o dificilíssim i, d'altra banda, obligar a que es faci una redacció per escÏit per
tal de que hi hagi una resposta iÏÏÏmediata el que fa és impedir la possibilitat de que hi
hagi algun tipus de resposta del Regidor o de la Regidora a algú que ha vingut el dia del
Ple i tot plegat. Aquest aspecte, tot i que diu després que s'acceptaran les intervencions
formulades oralment, aquestes seran contestades en la sessió següent. Sabem que la gent
ve als Plens però no sempre..., desafoÏtunadmnent o afortunadament van canviant però
no sempre són els mateixos i és obligar-los a venir dos Plens per poder tenir una
resposta. Per tant, o bé si la plantegen per escrit se'ls hi..., si se'ls hi obliga a plantejar-la
per escrit que se'ls hi contesti per escrit també en aquest sentit o bé rnirar de trobar
algun tipus de procediment en què hi hagi alguna resposta més iÏnÏnediata a la persona
que s'ha desplaçat, ha vingut aquí, ha estat en un Ple de dos, tres hores el que sigui. En
aquest sentit, potser podria ser millorable aquest argument que després repesant-t'ho ho
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hem vist al daÏÏer moment. I després també hi havia el tema de la consulta. Deien que el
forrnat era..., mirava a la Loli, sí, perquè era la que tenia experiència amb el Consell
Comarcal. Aquest tipus d'actes per escrit és més o menys fàcil si queden totes les
intervencions recollides, anar a buscar el punt en què es parla de no sé què i es parla de
no sé quants. Si només, pel que hem entès, si només queda per escrit indicat els acords i
les intervencions passen a ser notes de veu, entenc penjades, si no estan molt ben
indexades, bé, dificultarà molt més el control del que s'ha dit o del que no s'ha dit. Per
tant, que ens expliquin com funciona això i en qualsevol cas si podem tenir algun tipus
de garantia de que no dificultarà després el control del que s'ha dit per part de tots, tants
dels Regidors com la gent de...

Sr. Alcalde: La pregunta està bé perquè a més té a veure amb el que jo volia dir després
en el sentit que aquest paràgraf no és nou, està en el ROM, existeix aquest i això no s'ha
fet servir mai. Això ?liga en què des de l'Alcaldia, des del govern, es va fer una proposta
de fer certs canvis en quant al torn, en quant al temps sobretot que taÏnpoc és algu que
seguíssim ijo vaig arribar a la conclusió, per la inforÏnació que vaig rebre de tots vostès,
que la situació tal com estava fins a aquest punt semblava que era la millor. Vull dir
que, hi havia unes coses que s'havien de fer i no les fèiem i penso que tant el temps com
la foÏma com es feia i la participació del públic pensàvem que estava ben garantida.
Llavors, en aquest sentit, crec que la meva proposta és mantenir la sifüació tal i com
està, que no està escrita però té a veure amb una mena de cultura que es fa d'una
deterÏninada manera i si vostès en aquests punts, per exemple, d'allò de l'ordre em
donen la ?libertat de poder, com en aquest moment no està regulat, decidir-ho per les
qüestions que siguin per la quantitat de preguntes o el temps o el que sigui i continueu
fent com fins ara doncs, penso que seÏia la millor opció. I aquesta qüestió que es
planteja jo tarnbé estic d'acord, que seria millor que estiguessin les preguntes
registrades i que només en casos excepcionals les tinguessin que fer per escrit però que
no és el cas, vull dir que no tenim aquesta necessitat. Suposo que hi ha ajuntaments que
tenen moltes preguntes pendents i que se'ls hi allarga molt el temps, és una mica el tipus
Blanes que és el que vaÏn bàsicament plantejar aquells mesos en què vam tenir al Vice-
Secretari que va d'alguna manera aplicar coses que es feien a Blanes i que jo crec que
aquí no són necessàries. En principi jo mantindria les coses com estan.

Sr. Alemany: Per tant, entenem que es respondrà a la gent que fa l'esforç de venir, se li
respondrà i, en qualsevol cas, si han de presentar-ho per escrit se'ls hi contestarà per
escrit igualment.

Sr. Alcalde: Sí, sí, em sembla bé.

Sra. Agüera: De totes maneres sempre es pot fer alguna esmena perquè és l'aprovació
inicial, estem en l'aprovació inicial. Si vols et contesto a allò del que parlaves.

Sr. Alemany: L'acta, sí, si us plau, sí.

Sr. Agüera: Hem parlat amb una empresa que es dedica a aquestes coses però després ja
es veurà aquí se li adjudica. Hi ha un índex en què els punts del Ple estan en el minut
exacte, et posa, ara m'ho invento, el punt número quatre; del minut vint-i-tres al minut
trenta, i aquí podràs escoltar...
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Sr. Alemany: Les intervencions del punt...

Sr. Alcalde: Molt bé. El Sr. Berrnàn té alguna inteÏvenció?

Sr. BerÏÏÏàÏÏ: Una pregunta. Jo vaig dir-ho al principi ja, que ens estàvem complicant
aÏnb el tema del ROM. Jo anava encaminat, a paÏt de molts dels aspectes amb els quals
no estava d'acord en l'anterior Comissió que vaig assistir, és que fem comparacions
sempre, i això ho vaig deixar molt clar, per què sempre fem comparacions aÏnb
l'Ajuntament de Blanes? Quan a l'AjuntaÏnent de Blanes els Plens municipals són cada
mes. Llavors, vaÏn tenir un debat amb el tema que es revisaria abans d'aprovar aquest
ROM, i aÏnb vostè ho vaig estar parlant, el replantejament de fer els Plens cada mes.
Després, veiem que en aquest document i m'agradaria que em contestes si s'ho ha
pensat fer els Plens cada mes i perquè fa comparatives aÏnb un ajuntaÏnent que no té res
a veure amb l'AjuntaÏnent de Palafolls que és un ajuntaÏnent molt petit i fem els Plens
cada dos mesos. I el que no acabo d'entendre és perquè si ara ho traslladem, per dir-ho
així, a internet, per dir-ho així, ?lavors, la gent que no tingui internet o que no tingui
abast per poder mirar l'interval de les intervencions, què farà?

Sr. Alcalde: El que vull plantejar més és aprovar l'audioacta, que sigui recollida l'acta
de manera electrònica, millorar el sistema de traÏÏsmissió entre nosaltres i el tema de la
videoacta jo ja he dit abans que jo crec que ens ho hauríem d'estudiar més perquè a més
és una inversió més important i que no acabem de veure clar que tingui interès de veure
una cosa en video la gent. Sobre la seva pregunta, no ens fixem sempre, ens hi vam fixar
en aquest cas concret perquè teníem dintre de l'ajuntaÏnent un Secretari accidental que
venia d'aquest poble i ens va dir, ?mira, nosaltres ho fem d'aquesta manera? i acabem
de fer-ho així. Sobre el tema dels Plens cada mes, és un plantejaÏnent que jo vaig poÏtar
per fer certs canvis en el ROM, pensava que potser si es feia tot d'aquesta manera potser
sí que podríem fer-ho cada mes i no tindÏ'em el pes que tenim en aquest moment. Tot
això, jo crec que ho deixaríem pendent perquè finalment el que va, penso que vostè
taÏnbé estava d'acord i Esquerra també estava d'acord en què els Plens funcionaven més
o menys bé de la manera com nosaltres estàvem fent sense seguir estrictaÏnent el
minutatge i la..., no?

Sr. Bermàn: Si estem reclamant..., durant quatre anys estem reclaÏnant tant la part
d'Esquerra Republicana com el Partit Popular estem reclamant que es facin els Plens
cada mes.

Sr. Alcalde: No, no, això és una altra cosa. Estic parlant dels canvis en quant als temps.

Sr. Bermàn: Però els canvis, evidentÏnent Alcalde vostè hauria de ser una persona
sincera i dir-ho perquè això és un plenari, és una cosa pública i la gent ha de saber.
Vostè el que volia canviar és les intervencions dels Regidors d'Esquerra Republicana i
que comencessin pel petit al major. Quan el sistema durant trenta anys ha sigut que les
intervencions sempre han sigut del major al menor i aquesta va ser la qüestió. Llavors,
la meva qüestió va ser respectar el que havíem fet durant molt de temps el canvi
d'intervencions.

Sr. Victoria: Això s'ha canviat?
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Sr. BerÏnàn: A l'anterior Ple va canviar-ho.

Sr. Victoria: No es va canviar.

Sr. Beríni: A l'anterior Ple no va canviar-ho?

Sr. Victoria: Accidentalment, però, bé.

Sr. Alcalde: VaÏn fer-ho per provar. En realitat com no queda el tema aquest de les
intervencions no queda fixat en res jo crec que és competència de l'Alcalde dir
comencem per un cantó o per un altre o pel mig o pel que té més preguntes va al darrere
o el que té menys jo que sé. Jo penso que tot això potser el tema de l'andioacta facilitarà
les coses i, potser, ho podem veure d'una altra manera. Jo de moment el ROM el
deixaria com està i, en tot cas, tenim temps suficient com per canviar-ho en qualsevol
moment però anem a dotar-nos de més qüestions tècniques perquè puguem facilitar-ho i
que no sigui això tant engorros com és ara la transmissió.

Sr. Victoria: Un petit comentaÏi. Ciutadans estem d'acord també amb molts grups que
hem parlat de que la videoacta és interessant però sempre que no tallem, que el públic
pugui intervenir espontàniament. Demanar que ho presentin per escrit potser hauríem de
fer com hem fet sempre que sigui espontani i que la gent pugui intervenir sinó quedarà
molt quadriculat i quedarà massa tancat.

Sr. Alcalde: Ja hem dit que això ja existia, no fem cas. Continuem com estem que no
estem malaÏnent.

Sr. Victoria: Perfecte.

Sr. Osorio: Des del grup de EUiA i Iniciativa vaÏn comentar-li aquest sistema i que hi
creiem com a sistema que més facilita la transparència que ens emplenem la boca tots
de cara a molta gent escoltar i veure realment el que és un Ple.

4. APROVACIÓ INICIAL DE LA NORMATIVA D'ORGANITZACIÓ
REGLÀMENT INTERN DE LA LLÀR D'INFANTS MUNICIPAL DE
PÀLÀFOLLS.

Atès que l' AjuntaÏnent de Palafolls convençut de la impoÏtància educativa i social de
l'etapa de l'educació infantil i convençut de l'acció compensatòÏia que en alguns casos
exerceix aquesta etapa no ha escatimat esforços a l' hora de consolidar la ?lar d' infants
municipal.

Atès que l'educació infantil de primer cicle s'ha d'impulsar en coordinació i
col-laboració aÏnb els ajuntarnents, tant en la seva programació com en la ?liure
assurnpció de determinades competències, d'acord amb el que s'estableix en el Decret
282/2006 de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els
requisits dels centres.

Atès que el Decret 282/2006, de 4 de juliol estableix els principis, els objectius i les
competències educatives a desenvolupar durant el primer cicle de l'educació infantil, i

1l
PLAÇA MAJOR, 11 *08389 PALAFOLLS (BARCELONA)

ÏELÈFON 93 7620043 * ÏELEFAX 93 7652211 * E-MAIL palafolls@palafolls.cat



mWmWg""'t
ğ l

taÏnbé els requisits míniÏns quant al nombre i qualificació dels professionals que hi
intervenen, el nombre màxim d'infants per unitat, el procediment de creació o
d'autorització adÏninistrativa d'aquests centres, la participació de la comunitat escolar
en el control i gestió del centre, així com la possibilitat de delegar deterÏninades
competències als ajuntaments.

Vist que els AjuntaÏnents poden establir els controls i les supervisions necessàries per
garantir l'exercici de les competències delegades.

Vist que la ?lar d' Infants no disposa d'una NorÏnativa d'organització i funcionaÏnent
que concreti la norÏnativa del seu füncionmment i faciliti el seu funcionament.

Vist que fins ara el fiÏncionament de la ?lar ha estat regulat per norÏnes de
fiÏncionament intern, recomenacions o inforÏnació per les faÏnílies segons els costuÏns
anteriors.

Des de l'Àrea d'EnsenyaÏnent es demana que si sigui aprovada la NorÏnativa
d'organització i funcionaÏnent de la ?lar d' Infants que reguli el funcionament de la ?lar
de manera concreta i consensuada entre Ajuntament i Llar pel millor funcionaÏnent
d'aquest servei.

Atès que, les coÏporacions municipals estan facultades per intervenir en l'activitat dels
ciutadans i les ciutadanes mitjançant l'aprovació d'ordenances i reglaÏnents, 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 ReglaÏnent 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 foÏmació de l'ordenança corresponent i la designació d'una
Comissió d'esfüdi encarregada de redactar el text de l'avantproj ecte de la noÏma.

Vista la Providència d'Alcaldia de data 26 de novembre, per la qual es resolgué iniciar
expedient per a la redacció i aprovació de la NorÏnativa d'organització i funcionament
de la ?lar d'infants municipal, designant-se una Comissió d'estudis encarregada de la
redacció d'un avantprojecte de l'esmentada noíÏnativa.

Vist l'avantprojecte elaborat per la Comissió d'estudis i que s'adjunta a la present
proposta.

Vist l'infoÏÏne emès per ràrea d'Ensenyament de l'Ajuntament de data 26 de novembre
de20l5.

Vistos els articles 22.2.d) i 70.2 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim
Locali62 i següents del ReglaÏnent d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, de data 3
de desembre de 2015, el Ple de l'Ajuntaínent, per unanimitat, acordà:
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PÏimer.- Aprovar inicialment la Normativa d'organització i funcionament de la
?lar d'infants municipal de Palafolls, d'acord amb l'Annex l que s'adjunta a
aquesta proposta d'acord.

Segon.- Sotmetre l'aprovació de la Normativa d'organit?ació i funcionament de la
?lar d'infants municipal 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 escÏita
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, la Normativa s'entendrà aprovada definitivament
sense necessitat de nou acord.

Aprovada definitivament la Normativa d'organització i funcionament de la ?lar
d'infants municipal es publicarà íntegrament en el BOP, entrant en vigor una
vegada transcorregut el termini de 15 dies previst a l'aÏt. 65.2 LRBRL. AiÏ,í
mateix, s'inserirà l'anunci en el tauler de la CoÏaporació 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.

Sra. García: Hola, bona nit. Doncs, tal i com diu el punt és una aprovació inicial, he
volgut tornar a agafar la feina que havia començat a fer l'antiga regidora, l'antiga
tècnica d'ensenyament i he volgut modificar uns petits canvis per millorar el
funcionament de la ?lar. Ho he consensuat tant amb la direcció del centre, com aÏnb
l'enllaç sindical, com aÏnb els representants d'UGT, inclús aquest matí hem tingut una
altra reunió amb l'Alcalde, amb en Rafael per acabar de parlar del tema del règim
intern. És una aprovació inicial si veiem que el funcionament o alguna cosa s'ha de
canviar sempre estem oberts a escoltar i a canviar-ho perquè el funcionament de la ?lar
sigui el correcte i el millor possible. Si voleu us comento una mica els canvis o...?

Sr. Alcalde: Sí, millor.

Sra. García: He introduït, en el primer esborrany que es va fer amb l'antiga regidora i la
antiga tècnica les inscripcions al centre, he agafat els criteris de les inscripcions perquè
s'havien trobat aÏnb algun problema des d'aquí, des d'intervenció, per fer les
inscripcions i les he introduït. És un dels canvis primers que es reflexa en el règim
intern. Un altre és el tema del calendari escolar, poso que la ?lar romandrà tancada la
segona quinzena d'agost i la primera quinzena de setembre. Ara ja, actualment, al
setembre no hi havia nens, la ?lar estava obeÏta però només hi havia educadores no hi
havia nens i, ?lavors, la segona quinzena d'agost seria igual, no hi haurà nens. Si alguna
educadora em demana fer vacances el mes de juliol, de juny, sempre i quan es
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compleixi la ràtio doncs s'esfüdiarà, es validarà i si es pot fer es farà. Simplement, he
volgut concretar una miqueta el tancaÏnent de la ?lar perquè als estius, cursos passats, hi
ha problemes per cobrir ràtios perquè totes volen els mateixos dies i vull intentar que la
majoria de les educadores facin les vacances més o menys en la mateixa època. Un altre
període és el tema de vacances de Setmana Santa i Nadal que sempre i quan el calendaÏi
laboral ho perÏneti no hi haurà cap problema i... el tema de les festes locals i això doncs
el dies acordats pel Ple corresponent. Després he incorporat l'horari lectiu de les
activitats que no estava reflectit i per tema de conciliació de les faÏnílies i educadores i
això a vegades en ?loc d'entrar a les nou entren a un quart de deu, ?lavors, he especificat
doncs això, que a un quart de deu fins les dotze la ràtio ha d'estar coberta i d'un quart de
quatre fins a les cinc la ràtio ha d'estar coberta, la resta d'hores doncs no és quan es fan
totes les activitats lectives i educatives, es fa més esbarjo, un altre tipus d'activitats.
També he inclòs que el tema de l'hora de cinc a sis, he posat que havia d'haver un
mínim de sis nens perquè estava reflectit només de sis a set. I, és clar, per exemple en
aquest curs ens hem trobat que tenim dos o tres famílies de cinc a sis i, és clar, a
vegades no compensa tenir la ?lar oberta i tot. Llavors, he posat que de cinc a sis doncs
un mínim de sis infants. Un altre punt que també he modificat és el tema de reunions i
entrevistes. El tema dels claustres els he incorporat els dimarts a la tarda que és quan es
treballa aquí a l'Ajuntament i, en principi, he posat un claustre per trimestre sempre i
quan, també ho posa, si elles creuen necessari o passa alguna cosa s'han de reunir un
cop al mes doncs, hem passen l'ordre del dia, vist i plau li dono i cap problema en
aquest aspecte. Després el tema dels informes dels nens és una altra cosa que he
incorporat perquè hi havia que s'havia de fer un informe cada trimestre com a l'escola,
jo..., hem considerat tant jo com les educadores, que em vaig reunir aÏnb elles,
consideràvem que era massa excessiu. Llavors, vam quedar totes d'acord que un a
principi de curs al final del primer trimestre per valorar una mica com anava l'adaptació
i l'inici de curs i un altre al final de curs. Sempre i quan els pares necessitin fer
entrevistes o parlar amb les educadores no hi haurà cap problema. Després un altre punt,
ho tinc tot marcat, que he modificat és el tema de les malalties perquè hi havia alguna
petita equivocació i segons la vigilància i resposta d'emergències de la salut pública, per
exemple, conjuntivitis hi havia una paper que posava que fins els tres dies que els nens
no estaven amb el tractament no podien assistir a la ?lar i no és així, és fins a les vint-i-
quatre hores i si porten un dia amb el tractament al dia següent ja poden anar a la ?lar.
He fet aquestes petites modificacions. Després el tema del menjador un altre article que
he incoÏporat és que els nens de PO, que són els de nadons, quan el pediatre consideri
que ja pot menjar les seves verdures, incorporar els seus aliments doncs el menjar ha de
ser del servei de càtering de la ?lar pel tema d'higiene, cadena de fred, per evitar... ha de
ser la ?lar. Papilletes de cereals, biberons, cadascú el seu però ja quan comencen a
menjar les verdures de càtering. El càtering ja estarà informat del que pot menjar el nen
i del que no i les educadores igual. Els pagaments de rebuts. He incorporat que si un cop
que es fa servir la ?lar porta dos o tres mesos doncs a vegades el volen donar de baixa no
hi ha cap problema, fa una instància, però a vegades demanen la devolució de la
matrícula, simplement especificar que un cop es fa l'ús del servei doncs l'import de la
matrícula no s'ha de tornar. I ja està aquests són els canvis. El tema de les funcions de la
Directora ho he deixat tot tal qual i aquests són els canvis que he incorporat, res més.

Sr. Alemany: Des d'EsqueíÏa agrafm l'esforç de posar negre sobre blanc aquests canvis,
recollir allò que es pugui millorar, ens sembla perfecte i, sobretot, comptar aÏnb l'opinió
com la Regidora ens trasllada de les educadores com a principals referents a nivell del
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funcionaÏnent de la ?lar d'infants. Potser, un matís a introduir, hem tingut en compte a
les educadores no sé si els usuaris, els nens és difícil de demana'ls-hi l'opinió, però,
potser als pares, a l'AMPA. L'AMPA potser podria tenir algun tipus de paper
especificat a nivell del ReglaÏnent en tant que són una part activíssima a aquestes
alçades de tot el funcionaÏnent de la ?lar d'infants i, potser, incloure l'AMPA tant en el
procediment, que desconec si en el procediment de modificació s'ha tingut en compte,
com en algun article el paper de l'AMPA que quedi regulat també i que s'espera de
l'AMPA com a mínim que s'espera de l'AMPA a nivell de ?lar d'infants potser seria un
tema interessant que en algunes ?lars d'infants..., fent una busca per internet potser...,
podria ser interessant a l'hora de comptar amb ells, què us sembla si regulem aquest
aspecte com a AMPA que sigueu aquí?

Sra. García: Sí, em vaig reunir aÏnb ells però encara no estava constifüfda l'AMPA, s'ha
constituït potser farà una o dues setmanes, no fa més.

Sr. Alemany: D'acord, per la resta correcte.

Sr. Alcalde: Partit Popular? No. Ciutadans? Cap..., bé. Votem l'aprovació inicial. Cal
dir que durant aquest temps es pot iÏtroduir esmenes. Hauríem de dir tmnbé que avui
hem parlat aÏnb el Sindicat i això, ens veurem aÏnb totes les educadores el dia 8 de
gener.

5. APROVACIÓ INICIÀL DEL REGLAMENT DE LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS AMB UTILITZACIÓ, PER PART DELS PARTICULÀRS, DE
MÀQUINES BIOTRITURADORES, PROPIETAT DE L'AJUNTÀMENT DE
PALAFOLLS.

Atès que l'AjuntaÏnent de Palafolls vol engegar la prestació de serveis aÏÏÏb utilització,
per part dels particulars, de màquines biotrituradores, propietat de l'AjuntaÏnent de
Palafolls que té com objectiu permetre la gestió directe com a compost del propi
resident, reduint sensiblement el cost de gestió dels residus sòlids urbans, i facilitant el
reciclatge com a adob de les restes vegetals generades al propi jardí.

Per a facilitar aquest reciclatge, l'Ajuntament va adquirir, amb el suport de la Diputació
de Barcelona, una màquina biotrituradora per a cedir-la als veïns que la demanessin,
d'acord aÏnb un reglament de prestació de seÏveis.

Atès que les Corporacions municipals estan facultades per intervenir en l'activitat dels
ciutadans i les ciutadanes mitjançant l'aprovació d'ordenances i reglaÏnents, tal com
reconeixen els articles 84 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Locali236 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, l'article 62 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (d'ara en
endavant, ROAS), aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, regulador del
procediment d'aprovació de les normes municipals exigeix 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'esfüdi encarregada de redactar el text de l'avantprojecte de la norma,
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aspecte que s'ha dut a terme mitjançant la Providència d'Alcaldia núm. de data 23
d'octubre de 2015.

Atès que la proposta del Reglament s'haurà de üamitm conforÏne al procediment
establert a l'aÏticle 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local (LRBRL)
i62 i següents ROAS:

a) Aprovació inicial pel Ple de la Corporació
b) InforÏnació pública amb audiència als interessats pel terÏnini mínim de 30 dies per la
presentació de reclamacions i suggeriments; l'esmentada inforÏnació pública es durà a
terme mitjançant un anunci que s'ha de publicar al BOP, al DOGC, a un dels mitjans de
comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la Corporació.
c) Resolució de totes les reclaÏnacions i suggeriments presentades dins del teÏÏnini.
d) Aprovació definitiva pel ple de la Corporació.

En cas que no es presentés cap reclmnació o suggeriment s'entendrà definitivaÏnent
adoptat l'acord fins aleshores provisional. Una vegada aprovat definitivament el
ReglaÏnent, caldrà que sigui publicat íntegrmnent en el BOP i que se'n remeti còpia a
l'AdÏninistració de l'Estat i a la de la Comunitat Autònoma, entrant en vigor un cop
publicat el text completament i hagin transcorregut el terÏnini de 15 dies hàbils a què es
refereix l'aÏticle 65.2 de la LBRL. Així mateix, s'haurà d'anunciar en el DOGC la
referència en el BOP en què s'hagi publicat íntegraÏnent el text.

Finalment, aprovat el ReglaÏnent, haurà de ser publicat a la pàgina web municipal per
prescripció de l'article 10 de la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans
electrònics al sector públic de Catalunya de conforÏnitat aÏnb el qual les entitats que
integren el sector públic han de difondre per mitjm'is electrònics inforÏnació sobre la
normativa en vigor aplicable en l'àmbit de ?lurs competències.

Atès que, l'aprovació i modificació de normes municipals requereix el quòrum de la
majoria simple, ?levat del ReglaÏnent Orgànic Municipal així com les ordenances que
forÏnin pmt d'instruÏnents d'ordenació urbanística de caràcter general (art. 47.2.f i 1l
LRBRL) que seran aprovats per majoÏia absoluta.

Vist l'avantprojecte elaborat per la Comissió d'esfüdis i que s'adjunta a la present
proposta.

Vist l'informe emès per la Secretària de la Corporació, Sra. María CachaÏÏo López, de
data 30 d'octubre de 2015.

Vistos els articles 22.2.d) i 70.2 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim
Locali62 i següents del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals.

Vist el dictmnen de la Comissió InforÏ?ativa de Serveis Generals i Territorials, de data 3
de desembre de 2015, el Ple de l'AjuntaÏnent, per unanimitat, acordà:

Primer.- Aprovar inicialment el Reglament de la prestació de serveis amb
utilització, per paÏt dels paÏticulars, de màquines biotrituradores, propietat de
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l'Ajuntament de Palafolls, d'acord amb l'Annex l que s'adjunta a aquesta
proposta d'acord.

Segon.- Sotmetre l'aprovació del Reglament de la prestació de seÏaveis amb
utilització, per part dels paÏticulars, de màquines biotrituradores, propietat de
l'Ajuntament de Palafolls a informació pública per un termini de 30 dies, a efectes
de reclamacions i suggeÏaiments, mitjançant la inserció del corresponent edicte al
BOP, al DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diàÏia, 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, el Reglament s'entendrà aprovat definitivament sense
necessitat de nou acord.

Aprovat definitivament el Reglament de la prestació de serveis amb utilització, per
paÏt dels paÏticulars, de màquines biotrituradores, propietat de l'Ajnnta.ment de
Palafolls es publicarà íntegrament en el BOP, entrant en vigor una vegada
transcorregut el termini de 15 dies previst a l'aÏt. 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.

QuaÏt.- Comunicar el present acord a l'Administració de rEstat 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. Osorio: Es tracta de l'aprovació inicial d'un Reglament en el qual donem ús a una
biotrituradora que dins de les polítiques de recollida la orgànica vaÏn trobar que era
necessària, vam accedir a una subvenció i ens han donat aquesta biotrituradora. El que
fem amb aquesta aprovació inicial és regular el funcionament. Hem de dir que la gent
pot sol-licitar aquesta biotrituradora sense cap cost l'únic que ha de signar un docuÏnent
pel qual es compromet al bon ús, a part que els hi ensenyem com es fa servir. TaÏnbé
hem d'especificar que es tracta per petites podes, en la Comissió infoÏmativa ja ho vaÏn
dir no podem introduir podes enormes sinó que són per petits jardins el qual ens facilita
molt més la recollida de l'orgànica a l'hora del funcionaÏnent de la recollida
d'escombraries a Palafolls.

Sr. Alemany: Ara comentàvem que a nivell de gestió, de procediment, per la cessió de
la maquinària i donat que no podem garantir l'ús a vegades cívic de la mateixa
maquinària o a vegades per desconeixement de la mateixa maquinària, perquè el
concepte de petites podes és un concepte subjectiu i si no parlem d'un diàmetre
determinat de branquilló el més probable és que hi hagi algun tipus de problemàtica
amb la maquinària en qüestió que sent cla'ssims i declarats desconeixedors de la
maquinària d'aquest tipus, ens sembla que pel preu en sí de la maquinària no pot ser una
màquina massa potent. Aleshores, potser caldria definir més concretaÏnent quin és
diàmetre que es permet o... perquè sinó pormà problemes i, d'altra banda, aquesta
signatura que indicava de comprometre's a la correcte utilització, em sembla que ha dit,
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no? Li plantegem el dubte de si això compromet, és a dir, si s'espatlla la maquinària
quin tipus d'accions es fan? Com funcionarà? És a dir, qui tindrà la responsabilitat?
Com es demostrarà que ha estat una negligència o no ha estat una negligència? Perquè
el tema de la cessió de la maquinària no tothom té la mateixa gràcia utilitzant-la, no?

Sr. Osorio: Aquest Reglament recull, en primer ?loc, que quan s'entrega nosaltres fem
una explicació de com es fa servir. Segon, comprovem l'estat de la màquina. En el
document que vostè diu es recull una sèrie de..., en el Reglament en la seva inicial,
recollim una sèrie de sancions en base a si detectem un mal ús, és a dir, hi ha infraccions
Ileus, mitjanes o greus per l'ús. El diàmetre s'especifica quan s'entrega la maquinària.
Pensem que és una màquina que qualsevol la pot portar al cotxe, és petita. Entenem que
és un pÏimer pas, entenem que potser és una màquina que es queda una mica petita però
de fet el que hem fet és integrar-nos dins una sèrie de polítiques que tenen a veure tot
amb l'orgànica i accedir a aquesta subvenció. El preu, avui m'ho comentaven, aquest
matí, realment el preu el desconeixem, és el preu pel qual es valora, però vostè sap;ap que

?nat. Ésés el preu que valora qui ens la dóna, nosaltres no l'hem comprat ens l'han do'.
com el preu quan vam accedir a les compostadores, el preu era inferior al de mercat
quan se'ns entreguen les compostadores.

Sr. Alemany: Doncs li plantejo..., ja l'entenc, com a primer pas ens sembla correcte però
li plantejo des d'un altre punt de vista. El potencial usuari al qual està adreçat aquest
tipus de maquinària, és a dir, nosaltres valorem que potser la gent que té parceHa a les
urbanitzacions que és la que genera més... no és aquesta el potencial usuari.

Sr. Osorio: No és aquesta pel tipus de maquinària.

Sr. Alemany: D'acord, per tant, això està orientat?

Sr. Osorio: A petits jardins, per exemple, a jardins que tenim al municipi. Vostè pot
comprovar com moltes vegades ens succeeix que quan anem pel contenidor de la brossa
moltes vegades la gent a fet la poda per exemple de la valla que té i ha deixat les herbes,
això serveix per tríturar tot això i reduir el volum. És a dir,- no es tracta per fer troncs
grossos. Crec recordar que en la Comissió i a més estava present eren deu centímetres
com a molt, no era molt gruixut, a més, es va comentar que ho inforÏnaven claraÏnent a
la gent que l'ús era per aquestes petites. És uÏÏ primer pas. De fet si tenen suggerencies
és un projecte inicial les podem incorporar.

Sr. Alemany: Gràcies.

6. APROVACIÓ INICIÀL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL
D'ORDENACIÓ, EN L'ÀMBIT DEL SECTOR NÚMERO 36 "SERRÀ DE
VALLPLANA", PER L'AUGMENT DE L'ALÇADA MÀXIMA REGULADORÀ
DE LES SITGES D'EMMAGATZEMATGE.

Vist que la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en sessió de data 29 de
març de 2007 (DOGC de data 11 d'abril de 2007), va aprovar definitivaÏnent la
modificació del Pla general d'ordenació per la creació d'un sector de sòl urbanitzable
delimitat número 36 ?Serra de Vallplana".
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Vista la proposta presentada per la societat INDITEX S.A, redactada per Batlle i Roig
arquitectes, que té per objecte, la modificació del Pla general d'ordenació, en l'àmbit del
sector 36 "Serra de Vallplana", respecte a l'alçada màxima reguladora de les sitges
d' ,e vigent de 20 m, en parcel-les superiors a 100.000 m2, que passaria
a ser de 30 m. (art. 3 de l'ordenança de la Modificació del Pla general d'ordenació, per
la creació del sector de sòl urbanitzable delimitat número 36 ?Serra de Vallplana").

Vist l'informe favorable de l'arquitecte municipal de data 26 de novembre de 2015, que
consta a l'expedient, d'acord amb el qual, en el present cas no són aplicables les
peculiaritats de l'article 96 del DL 1/2010 pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
d'Urbanisme de Catalunya, perquè dita modificació no comporta un increment de sostre
edificable, de la densitat de l'ús residencial o de la intensitat dels usos, o la
transforÏnació dels usos ja establerts, i no s'haurà de so 1 .licitar informe preceptiu, per no
haver cap organisme afectat per raó de ?lur competència sectoÏial.

D'acord arnb el que disposen els articles 73, 74, 85, 96 i 97 del DL 1/2010 pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, modificat per la Llei
3/2012 i els mticles 23.1 .b), 102.4, 107,117 ill8 del Decret 305/2006 pel qual s'aprova
el ReglaÏnent de la Llei d'Urbanisme de Catalunya.

Vistos els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, de data 3
de desembre de 2015, el Ple de l'Ajuntament, aÏnb el vot favorable dels senyors Valentí
Agustí i Bassa, M. Dolores Agüera Martín, José Manuel Rueda García, Rosa María
García Colomer, Rafael Cubarsí Bas, Montserrat Rovira füera, Juan Andrés Osorio
Pifieiro i Martín Victoria Iglesias, l'abstenció del senyor Oscar Bermí'n Boldú i els vots
en contra dels senyors Francesc Alemany i Martínez, Susanna Pla i Capdevila, Jordi
Villaret i Sayago i Judit Caimel i Pujol, acordà:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Pla General d'Ordenació, en
l'àmbit del sector 36 "Serra de Vallplana", respecte a l'alçada màxima reguladora
de les sitges d'emmagatzematge vigent de 20 m, en parceHes superiors a 100.000
m2, que passaria a ser de 30 m. (art. 3 de rordenança de la Modificació del Pla
general d'ordenació, per la creació del sector de sòl urbanitzable delimitat número
36 ?Serra de Vallplana?), d'acord amb l'informe emès per Parquitecte municipal
de data 26 de novembre de 2015.

Segon.- Sotmetre aquest acord a un tràmit d'informació pública d'un mes,
comptador des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de
la Província, en un dels diaris de premsa periòdica nacional de més divulgació en
l'àmbit municipal, al tauler d'anuncis i a la web municipal, a fi que qualsevol
persona que ho desitgi pugui examinar-la i formular, dins el termini esmentat, les
aHegacions o suggeriments que consideri oportuns. L'expedient podrà ser
consultat en l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament de Palafolls, Plaça Major número
1l, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores.
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Tercer.- Suspendre, de conformitat amb els articles 73 i 74 del TRLUC, pel termini
màxim de dos anys, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de
projectes de gestió urbanística i d'urbanització, i també l'atorgament de ?licències
de parcelŞlació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de
construccions, d'instaHacions o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres
autoritzacions municipals connexes estableÏates per la legislació sectorial, en
l'àmbit territorial del Pla de millora urbana jnicialment aprovat i grafiat en el
plànol de delimitació d'ula número 4. Aquesta suspensió també es publicarà de
forma conjunta amb la present aprovació inicial.

De conformitat amb l'estableÏt a l'aÏticle 102.4 del RLUC, mentre estigui suspesa
la tramitació de procediments i l'atorgament de ?licències en aplicació del què
estableix l'aÏticle 71.2 del TRLUC, es poden tramitar els instruments o atorgar les
?licències fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb les
determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la
naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou planejament,
una vegada definjtivament aprovat.

QuaÏt.- Notificar aquest acord a la societat INDITEX S.A, en la seva condició de
promotor de la modificació del Pla General d'ordenació, amb la indicació que és
un acte de tràmit no susceptible de recurs.

Sr. Alcalde: Vols fer-los junts? Penso que els dos punts són el mateix, un és un Pla
general i l'altre és un Pla parcial però el tema seria el mateix.

Sr. Rueda: Bona nit. Es tracta d'una modificació del Pla General en el primer punt i en
el segon punt del Pla Parcial objecte del sector que és el sector 36, és un sector
industrial, acfüalment està sifüat el centre logístic de Bershka de la cadena Inditex.
L'objecte d'aquest canvi és augmentar l'alçada reguladora de les sitges, de passar-los de
vint metres d'alçada fins a un màxim de trenta metres, és a dir, augmentar deu metres
l'alçada d'aquests espais d'eÏnmagatzematge. Aquesta modificació ve a partir del
propietari gairebé únic d'aquest sector que es veu amb la necessitat doncs de pel tipus
d'activitat que porta a terme que és la roba penjada i d'emmagatzematge logístic de
certes peces de roba doncs proposa aquest canvi. El que fem primer és anar a la
Comissió Territorial d'Urbanisme a parlar amb el Director General en aquest cas no
només amb el Director General d'Urbanisme de Catalunya, no només a Barcelona, per
proposar-li aquest canvi i d'aquella reunió el que s'extreu és que podem tirar endavant
el canvi en el sentit de que no cal ni demanar inforÏnes ni a l'ACA, ni a Medi Ambient,
ni a cap altre departaÏnent. De fet un altre centre logístic com el de Tordera de Massimo
Dutti ja en té d'aquestes sitges de vint metres a trenta metres, de fet, també van haver de
canviar en el seu moment el Pla General i el Pla Parcial per poder-ho dur a terme. En
aquest sentit ens trobem en la fase d'aprovació inicial i aquest projecte o aquesta
modificació del planejament estaí?à en exposició pública durant trenta dies perquè totes
les persones afectades o qui consideri que té un interès legítim pugui aportar allò que
consideri necessari i després es passarà a la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat per
aprovació provisional i posteriorment la definitiva per aquest mateix Ple.

Sr. Alcalde: Potser afegir..., jo en la visita del Conseller ja sabíem que això estava ja
per presentar-se, ja vaig tenir ocasió de parlar aÏnb ell i el dia de la reunió va voler que
el seu Cap de gabinet, ell no podia estar-hi, estar-hi. La Generalitat en aquest sentit
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penso que va facilitar bastant les coses, va indicar als tècnics d'ïnditex i als de
l'Ajuntament les mesures que calien i la fórÏnula perquè això es pogués fer d'una
manera ràpida i jo mateix vaig plantejar que podÏ'em aprofitar per d'alguna manera
pensar una solució d'un problema que ja el tenim i que s'incrementarà i avanço això que
suposo que a tots els Regidors els hi vindrà al cap, anem a ocupar vuit mil metres
quadrats més del sòl que té en aquest moment Bershka que està utilitzat com a
aparcament, augmentaran el número de camions perquè vindran molts milions de peces
de roba, no dic quants, i això planteja que el tema del tràfic dintre del sector penso que
empitjorarà més del que està ara i que ens interessaria que s'accelerés l'aprovació del
sector 33 que porta tres anys em sembla donant voltes i que és tant necessari el 33 que
la pròpia cessió de les alçades perquè el 33 és el que ens dóna la clau per poder resoldre
d'una vegada el tema aquest d'aquesta quantitat de camions que no solmnent són els de
Bershka sinó que per allà surten els camions que venen dels centres logístics de
Tordera. Penso que això d'alguna manera tenim ceÏt afecte i jo diria que en aquesta
història penso que les dues coses hem de plantejar-les de forma paral-lela. Poder donar
sortida a aquesta aÏnpliació que penso és bona pel poble i, a més, resoldre un problema
que ja tenim i que sinó busquem una solució empitjorarà al disminuir la quantitat de
pàrquing que té Bershka i augmentar encara el número de camions.

Sr. Alemany: Bé, creiem que no sorprendrem a ningú si indiquem que la forÏna de
visualitzar el planejament urbanístic per part de l'equip de govern i per pmt del gmp
d'Esquerra no coincideix en gairebé res o en molt poqueta cosa. Començaré per alguns
aspectes més generals i després anirem concretant amb el projecte en sí. Inicialment els
canvis de planejament a demanda no ens semblen bé. Per nosaltres el planejament
urbanístic tot i els peÏÏnisos que pugui donar la Generalitat que estic seguríssim que els
donarà i a més perquè aquest, precisament aquest únic propietari al qual es referia el Sr.
Regidor no sé si estem parlant al final la tercera, la segona o la primera forfüna a nivell
mundial, per tant, segur que aquest senyor té molt bona entrada allà on li convé. Per
nosaltres el planejament es tracta del dibuix que en teoria ens dotem entre tots per
definir com volem un municipi des d'un punt de vista urbanístic, no? el nostre municipi
el volem amb unes característiques deterÏninades i el definim a partir d'una sèrie de
criteris en alguns dels quals i durant molts anys en aquest equip de govern i molt
personalment el Sr. Alcalde se li ha agraït certes maneres de construir que ha fet que
Palafolls tingui una situació, una percepció com la que té ara. Per tant, no és document
menor probablement sigui el docuÏnent més vinculant a nivell jurídic perquè és el que
ens defineix que podem construir, que no podem construir i com ho podem constmir i
això té un impacte claríssim aÏnb el territori tal i com el percebem. Per tant, després si
hem de modificar algun aspecte quan ho fem a demanda no deixem de trair-nos en
aquest concepte general de com volem el municipi. El que passa que, òbviament, les
norÏnes sempre tenen excepcions i en som conscients i, per taÏÏt, si volem marcar una
excepció a de ser per un fet puntual que tingui una repercussió positiva de retorn,
d'acord? Aquí, aquest tracte preferent que se li dóna a aquesta empresa, que dit sigui de
passada és una gran consuÏnidora de superficie pel tipus d'activitat que té, d'acord?,
resulta que des del nostre punt de vista no hi trobem a no ser que vostès ens traslladin
alguna cosa que no coneixem, que ja pot ser, no trobem una compensació des d'aquest
punt de vista estrictament urbanístic després tractaré altres temes, des d'un punt de vista
urbanístic no trobem aquesta compensació pel municipi perquè el que és evident és que
aquest tracte de favor implicarà, òbviament, un impacte visual enorme, estem parlant...
el concepte també ens desorienta una mica això de sitja perquè al final es tracta d'un
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volum rectangular enorÏne i allò de sitja és allà on s'acuÏnula el menjar pel bestiar,
diguéssim, sitja no encaixa gaire amb el que se'ns està plantejant que és un volum
rectangular enorrne d'una alçada de trenta metres. Aquest impacte visual que afecta
clarament a tot el sector i, potser, per la seva magnifüd a altres sectors, el retorn que
pugui tenir si es que estem parlant de que resulta que hi haurà, tot i que jo l'aconsellaria
que no ho torni a dir això, però, en tot cas, ics ?locs de treball més que repercutiran en
positiu i que la gent de Palafolls se'n podrà aprofitaÏ? o tindrà algun tipus de garanties
que a partir d'aquí l'empresa per poder fer això garanteix una inversió precisament per
millorar la més que degradada circulació per tot el polígon industrial que, com bé vostè
deia, absorbeix no només el nostre sinó el d'una part del de Tordera, el d'Ïnditex, en
general de Tordera. Tot això a nosaltres no hi ha cap tipus de retorn, per tant, es tracta
d'una modificació a demanda per una activitat que segur que la necessiten a nivell
d'activitat econòmica però que potser hi ha altre gent en el municipi que té altres
necessitats també d'activitat econòmica que no es diuen Bershka o no es diuen Sr.
Amancio Ortega o el que sigui, no? però que poden tenir... i que se'ls hi denega perquè
resulta que el planejaÏnent diu que això no pots fer-ho, en canvi, a aquest senyor sí que
se li permet fer-ho. Per tant, si se li perÏnet que hi hagi un retorn per l'AjuntaÏnent,
sobretot, perquè tenint en compte, vostè ja ho ha comentat i a més en aquest Ple ja ho
hem comentat, la sifüació de degradació d'aquest polígon que pot estar en vies de
solució o no a nivell d'aparcmnent, etc, però que, en qualsevol cas, la degradació inclús
de l'asfalt només per la circulació de caÏnions del nostre polígon i del polígon de
Tordera ja entenc que en el moment en què s'hagi de mantenir aquest asfalt haurà de
pagar-ho l'AjuntaÏnent de Palafolls, no? o a nivell taÏnbé paisatgístic. Hem tret, és un
docuÏnent que ja vaÏn citar en el seu moment, el Catàleg de paisatge de la demarcació de
Barcelona indica per l'àÏnbit de les zones de polígon d'actuació, per exemple, una sèrie
d'aspectes que s'hauria de tenir en compte entre ells ?adequar les dimensions de les
noves àrees especialitzades, que són les zones industrials, a la tipologia de paisatge en el
qual s'insereixen evitant el desenvolupaÏnent d'estructures sobredimensionades en
relació als perfils urbans adjacents o pròxims al seu entorn?. O diu taÏnbé que ?cal
prioritzar les estratègies d'haÏÏnonització i contextualització si no es pot garantir un
impacte visual moderat d'ocultació?. Aquests aspectes també ens manquen moltíssim,
no hi ha hagut, és a dir, tenint en compte que estem parlant d'un gran impacte, d'un
voluÏn rectangular de trenta metres d'alçada, no es fa gens d'esment a aquestes mesures
que haurien de ser rellevants. Alhora, aquestes mesures no només són importants pel
paisatge, és a dir, som uns defensors com actiu del paisatge de Palafolls i estem parlant
d'una zona que des de, per exemple, un mirador privilegiat com és el Castell de
Palafolls es pot veure perfectíssimaÏnent, hi ha altres sectors del municipi
urbanitzacions com la de Mas Reixac que poden rebre l'impacte aquest, que se'ns diu
que no però taÏnpoc se'ns demostra. Hi ha eines avui en dia, segur que des de Serveis
Tècnics en tenen coneixement, que poden calcular perfectament les visuals des de
diversos punts i definir clarament que es veurà i que no es veurà. Això, si es posa a
disposició de la gent en aquest procés que ara encetem perquè puguin esmenar o perquè
puguin aportar el que creguin convenient aquest tipus d'informació facilitarà
segurament la comprensió i potser suavitzarà les reticències que puguin existir, que
existeixen, existeixen ja perquè acabem d'aprovar una altra modificació no tan
impactant en la zona del polígon 27 crec que és, si no recordo malaÏnent que passàvem
de vuit a onze metres si no recordo malaÏnent, ara estem parlant d'un impacte molt més
elevat. I tots aquests aspectes tenen poc en compte el tema de la paÏticipació. El darrer
punt que vam parlar sobre..., vostè va parlar o va comentar que s'havia reunit en
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diverses ocasions, després vam contrastar-ho i resulta que no hi havia hagut aquestes
diverses ocasions de reunions. Tot plegat, conjuntament, ens porta a no tenir gens clar
aquest procediment. Amb una molt major transparència, amb unes mesures a nivell
d'impacte visual correctores, amb unes mesures de retorn, mnb uns elements de retorn
que quedin clars per l'AjuntaÏnent i pel municipi per tant, i que la gent pugui tenir la
percepció de que això no es fa perquè és aquest senyor sinó perquè en tindrem un retorn
que ens en podrem aprofitar com a coHectiu potser ho veuríem d'una altra manera, ara
per ara els hi votarem en contra.

Sr. Rueda: Bé, jo sempre dic que s'ha de tenir molta cura amb les paraules. Vostè parla
de tracte de favor i tacte de favor...

Sr. Alemany: No.

Sr. Rueda: Sí, ho ha dit. Sí, de fet està gravat.

Sr. Alemany: Sí, però jo he dit que hem d'evitar la sensació, compte, home, és diferent.

Sr. Rueda: Com que ho ha dit jo ho aclareixo. No és cap tracte de favor. La Llei
d'Urbanisme de Catalunya diu que el planejament tant general com derivat es pot
modificar discrecionalment per l'AjuntaÏnent per les necessitats de la població i dels
particulars i com hem fet en moltes ocasions. Vostè em diu el planejaÏnent a demanda.
Sortosament el ConsuÏn de Palafolls, on hi ha el supermercat en el qual es va inaugurar
fa molt poc i on hi treballen catorze persones que estan empadronades a Palafolls, es va
poder instal-lar perquè es va..., on hi havia d'haver sòl residencial el vam canviar per
poder-li donar un ús i tenir un superÏnercat i poder augmentar el teixit comercial del
municipi. No només això sinó com que no hem arribat a temps a canviar la qualificació
del sector 30 a demanda com vostè diu un Decathlon que s'anava a instalŞlar aquí, a
Palafolls, generant conseqüentment, al costat entre el barri de Sant Lluís i Casa Oms,
doncs, més teixit econòmic i més riquesa pel municipi doncs se n'anirà a un altre
municipi a buscar-ho. Vostè diu que quines repercussions té això a curt termini. Doncs,
a ciut terÏnini té econòmicament, evidentment, les taxes i les ?licències calculades per
sobre per la superficie són dos-cents vint mil euros que ingressarà l'Ajuntament aÏnb
perÏnisos. Després em diu l'impacte visual. Doncs, Sr. Alemany, on vol que creixi un
polígon industrial? Evidentment, no estem parlant de posar una fàbrica al mig de
l'Església, estem en un sector industrial i les industries han de créixer. Tant que volen
que aquest país sigui tan fantàstic doncs deixin a la indústria, al teixit econòmic que
creixi. Més maco que és Vilobí d'Onyar o la zona d'Aiguaviva i l'aeroport de Girona,
taÏnbé l'hauÏien d'mÏancar l'aeroport, no? perquè està enmig d'una zona... Jo l'únic que
li dic és que hi ha un sector industrial consolidat a Palafolls que mai ha sigut residencial
i en aquest cas no estem parlant d'una parcel-la de mil metres quadrats, ni d'una nau, ni
una petita empresa, ni d'un comerç, estem parlant de la zona industrial particular més
gran de tot el municipi, estem parlant de cent quaranta mil metres quadrats, cent
quaranta hectàrees que d'aquestes cent quaranta hectàrees volen pujar deu metres per
consolidar-se, doncs aquesta activitat econòmica. No parlarem de ?locs de treball
directes, poder? No, no en parlarem, però, evidentment, la instal-lació d'aquest teixit
doncs genera més volum, genera més càtering, més moviment i genera més oportunitats
a la gent. Jo crec que no és tan desmesurat permetre això, el creixement d'un sector
industrial doncs aixecant deu metres, el que seria un trenta-tres per cent l'alçada actual
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reguladora. Em deia allò de la transparència, que hauríem de ser més transparents.
Escolti'm, més transparents impossible. Vull dir, estar l'aprovació inicial, avui estar
aquí tal i com marca la ?lei i el reglaÏnent i tota la normativa catalana seguint el text
refós de la ?lei del sòl de l'Estat, es publicarà a la pàgina web, es publicarà al Butlletí
Oficial de la Província, es publicarà al DOGC, hi haurà quaranta-cinc dies perquè vostè
pugui expressar o tothom el que vulgui, passarà a la Generalitat i finalment es tornarà a
aprovar pel Ple. Em diu paràÏnetres o condicions correctores d'aquest volum? Es que el
planejament no és qui ha de dir les mesures correctores. Evidentment que estem pensaÏÏt
que l'impacte visual sigui mínim però això seran condicions de ?licència de cara al
preceptiu perÏnís d'obres.

Sr. Alemany: A banda de, deixi'm dir-li que ha utilitzat des del nostre punt de vista una
mica de demagògia per respondre'ns perquè no estem ni encontra del desenvolupaÏnent
econòmic d'aquest país que, evidentment, ens estimem moltíssim, però, sí que m'ha
posat una sèrie d'exemples que ens van molt bé, ens van molt bé una miqueta arrel del
que veníem dient. Vostè parlava del Consum que vaÏn fer un canvi de planejaÏnent per
poder perÏnetre que hi haguessin aquestes catorze persones, vostè diu que són tots de
Palafolls, no ho sé, ho desconec, i d'un Decathlon que no s'acabarà fent aquí a Palafolls
perquè no hem estat prou àgils, cosa que evidentÏnent no ens en podem fer responsables
perquè desconeixíem absolutament que existia això, però, en qualsevol cas, entenem i
em sembla que jo he sigut molt clar que hem demanat una explicitació del retorn. És a
dir, aquesta modificació que vostès estan plantejant s'aprovarà en tant que tenen majoria
i en tant que no hi haurà cap tipus d'impediment, el que estem demanant és que
s'expliciti quin és el retorn que s'espera de cara a Palafolls.-És a dir, que aquest impa'cte
que es genera i que encara que el Sr. Rueda digui que no, evidentment no es pot fer
enlloc més que en un polígon industrial però que fins i tot per un polígon industrial es
tracta d'un volurn de grans dimensions, d'acord? no és allò habitual d'un polígon
industrial ni molt menys, per això teníem la normativa que teníem fins ara, que la
modificació quedi definida de manera que en ?loc d'imposar o de dir que la ?lei ens ho
permet seduÏm a pmtir d'una sèrie d'arguÏnents en els quals diem això implicarà a nivell
social aquests retorns, a nivells urbanístics per aquell sector aquests retorns, a nivell
econòmic em sembla que un argument que vostè ha posat sobre la taula de ?licències i
suposo que després això implicaÏia taÏnbé rebuts de contribució és un arguÏnent a posar
sobre la taula. A nivell de participació vostè deia no pot ser més participatiu, doncs,
miri, em sap greu discutir-li i sí que pot ser més participatiu en tant que el que vostè ha
exposat sobre el procés acfüal és el que la ?lei indica per defecte. Resulta que el
moviment social acfüal va per una altra banda, diu que això no és prou, no és prou
transparent, no hi ha prou infoÏÏnació pel públic, per la gent, pels habitants del poble i
cal fer un esforç en aquest sentit per poder trasllada'ls-hi d'una manera entenedora, que
potser avui no sé si aconseguim fer-ho, d'una manera entenedora el que es vol fer.
Aquests esforços passen per dir senyors vostès que aÏnb aquestes visuals poden tenir
algun tipus d'impacte, algun tipus de neguit, vinguin, els hi explicarem, els hi farem la
inforÏnació tota, la que convingui perquè ho vegin clar. La gent evidentment pot tenir tot
el dret del món a seguir oposant-se, però no podran dir que no se'ls hi ha explicat tots
els elements i, per tant, en general no estem en contra del progrés socioeconòmic només
faltaria sinó que el que estem és en contra de fer-ho d'una manera deteÏÏninada i que fer-
ho d'aquesta manera no quedi definit claraÏÏÏent amb els retorns que pugui haver-hi pel
municipi i que la gent quedi convençuda de dir sí això és un retorn que és un impacte
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però mira el comprem per una sèrie d'arguÏnents que són aquests i ja està. Això és el
que hem dit.

Sr. Rueda: Miri, l'argument econòmic a curt plaç ja li he dit que són aproximadaÏnent
uns dos-cents vint mil euros en permisos, taxes i ?licències. Vostè sap quantes empreses
s'han instal-lat al polígon industrial de Palafolls arran de la instal-lació de Bershka?
Incatex, Interacabats Textils de Catalunya, una nova empresa nova que s'ha instal-lat al
polígon industÏial generant teixit socioeconòmic per Catalunya si vol, per Palafolls
també. Uniter que és la fàbrica que al sector 14 que és la que fa totes les etiquetes...

Sr. Alemany: Sr. Rueda però....

Sr. Rueda: Escolti'm, deixi'm parla ara a mi un moment, si us plau.

Sr. Alemany: Però es que està contestant coses que no li estic dient.

Sr. Rueda: Això no és un benefici socioeconòÏÏÏic?

Sr. Alemany: Escolti'm, no li estic dient pas que marxi aquesta empresa, li estem dient
que marxi?

Sr. Rueda: Vostè em diu quins beneficis té el que l'Ajuntament recolzi aquesta
iniciativa urbanística. Doncs, és el creixement d'una macro que genera doncs això teixit
econòmic i comercial. Ja li dic per citar-les Smnori-Marcotrans, Immotac, Uniter, tot
això són empreses satèHits que mai haguessin apostat per Palafolls fa vint anys quan no
hi havia el Bershka i que estan fent que ens estem quedant sense sòl, sense sòl industrial
en aquesta zona i per això ens corre tanta pressa als propietaris i a l'Ajuntament en
particular el poder aprovar el sector 33.

Sr. Alemany: El que jo li demanava és aquest nou volum, aquests vuit mil metres
quadrats en trenta metres d'alçada implicarà que hi haurà...

Sr. Rueda: Aquests vuit mil metres quadrats ja els tenien i els tenen.

Sr. Alemany: Implicarà que a banda de les empreses que ja s'han instal-lat a Palafolls
per donar servei a aquesta macro empresa hi haurà ics més que vindran per necessitat
perquè..., això seria un argument de seducció.

Sr. Rueda: Doncs ja li estic dient que aquest és un argument.

Sr. Alemany: No, no, vostè m'està dient el que hi ha hagut fins ara.

Sr. Rueda: Home, evidentment, si en aquest impàs d'anys ha succeït això és possible
que després passi això.

Sr. Alcalde: Aquest diàleg pot ser interminable. Que continuïn les inteÏvencions. Jo crec
que ja està ben explicat el seu posiciona-ment. Sr. Bermí'n.
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Sr. BerÏnàn: Nosaltres sempre estem a favor de les implantacions de les empreses. Aquí
s'ha parlat molt de la repercussió, de les normatives, jo parlaria més dels precedents que
pot tenir aquesta empresa vostè mateix ho ha dit. Tenim en compte que aquest polígon
industrial no està acabat? Nosaltres podem absorbir..., no, no està acabat, tema de
l'enlluÏnenat públic, Pla d'ïrÏfraestructures...

Sr. Rueda: Això és un Pla d'

Sr. BeÏÏÏÏàn: Sí, sí, el Pla d'ïnfïaaestmctmaes encara no el tenim acabat i jo no sé, a cada
Ple estic preguntant.

Sr. Rueda: Sí, home, està aprovat definitivament.

Sr. Beünàn: Ja, però estem sempre aÏÏÏb el mateix. Si absorbim una empresa que aÏnb
aquest voluÏn tenim iuí gran problema de mobilitat, això és patent, això és una cosa que
tenim a sobre. L'Alcalde va dir el pla del 33, del 30, que tenim un gran problema per
poder posar el camions. Sempre estem reivindicant el que ens ha ocasionat aquesta
empresa, jo vaig dir-ho. Si a més a més, com s'està dient, ho ha dit el d'EsqueÏÏa
Republicana, les empreses que voldran venir més a més, l'Ajuntarnent de Palafolls amb
aquestes infraestmctures pot aguantar? La mobilitat? El tema de l'asfalt? El tema de
l'enlluÏnenat públic que no està... jo no sé els anys que portem que des de es va
implantaÏa la zona industrial no tenim l'enlluÏnenat públic. Nosaltres comptem aÏnb això
Sr. Regidor? Perquè a mi em sembla perfecte que vinguin totes les empreses, li dic la
veritat. Aquí no parlem de ?locs de treball perquè la situació de crisi que hem patit
tothom i de la bonança que aquest Ajuntament ha tingut en venda de terrenys ha sigut
magnífica, les coses com siguin. Podríem avaluar el preu de les licitacions, que és una
cosa que nosaltres no estàvem d'acord, però, moltes vegades en plan d'estructura dels
polígons industrials vostè em donarà la raó que pequem d'això, però, es que podríem
parlar de moltes zones industrials. Tenim l'exemple del sector 27 que vam aprovar en el
Ple municipal i vaÏn fer a una empresa de mecànica que ens donarien un volum taÏnbé
entre vuit i onze metres, estem donant taÏnbé un precedent, estem donant precedents que
moltes empreses com s'ha dit que han vingut aquí per implantar que jo ho sé en el
sector al darrera de Can Baltasar que han volgut implantar-se i pel tema de la normativa
del plan industrial que tenim no es podien ubicar. Aquí a l'AjuntaÏnent no li ha
interessat canviar el sistema per qüestió d'aquesta empresa. O al davant mateix on està
la benzinera, el local aquest tan gran que hi ha, on està el Daltor al costat, aquesta de
tresillos també van venir empreses que volien col-locar també una altra empresa i a
l'AjuntaÏnent per noÏÏnativa el senyor tècnic va dir que no es podia. Llavors, la meva
pregunta és, a part d'absorbir aquestes empreses si podrem absorbir-les amb la situació
que tenim d'infraestructures perquè l'Ajuntmnent no està bollante per mantenir totes
aquestes infraestructures, no està bollante, si l'Ajuntament pensa que no estem donant
no tractes de favor però discriminar segons quina empresa sí i quines empreses no?

Sr. Rueda: En especial referència a això últim que diu de tota la façana de la carretera,
l'impediment no és urbanístic és la Llei de Comerç de Catalunya que és la que va
delimitar la trama urbana. És a dir, ens trobem aÏnb la mala sort de-que-tota la façana de
la carretera des de la rotonda primera de Blanes fins a Vins Masens consideren que
només hi pot caber comerços singulars. Vol dir que només pot haver gardens,
automoció i poca cosa més, per què? Perquè al 2009 el ParlaÏnent de Catalunya aprova
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un ?lei que diu que el comerç ha d'estar tot cohesionat als nuclis urbans. Quan van
aprovar la trama urbana del Maresme van excloure el barri de Sant Lluís, tot el bmÏi de
Sant Lluís per establiment de nous comerços i la façana d'aquesta carretera. Després
d'anar moltes vegades i ?luitar per com a mínim que el barri de Sant Lluís sí pogués ser
objecte d'obertures de comerços que ens el van excloure, no hi ha manera de que
aquesta façana de la carretera ens la puguin treure. Com vostè diu on abans hi havia
Galerías del Tresillo, al costat del Daltor, l'antic Origen, ha vingut gent per preguntar
per restaurant, per poder posar un altre tipus d'activitat, inclús algun tipus de comerç i
no és que a nivell urbanístic no es pugui donar per competència municipal ni per la
Generalitat sinó perquè la trama urbana està dibuixada de tal manera que no pot haver
cap comerç. Respecte el que vostè diu de l'asfalt i de la sifüació acfüal del sector
industrial, com vostè diu, està subjecte i està gravada al Registre de la Propietat totes
aquestes finques i totes les industries han de pagar una quota especial per fer front al Pla
d'i , que de fet ja està la reparceHació aprovada i ja s'ha girat la pÏimera
quota per pagar, vull dir que els propietaris de la zona industrial ara han de pagar per
tancar el projecte de dos milions i mig que és l'aigua, el clavegueram i l'asfalt dels
vials. Per què? Doncs, certament, perquè gaudeixen d'unes infraestructures comunes tot
i que siguin sectors diferents, el sector 27, el sector 14, el 19-20 on està Bioibèrica, etc,
etc, gaudeixen d'unes infraestructures comunes que no poden suportar el pes de tanta
activitat per tant, se'ls implica comunment a suportar-les i per això es fa aquest Pla
d'ïnfraestructures i que durant l'any 2016 ja que ara s'han girat les quotes per recaptar
quan tinguem els diners aquí doncs el podrem executar. El Pla d'infraestructures ens el
van tombar vostè ho sap, ens el va tombar la Generalitat moltíssimes vegades fins que
vaÏn acceptar l'aprovació definitiva, finalment s'ha fet la reparcel-lació s'ha inscrit al
registre de la propietat i ara ja tenim la potestat de poder girar quotes, de fet estaÏÏ
girades, recaptar i executar-lo.

Sr. BerÏnàn: I el tema de mobilitat?

Sr. Rueda: El tema de mobilitat es solucionarà una amb el Pla d'ïnfraestructures i
segona aÏnb la possible oberfüra del vial lateral que hi ha dibuixat al Pla General del
darrera d'aquest centre logístic o amb el desenvolupament del sector 27 que és el que
està doncs una mica agafat aÏnb pinces en el sentit de que s'ha de resoldre el contracte.

Sr. BerÏnún: Ara és un caos.

Sr. Victoria: Ciutadans sí donarà suport a la proposta perquè sí creiem que l'empresa
s'ha d'instaHar en el poble. hnpacte visual sí però, és clar, estem parlant d'un polígon
industrial. Jo passo cada dia i a veure aixecar deu metres més no crec que tampoc sigui
tan important aquest espai, no estem parlant del poble, de l'interior del poble. S'hauria
d'anar a mirar i veuràs que deu metres més tampoc és tant com per dir no deixo ampliar
l'empresa i segur que vindran altres empreses a muntar-se i crec que hem d'agafar i que
el poble agafi empenta econòmica i intentar que la gent pugui treballar. Creiem abans
aÏnb això que no pas amb aquest impacte visual en un polígon industrial per això li
donarem el suport.

Sr. Alcalde: Molt bé. Gràcies. Jo volia acabar aÏnb un parell de coses, acabant una mica
el discurs del Regidor d'Urbanisme. El Pla General no és la Bíblia, ni el Corhà. El Pla
General és un document viu que d'alguna manera es va transformant a mesura que
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passen les coses perquè qui podia imaginar que fa vint anys que Palafolls, en aquest
sector precisament, vindria a instaHar-se la primera empresa de tèxtil pràcticaÏnent del
món? Ningú. Nosaltres en aquest moment estem doncs perquè aquesta empresa li
funcionen bé les coses, no li donem cap tracte de favor, jo li asseguro que no perquè li
demanem més coses de les que s'hauÏien de demanar per qüestió legal que té a veure
aÏnb l'habilitació d'aquests aparcmnents o d'aquesta sortida directaÏnent a la carretera
sense haver de passar per l'entrada aquesta actual. O sigui que jo crec que dubtar d'això
es que és dificil. Segur que hi ha millores. El pitjor impacte visual que té Palafolls és
una empresa destruïda i a més amb un impacte extraordinàriaÏnent ?leig que és l'antiga
Escolor, això és el que no volem. La nostra idea és que si Bershka, que precisament de
tot el gmp Inditex és la que més creix, doncs seguraÏnent dintre d'uns anys si això
continua així o a l'igual se'n va tot a terra, però, si les coses continuen així necessitaran
més sòl i, potser, si encara no hem trobat cap novia pel sector 27 amb aquestes
industries que tenim que han quebrat que és el pitjor impacte visual i el pitjor impacte
visual després d'aquest és el merder d'aquests camions allà dintre, és veÏitat. Això ho
hem de resoldre i ja en aquest moment la Sra. Secretària ja té l'encàrrec urgent de tornar
a fer una concessió administrativa per un pàrquing de vint mil metres quadrats que
tenim previst, uÏÏa zona també de pàrquing de ?loguer per vehicles més petits a l'entrada
mateixa, vull dir que estem buscant solucions. I seguraÏnent aquesta sortida per altre
cantó que moltes vegades l'hem dibuixat i que finalment no es va fer però que
connectaria directament la porta de Bershka aÏnb el que és la sortida de la girola que hi
ha al davant de Mas Reixac. Estem buscant solucions. Ara allò dels ?locs de treball no
vull dir-ho perquè sempre m'equivoco però, evidentment, que hi haurà més ?locs de
treball, què seran de Palafolls? No ho sé. Nosaltres sabem que vindran més ?locs de
treball però vindran de tot arreu perquè a més la ?lei ho diu així és una cosa de
Constifüció. No m'atreviria en cap moment de forçar a una empresa que agafés gent de
Palafolls perquè són de Palafolls això no és norÏnal. O sigui que, ara han vingut ja tres o
quatre empreses que s'han instaHat, vindran més. Perquè a més una altra cosa, fa uns
anys cada vegada que es parlava de la zona industrial el gran problema era que feia molt
de fiÏÏn, feia sorolls, eren coses que no es podia viure, venien els pagesos veïns
començant pel propi Aldrofeu que era regidor en aquell moment, vull dir que teníem
problemes, això s'ha resolt i ara ens ve una empresa neta, no fa ni pudor, ni fa furns, ni
contamina res, i ara que se li demana més? Que siguin més pobres? Que els hi vagi
malaÏnent? Què s'armïfnin? No, que vagin bé, però han de complir la ?lei com els altres i
per això estem. Ja et dic, la pÏimera autoÏitat urbanística de Catalunya que és el
Conseller té especial interès en què això funcioni i que funcioni bé i venen a les
reunions, doncs, suposo que no aniran en contra. Penso que el que s'ha de fer, com
vostè deia, per exemple, el tema de l'impacte, està esfüdiat ja, jo he vist les fotos d'això
ja fet però la foto més important i jo convido a tothom que vulgui saber el que són trenta
metres vagin a Tordera i vegin Massimo Dutti. Massimo Dutti té aquesta estructura, té
trenta metres. El mateix arquitecte que ha fet allò és el mateix al qual li han encarregat
fer aquest. Ens ha ensenyat, què el voleu? Negre? Gris? Blau? Amb quin co}ors'? Ijo li
vaig dir escoltm, això pinta-ho del color que vulguis però treu-me els camions d'aquí.

Sr. Alemany: Crec que he dit aquestes paraules texfüals ?intentar seduir per evitar la
sensació de tracte de favor".

Sr. Alcalde: No l'hem entès això. Entenem el que vol dir.
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Sr. Alemany: Intentar seduir vol dir, ara vostè em diu... li explico.

Sr. Alcalde: Seduir és una paraula que té moltes traduccions.

Sr. Alemany: Vostè pensi el que vulgui, jo li explico. Vostè m'està dient...

Sr. Alcalde: És una paraula polisèmica.

Sr. Alemany: Correcte. Vostè m'està dient ara o està insinuant sense aclarir-m'ho
perquè no hi ha compromís, suposo, com moltes altres coses que s'expliquen en aquesta
sala però després no acaben funcionaÏÏt, no acaben fent-se, però vostè m'està dient
estem demanant a aquesta empresa que faci un esforç més enllà del que legalment està
obligada a fer per tal de garantir-nos una sortida que descongestioni l'actual situació en
el polígon industrial. A mi m'ha semblat que vostè m'estava dient això.

Sr. Alcalde: No, no, no, no.

Sr. Alemany: Si vostè em diu aquesta és la nostra línia de treball i intentarem
aconseguir això vostè m'està seduint. Ara bé,...

Sr. Alcalde: Li vaig a dir el que volia dir-los. Una vegada que compleixin totes les
noÏÏnatives i totes les coses que la ?lei els hi obliga els hi direm, escoltin, tenim allà una
quantitat de caÏnions que ens han portat de l'altre cantó i que la culpa taÏnpoc és d'ells
sinó que la Generalitat no els hi ha deixat una sortida directe a la carretera en el terme
de Tordera perquè aquesta és la històÏia, aquesta és la història. Aquesta gent està aquí...,
l'altre dia algú em preguntava com es que han vingut? Doncs, van venir perquè els de la
colònia de Fibracolor se'ls hi va ocórrer un dia ocupar els carrers perquè estaven fins els
nassos dels caÏnions amunt i avall. Havien fet els complexe que seria després el més
important de Catalunya, de tèxtil, i no havien donat sortida. Aquesta és la veritat. I
aquesta gent venen aquí, els hi diem, doncs, ens ajudeu a fer...

Sr. Alemany: I, per tant, veniu a Palafolls i aquí ja d'allò...

Sr. Alcalde: Veniu aquí, per aquí sortirem, taÏnpoc ens imaginàvem que això creixés
tant. No existia ni la idea de que Bershka vingués aquí.

Sr. Alemany: Però ara sí que ho sabem.

Sr. Alcalde: Ara ho sabem però tenim la solució, el que passa es que és una solució que
en aquest moment s'han de fer unes inversions, aquest vial val uns diners, i jo espero
que aquesta gent les puguin pagar. D'alguna manera, entenguin que és un problema..
perquè allà passa de tot, ara allà hi ha altres empreses importants a dintre, vull dir que
no solaÏnent allò ho ocupen els camions d'ïnditex, allà hi ha un tràfic... vostè vol dir...
doncs, està super ocupat.

Sr. Alemany: I si es compleixen els auguris que estan marcant vostès i que tant de bo
sigui així i vinguin més empreses, més problemàtica tindrem en aquest sentit. Per tant,
és urgent...
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Sr. Alcalde: Ho solucionarem.

Sr. Alemany: Sí, d'acord, ho solucionarem quan ja hi hagi el problema més, és a dir,
augmentat i sense cap garantia. Vostè m'està dient això.

Sr. Alcalde: No, no, no. Nosaltres ho solucionarem...

Sr. Alemany: Doncs, no el dec entendre bé, perdoni.

Sr. Alcalde: Nosaltres ho solucionarem paraHelament, una cosa aÏnb l'altre. I dels
impactes visuals no es preocupi, miri's l'edifici de Tordera.

Sr. Alemany: Un altre aspecte que vostè utilitza... sí me'l miro i per això em preocupa.
Un altre aspecte que vostè comenta molt sovint i es que és veritat que no es pot obligar
a una empresa a agafar gent de Palafolls, taÏnbé en aquesta sagrada Constifüció que ja
sap que nosaltres tenim tendència a mirar-la aÏnb uns altres ulls, no hi ha enlloc que
indiqui que no es pot agafar gent de Palafolls, enlloc, és un tema de compromís de
l'empresa que decideix fer-ho o no fer-ho. I dintre de les negociacions que jo estic segur
que vostè com a representant de l'ajuntament té aÏnb aquesta empresa hi entren molts
aspectes, nosaltres tenim una sensibilitat diferent que hi entraríem d'altres, no passa res,
vostè va a la seva i ja està, no passa res, és a dir, té la seva i bé que li va. Aleshores,
podria igual obtenir...

Sr. Alcalde: Jo no vaig a la meva.

Sr. Alemany: Bé, a la seva, perdoni, a la seva em refereixo... entengui'm bé...

Sr. Alcalde: Jo no vaig a la meva, jo tinc dos fills que estan treballant a l'estranger
perquè aquí no han trobat feina, o sigui, no m'expliqui això perquè ho conec això.

Sr. Alemany: Jo no li estic dient res d'això Sr. Alcalde. Aquesta empresa podria agafar
gent de Palafolls si volgués, sí o no?

Sr. Alcalde: Ja agafa.

Sr. Alemany: Doncs, dintre de les negociacions que vostès puguin tenir amb ells aquest
és un aspecte a poder..., sí o no?

Sr. Alcalde: Si ho hem parlat això moltes vegades.

Sr. Alemany: D'acord. Hi ha hagut algun..., tenim algun..., la seducció que li deia, tenim
algun retorn o no? Sr. Rueda, abstinguis d'aquests comentaris mal educats si us plau,
vale?

Sr. Alcalde: No, no és mal educat.

Sr. Alemany: Sí, home, per favor, per favor.

Sr. Alcalde: No home no, li contesta.
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Sr. Alemany: Podria dir-nos, mira, és igual, no van ser cinc cents els que es van fer, és
igual, es va fer cent, trenta, cinquanta, no ho sé, però d'aquests trenta, cinquanta, és
igual, s'equivoca no passa res, d'aquests trenta o cinquanta resulta que hi ha un quaranta
per cent que són de Palafolls, són retorns que ens poden ajudar a dir, miri..., hi ha un
retoÏn. Tot això no ho coneixem, no tenim ni idea. L'únic que hi ha són promeses que
després no es compleixen per error o pel que sigui i el que sí que queda és l'impacte en
sí, ja està. Li demanàvem això. No estem en contra de sinó simplement de com es
gestiona i com es trasllada. Ja està.

Sra. Agüera: Tots tenim algun conegut que està treballant allà. Hi ha gent que poÏta
molts anys i altres que duren una temporada això és cadascú. El núÏnero exacte ara
mateix no ho sabem però ho podem preguntar o sigui que els hi farem mÏibar si...

Sr. Alcalde: Aquesta empresa d'Uniter, aquesta nova que s'ha ubicat, ha començat a
funcionar, té per cert, no la conec per dintre però té una... a fora molt espectacular. No
sé a quanta gent ha contractat, onze.

Sr. Agüera: Ho ha fet a través de la borsa de treball.

Sr. Alcalde: Una empresa petiteta, bonica, que dóna goig de veure, sembla que estiguis
a Nova York o a Shanghai, penso que està bé. Molt bé, hem de votar. Si us sembla
votem els dos alhora perquè el que no es voti en el Pla Parcial taÏnpoc es votaria en el
Pla General. Els que estan a favor d'iniciar aquest canvi de... que significa... està dinte
del sòl que ells ja tenen, l'única cosa que... ells podÏien, per exemple, demà mateix
començar les obres per fer un silo que és exactament un ?loc a on es deixa bàsicament el
gra, ara li diuen silo però no té res a veure, l'única cosa és que ells en aquest moment
podrien fer un silo de vuit mil metres mnb una alçada de vint que és el que teníem
aprovat fins ara. Els que estan a favor? Voten a favor el Partit Socialista, Iniciativa i
Ciutadans. Voten en contra? Esquerra Republicana. S'absté? el PP. Molt bé, moltes
gràcies.

7. ÀPROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIÀL
DEL SECTOR NÚMERO 36 "SERRÀ DE VALLPLANA", PER L'AUGMENT
DE L'ÀLÇADÀ MÀXIMA REGULÀDORA DE LES SITGES
D'EMMAGATZEMATGE.

Vist que la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en sessió de data 29 de
març de 2007 (DOGC de data 11 d'abril de 2007), va aprovar definitivament la
modificació del Pla general d'ordenació per la creació d'un sector de sòl urbanitzable
delimitat número 36 ?Serra de Vallplana" i també el Pla parcial d'aquest sector.

Vist que la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en sessió de data 15 de
desembre de 2012 (DOGC de data 27 de desembre de 2012), va acordar aprovar
definitivaÏnent el Pla de Millora Urbana en l'àmbit del sector 36 ?Serra de Vallplana",
el qual té per objecte l'augment de l'edificabilitat i ocupació del sòl.

Vista la proposta presentada per la societat INDITEX S.A, redactada per Batlle i Roig
arquitectes, que té per objecte, la modificació del Pla Parcial del sector 36 ?Serra de
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Vallplana?, respecte a l'alçada màxima reguladora de les sitges d'
vigent de 20 m, en parcel-les superiors a 100.000 rn2, que passaria a ser de 30 m. (art. 9
del Pla parcial del sector) i que alhora incoÏpora la noíÏnativa del Pla de Millora Urbana,
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en sessió
de data 15 de desembre de 2012.

Vist l'iÏÏforme favorable de l'arquitecte municipal de data 26 de novembre de 2015, que
consta a l'expedient, d'acord aÏnb el qual, en el present cas no són aplicables les
peculiaritats de l'article 96 del DL l/2010 pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
d'Urbanisme de Catalunya, perquè dita modificació no comporta un increment de sostre
edificable, de la densitat de l'ús residencial o de la intensitat dels usos, o la
transforÏnació dels usos ja estableÏts, i no s'haurà de so l .licitar inforÏne preceptiu, per no
haver cap organisme afectat per raó de ?lur competència sectorial.
D'acord aÏnb el que disposen els aÏticles 73, 74, 85, 96 i 97 del DL 1/2010 pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, modificat per la Llei
3/2012 i els articles 23.l.b), 102.4, 117 ill8 del Decret 305/2006 pel qual s'aprova el
ReglaÏnent de la Llei d'Urbanisme de Catalunya.

Vist l'article 21.l.j) LRBRL de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local i considerant la traÏnitació simultània d'aquest expedient, amb el de
Modificació de Pla General d'Ordenació del sector 36 ?Serra de Vallplana?, que té el
mateix objecte.

Vist el dictaÏnen de la Comissió InforÏnativa de Serveis Generals i Territorials, de data 3
de desembre de 2015, el Ple de l'AjuntaÏnent, aÏnb el vot favorable dels senyors Valentí
Agustí i Bassa, M. Dolores Agüera Martín, José Manuel Rueda García, Rosa María
García Colomer, Rafael Cubarsí Bas, Montserrat Rovira füera, Juan Andrés Osorio
Püïeiro i Martín VictoÏia Iglesias, l'abstenció del senyor Oscar Bermàn Boldú i els vots
en contra dels senyors Francesc Alemany i Martínez, Susanna Pla i Capdevila, Jordi
Villaret i Sayago i Judit Caimel i Pujol, acordà:

PÏimer.- Aprovar inicialment la modificació del Pla parcial, en l'àmbit del sector
36 ?Serra de Vauplana", respecte a l'alçada màxima reguladora de les sitges
d'emmagatzematge vigent de 20 m, en parcelŞles superiors a 100.000 m2, que
passaria a ser de 30 m. (aÏt. 9 de l'ordenança del Pla parcial), que alhora
incorpora la normativa del Pla de Millora Urbana, aprovat definitivament per la
Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en sessió de data 15 de desembre
de 2012, d'acord amb l'informe emès per l'arquitecte municipal de data 26 de
novembre de 2015.

Segon.- Sotmetre aquest acord a un tràmit d'informació pública d'un mes,
comptador des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de
la Província , en un dels diaris de premsa periòdica nacional de més divulgació en
l'àmbit municipal, al tauler d'anuncis i a la web municipal, a fi que qualsevol
persona que ho desitgi pugui examinar-la i formular, dins el teÏÏnini esmentat, les
aHegacions o suggeriments que consideri opoÏtuns. L'expedient podrà ser
consultat en ràrea d'urbanisme de l'Ajuntament de Palafolls, Plaça Major número
1l, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores.
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Tercer.- Suspendre, de conformitat amb els aÏticles 73 i 74 del TRLUC, pel termini
màxim de dos anys, la tramitació de plans urbanístics deÏivats concrets i de
projectes de gestió urbanística i d'urbanització, i també l'atorgament de ?licències
de parcelŞlació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabuitació o enderrocament de
construccions, d'instaHacions o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres
autoritzacions municipals connexes estableÏtes per la legislació sectorial, en
l'àÏnbit territorial del Pla de millora urbana inicialment aprovat i grafiat en el
plànol de delimitació d'illa número 4. Aquesta suspensió també es pubucarà de
forma conjunta amb la present aprovació inicial.

De conformitat amb l'establert a l'aÏticle 102.4 del RLUC, mentre estigui suspesa
la tramitació de procediments i l'atorgament de ?licències en aplicació del què
estableix l'aÏaticle 71.2 del TRLUC, es poden tramitar els instruments o atorgar les
?licències fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb les
determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la
naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou planejament,
una vegada definitivament aprovat.

QuaÏt.- Notificar aquest acord a la societat INDITEX S.A, en la seva condició de
promotor de la modificació del Pla General d'ordenació, amb la indicació que és
un acte de tràmit no susceptible de recurs.

8. ÀPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL PLA D'IGUÀLTAT DE
GÈNERE DE PALAFOLLS 2011-2014 PEL PERÍODE 2015-2017.

Atès que les polítiques públiques d'igualtat de gènere tenen com a finalitat transformar
les condicions que fan possible l'existència de desigualtats entre homes i dones en els
diferents àÏnbits de la vida personal, social, política, econòmica i cultural; i
l'administració local ha tingut i té un paper clau a l'hora de gerïerar una opinió pública
sensibilitzada aÏnb els problemes de gènere i en desenvolupar serveis i progrmnes amb
l'objectiu d'abordar els efectes de les relacions desiguals entre dones i homes.

Atès que els problemes de desigualtat i discriminació continuen presents a la vida
quotidiana malgrat els esforços que es duen a terme des de totes les administracions i els
sectors de la societat per tal de promoure la igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

Vist que l'Ajuntament en Ple, en seSSió celebrada el dia 11 de març de 2011, ratificà el
Decret d'Alcaldia 121/201 1 pel qual s'aprovà el Pla d'ïgualtat de Gènere de Palafolls
2011-2014.

Atès que és voluÏÏtat del consistori continuar donant impuls a tots els esforços realitzats,
i continuar implicat fermament en la ?luita contra tot tipus de discriminacions i, incidir
en la consciència social en la igualtat de gènere.

Vist l'infoÏme emès per la Tècnica de Serveis Socials i l'Agent d'ocupació i
desenvolupaÏnent Local, de data 27 de novembre de 2015, el qual literalment diu:

"INFORME emès per l!4rea de Serveis Socials / l-Àrea de Promoció econòmica de
l!Qjuntament de Palafolls
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Per a: Xesca Torres Alarcón, Tècnica de Serveis Socials i Silvia Gonzàlez Pef5a, AODL (Agent
d'ocupació i desenvolupament Local)

ASSUMPTE: Proposta per l'aprovació de la pròrroga del Pla d'igualtat de gènere de
Palafolls 2011-2014 pel període 2015-2017.

A'bàs que les polítiques púbIiques d'igualtat de gènere tenen com a finalitat transformar les
condicions que fan possible rexistència de desigualtats entre homes i dones en els diferents
àmbits de la vida personal, social, política, econòmica i cultural; i radministració local ha tingut i
té un paper clau a rhora de generar una opinió púbIica sensibiIitzada amb eIs problemes de
gènere i en desenvoIupar serveis i programes amb robjectiu d'abordar els efectes de les
relacions desiguals entre dones i homes.

Atès que la societat està prenent diàriament una major consciència i sensibilitat davant la
necessitat d'un nou contracte social entre dones i homes. Les dones han de poder gaudir
plenament dels seus drets de ciutadania i establir des d'aquesta nova situació nous pactes per
compartir amb e/s homes totes les decisions que afecten a la vida col-lectiva de les persones.
Cal que Ies dones aconsegueixin una ciutadania pIena que els hi permeti participar éle manera
activa i superar els impediments que, històricament, s'han oposat a l'exercici dels seus drets
socials, polítics, econòmics iculturals.

En aquest sentit, és fonamental que el consistori continuï donant impuls a tots els esforços
realitzats, que es continuÏ implicant fermament en Ia Iluita contra tot tipus de discriminacions i
que incideixi en la consciència social en la igualtat de gènere.

Abas que l'Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el dia 11 de març de 2011, va ratificar el
Decret d'AlcaIdia 121/201 1 pel qual es va aprovar el PIa d'lgualtat de (3ènere de Palafolls 201 1-
2014 que ha permès compilar un seguit d'accions per tal de potenciar les polítiques d'igualtat
d'oportunitats i el trebaIl transversal en totes les accions que es duen a Íerme des de
radministració, així com facílitar la sol-licitud de subvencions a d'altres organismes
supramunicipals on per poder participar és indispensable que els Ajuntaments disposin d'un pla
d'igualtat intern.

Atès que la realització del Pla d'Igualtat de (ànere de I'Ajuntament de Palafolls 2011-2014,no
només ha consistit en posar d'acord un grup de persones sobre objectius i actuacions a
emprendre, sinó també en perfilar un discurs poIític basat en la justícia social i la democràcia
plena i que en aquest sentit, l'elaboració del Pla va ser un procés que va implicar decisions a
diferents nivelIs:

*

*

*

*

*

Visió estratègica.
Adquisició de compromisos polítics.
Lideratge de la 1a Tinència d'AIcaldia.
Compromís públic davant la ciutadania.
Assignació de miqans ecoru5mics i recursos humans.
Creació d'estructures i formes de trebaIlar que potenciïn la transversalitat.

Vist que el PIa d'Igualtat de Gènere de I"Ajuntament de PalafolIs 2011-2014 continua siguent
una bona eina per aprofundir i continuar avançant en la tasca que l'Ajuntament ja va iniciar
mitjançant el pla d'igualtat desenvolupant en favor de Ia igualtat de gènere, però sobretot per
corresponsabiIitzar el conjunt municipal en aquesta tasca, impregnant en major mesura la resta
d'àrees municipals, assegurant una major transversalitat de les actuacions i, en definitiva,
afavorint que es pugui desplegar amb un major impuls la tasca reaIitzada fins el moment.

Atès que els problemes de desigualtat i discriminació continuen presents a la vida quotidiana
maIgrat els esforços que es duen des de totes Ies administracions i els sectors de Ia societat
per tal de promoure la igualtat entre homes i dones.

Vist que l'esperit d'aquest Pla d'igualtat es continua mantenint com a guia per a prioritzar
accions que busquin transformar i generar canvis en relació aIs rols de gènere i existeix la
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voluntat de continuar amb la feina impulsada el 2010 i ampIiar-la de cara als propers anys,
actua]itzant-la a la realitat actual. És p'er tots aquest fets que es proposa prorrogar'la vigèn'cia
del Pla esmentat.

Es sol-licita que es pugui prendre un acord en el Ple de l'Ajuntament, pel qual s'aprovi Ia
Pròrroga del Pla d'lgualtat de Gènere de Palafolls, pels anys 2015 al 2017 que pugui donar
continu}iat al Pla d'igualtat 2011-201 4."

Vist el dictamen de la Comissió InforÏnativa de Serveis Generals i Territorials, de data 3
de desembre de 2015, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acordà:

Únic.- Aprovar la pròrroga del Pla d'Ïgualtat de gènere de Palafolls 2011-2014 pel
període 2015-2017, pels motius esmentats en la paÏt expositiva del present acord.

Sra. Agüera: Com vaÏn parlar a la Comissió infoÏmativa és prorrogar el Pla d'ïgualtat
que l'AjuntaÏnent va fer en el seu dia. Era un Pla per quatre anys i havia una sèrie
d'accions previstes, ens va agafar tot el tema de la crisi i..., per tant, amb el tema de la
dedicació del personal tècnic que havia de liderar una mica aquest projecte, que era la
part de Promoció Econòmica i Serveis Socials, doncs va haver un volum de feina tmÏ
gran a l'Àrea de Serveis Socials com de Promoció Econòmica per atendre altres
necessitats que vam deixar una mica en un segon pla aquest Pla d'Ïgualtat. Hi ha una
sèrie d'objectius que sí que ja hem anat fent però hi ha altres que encara estan..., estan
vigents, els podem anar treballant i, també, el que volíem prorrogar per acabar de fer
aquests accions i altres que de cap manera arribaran a fer-se perquè la sifüació ha
canviat molt perquè dos objectius que hi havia eren la contractació d'un agent o tècnic
d'Jgualtat i d'un agent o tècnic de Salut. Això, ara mateix, aÏnb la Llei de pressupostos
no es pot incorporar personal, les subvencions que hi havia per la contractació
d'aquestes figures tècniques han desaparegut i, per tant, ara mateix és un objectiu
inassolible. Llavors, prorrogàvem aquest Pla per acabar de fer aquestes accions que sí
que es poden fer i, a la vegada, elaborar un nou Pla aÏnb una nova diagnosis que s'ajusti
a la realitat actual perquè la realitat del 2011 no té res a veure amb la del 2015.

9. PROPOSTA PER A L'AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT D'UN
SEGON LLOC DE TREBALÏ, ÀL SECTOR PÚBLIC.

Vista la sol-licifüd efecfüada, el passat 13 d'octubre de 2015 (RE 3.878), per la senyora
María Cacharro López, Secretària d'aquest ajuntament, on sol-licita li sigui autoritzada
la compatibilitat per al desenvolupaÏnent d'un segon ?loc de treball en el sector públic,
en aquest cas com a Professora associada a una Universitat Pública.

La funcionària acompanya a aquesta soHicifüd l'informe favorable emès pel Rectorat
de la Universitat Pompeu Fabra, organisme públic on desenvoluparà un segon ?loc de
treball com a professora universitària associada.

Vist l'inforÏne emès per la Tècnica de Recursos Humans, de data 12 de novembre de
2015, que es transcriu literalment,

"INFOR]IvíE PER À L À UTORITZÀCIÓ DE COMPÀ TIBILITÀ T D'UNÀ FUNCIONÀRIÀ D A QUESTÀ
CORPORÀ CIÓ.
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Vista la sol-licitud efectuada, el passat 13 d'octubre de 2015 (RE 3. 878), per la senyora María Cacharro
López, Secretària d'aquest ajuntament, on sol-licita li sigui autoritzada la compatibilitat per al
desenvolupament d'un segon ?loc de treball en el sector públic, en aquest cas com a Professora
associada a una Universitat Pública.

Primer.- La normattva aplicable en relació a /'autorització de compatibilitat per al deserrvolupament
d'un segon Iloc de treball en el sector públic, es troba continguda a les següents disposicions:

Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'lncompatibilitats del Personal al Servei de les
Administracions Públiques.
El Reial Decret 598/1985, de 30 d'abril, sobre incompatibilitats del Personal al Servei de les
Administracions de / Estat, de la Seguretat Social i dels Ens, organismes i empreses dependents.
La Llei 21/1 987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de
/'Administració de la Generalitat.

El Decret 21 4/1990, de 3 0 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les
entitats locals.

Segon.- De conformitat amb la normativa anteriorment citada, l'article 10 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d'lncompatibilitats del Personal al Servei de les Àdministracions Públiques permet a els qui
accedeixin per qualsevol títol a un nou ?loc en el sector públic, que d'acord a aquesta Llei resultf
incompatible amb el qual vinguessin exercint, hment d'optar per un d'ells dins del termini de presa de
possessió. Mancant opció en el termini assenyalat s'entendrà que opten pel nou Iloc, passant a la situació
d'excedència voluntària en els quals vinguessin exercint.

Quan es tracti de Ilocs susceptibles de compatibilitat, prèvia autorització, hauran d'instar-la en els deu
primers dies de l'al-ludit termini de presa de possessió, entenent-se aquest prorrogat en tant recau
resolució.

En aquest cas la sol-?tcitud s'ha presentat per la funcionària en temps i forma correctes.

Tercer.- L'article 1.1 de la Llei 53/1 984, de 26 de desembre, d'lncompatibilitats del Personal al servei de
les Àdministracions Públiques, estableix que el personal comprès en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei no
podrà compatibilitzar les seves activitats amb l'acompliment, per si o mitjançant substitució, d'un segon
?loc de treball, càrrec o activitat en el Sector Públic, excepte en els supòsits previstos en la mateixa. A
/'efecte d'aquesta Llei es considerarà act#itat en el sector públic la deserrvolupada pels membres electius
de les Assemblees Legislatives de les Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals, pels alts càrrecs i
restant personal dels Órgans Constitucionals i de totes les Administracions'Públiques, indosa
l',4dministració de Justícia, i dels Ens, Organismes i Empreses d'elles dependents, entenent-se compreses
les Entitats col4aboradores i les concertades de la Seguretat Social en la prestació sanitària.

Afegeix el seu apartat 3 que, en qualsevol cas, l'acompliment d'un ?loc de treball pel personal inclòs en
l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei serà incompatible amb l'exercici de qualsevol càrrec, professió o
activitat, pública o prtvada, que pugui impedir o menyscabar l'estricte compliment dels seus deures o
comprometre la seva imparcialitat o independència.

Fet que no es produeix amb la sol-licitud efectuada per la senyora Cacharro, vista la dedicació setmanal
com a Professora associada de la Untversitat Pompeu Fabra així com la durada del contracte que
formalitza aquest fet, i que no suposa una modificació de la jornada de treball i horari de cap dels dos
?locs on desenvolupa les seves funcions.

Quart.- Estableix l'article 3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'lncompatibilitats del Personal al
Servei de les Administracions Públiques que només podran exercir un segon ?loc de treball o activitat en
el sector públic en els supòsits previstos per a les funcions docent i sanitària, en els casos al fet que es
refereixen els articles 5 i6 i en els quals, per raó d'interès públic, es determinin pel Consell de Ministres,
mitjançant Reial decret, o òrgan de govern de la Comunitat Autònoma corresponent, en l'àmbit de les
seves respectives competències; en aquest últim supòsit l'activitat només podrà prestar-se en règim
laboral, a temps parcial i amb durada determinada, en les condicions establertes per la legislació
laboral. En tot cas l'autorització de compatibilitat s'efectuarà en raó de /'interès públic.
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Per a l'exercici de la segona activitat serà indispensable la prèvia i expressa autorització de
compmibilitat, que no suposarà modificació de 4ornada de treball i horari de cap dels dos ?locs i que es
condiciona al seu estricte compliment en ambdós.

Cinquè.- Respecte a la compatibilitat per a la funció docent, l'artide 4 de la de la Llei 53/1 984, de 26 de
desembre, d'lncompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques permet autoritzar-
la, complertes les restants exigències d'aquesta Llei, així com per a l'acompliment d'un ?loc de com a
Professor universitari associat en règim de dedicació no superior a la de temps parcial i amb durada
determinada.

Aspectes, els contemplats als apartats 4 i5 del present informe, que es reuneixen en el desenvolupament
del ?loc de treball de professora universitària associada d'acord amb la soHicitud presentada per la
funcionària així com rinforme emès per la Universitat Pompeu Fabra, orgamsme públic on
desenvoluparà aquest segon ?loc de treball.

Sisè.- L'article 6 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'lncompatibilitats del Personal al Servei de les
Administracions Públiques regula la compatibilitat amb l'exercici d'activitats d'iïvestigació de caràcter
no permanent, o d'assessorament científic o tècnic en supòsits concrets, que no corresponguin a les
funciom del personal adscrit a les respecttves Àdministracions Públiques. Aquesta excepció s'acreditarà
per l'assignació de l'encàrrec en concurs públic, o per requerir especials qualificacions que només
ostentin persones afectades per l'àmbit d'aplicació d'aquesta ?lei.

Setè.- Per la seva banda, l'artide 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'lncompatibilitats del
Personal al Servei de les Administracions Públiques permet, per excepció, compatibilitzar les activitats
públiques amb /'acompliment dels càrrecs electius següents:

a) Membres de les Àssemblees Legislafives de les Comunitats Autònomes, tret que percebin retribucions
periòdiques per l'acompliment de la funció o que per les mateixes s'estableixi la incompatibilitat.

b) Membres de les Entitats Locals, tret que exerceixin en les mateixes càrrecs retribuïts en
règim de dedicació exclusiva.

En aquests supòsits només es podrà percebre la retribució corresponent a una de les dues activitats,
sense perjudici de les dietes, indemnitzacions o assistències que corresponguin per l'altra. No obstant
això, en els supòsits de membres de les Entitats en la situació de dedicació parcial al fet que fa referència
l'article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es podran
percebre retribucions per tal dedicació, sempre que l'exerceàin fos de la seva jornada de treball en
/',4dministració, i sense superar en cap cas els límits que amb caràcter general s'estableixin, si escau.

En tot cas, l',4dministració en la qual presti els seus serveis el funcionari amb dedicació parcial i la
Corporació local hauran de comunicar-se recíprocament la seva jornada en cadascuna d'elles i les
retribucions que es percebin, així com qualsevol modificació que es produeixi en les mateixes.

Vuitè.- L'article 7 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'lncompatibilitats del Personal al Servei de les
Administracions Públiques estableix un límit quantitatiu a les retribucions a percebre en els supòsits de
compatibilitat, de manera que serà requisit necessari per autoritzar la compatibilitat d'activitats
públiques el que la quantitat total percebuda per ambdós ?locs o activitats no superi la remuneració
prevista als Pressupostos Generals de l'Estat per al càrrec de Director General, ni superi la
corresponent al principal, estimada en règim de dedicació ordinària, incrementada en:

-Un 30%, per als funcionaris del grup À o personal de nivell equivalent.

-Un 35%, pels del grup B o personal de nivell equivalent.

-Un 40%, para del grup C o personal de ntvell equivalent.

-Un 45%, para del grup D o personal equivalent.

-Un 50%, para del grup E o personal equivalent.
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Respectant-se en relació a la sol-licitud efectuada per la funcionària els límits establerts anteriorment,
doncs les retribucions percebudes per la funcionària per ambdós ?locs no supera la remuneració prevista
a la Llei3 6/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de / Estat per a l'any 2015 per al càrrec
de Director General, ni la retribució percebuda per la interessada com a professora associada supera la
corresponent al Iloc de treball principal, estimada en règim de dedicació ordinària, incrementada en un
30%.

En el cas de la superació d'aquests límits, en còmput anual, requeriria en cada cas, acord exprés del Ple
fundat sobre la base de raons d'especial interès per al serveL

Els serveis prestats en el segon ?loc o activitat no es computaran a /'efecte de triennis ni de drets passius,
i es podrà suspendre la cotització a aquest últim efecte. Les pagues extraordinàries, aM com les
prestacions de caràcter familiar, només es podran percebre per un dels ?locs, qualsevol que sigui la seva
naturalesa.

Novè.- La pertinença a Consells d'Administració o òrgans de govern dEntitats o Empreses públiques o
privades es limita en l'article 8 de la Llei 53/1 984, de 26 de desembre, d'lncompatibilitats del Personal al
servei de les Administracions Públiques a un màxim de dos, tret que excepcionalment s'autoritzi per a
supòsits concrets mitjançant acord plenari. Només podran percebre les dietes o indemnitzacions que
corresponguin per la seva msistència als mateixos, ajustant-se en la seva quantia al règim general
previst per a les Àdministracions Públiques. Les quantitats reportades per qualsevol altre concepte seran
ingressades directament per lEntitat o Empresa en la Tresoreria municipal.

Desè.- L'autorització o denegació de compatibilitat per a un segon Iloc o activitat en el sector públic
correspon a l',Jjuntament Ple, previ informe, si escau, dels Directors dels Organismes, Ens i Empreses
públiques.

Aquesta autorització requereix a més el previ informe favorable de l'òrgan competent de Vdministració
o Entitat a la qual estiguf adscrit el segon ?loc, informe favorable que es fa comtar al present expedient,
emès pel Rectoral de la Untversitat Pompeu Fabra, de data 5 d'octubre de 2015.

Onzè.- No es podrà autoritzar o reconèixer la compatibilitat quan les retribucions complementàries que
tinguin dret a percebre segom l'article 24-b) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, per
mitjà del qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de lEmpleat Públic, indoguin el factor
d'incompatibilitat, al retribuït per aranzel i al personal directiu, inclòs el subjecte a la relació laboral de
caràcter especial d'alta adreça

Dotzè.- L'article 18 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'lncompatibilitats del Personal al servei de
les Administracions Públiques exigeix que totes les resolucions de compatibilitat per exercir un segon
?loc o activitat en el sector públic s'inscriguin en els Registres de Personal corresponents, sent requisit
indispensable, perquè puguin acreditar-se havers als afectats per aquest Iloc o activitat.

Tretzè. - L'article 20.2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'lncompatibilitats del Personal al servei de
les Admirxistracions Públiques adverteix que l'exercici de qualsevol actMtat compatible no pot servir
d'excusa en deure residència, a l'assistència al ?loc de treball que requereixi el seu Iloc o càrrec, ni a
l'endarreriment, negligència o descuit en l'acompliment dels mateixos, i que les corresponents mancances
seran qualificades i sancionades conforme a les normes que es continguin en el règim disciplinari
aplicable, quedant automàticament revocada l'autorització o reconeixement de compatibilitat si en la
resolució corresponent es qualifica de falta greu o molt greu.

Catorzè.- L'incompliment del regulat en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'lncompatibilitats del
Personal al servei de les Administracions Públiques, serà sancionat conforme al règim disciplinari
d'aplicació, sense perjudici de l'executivitat de la incompatibilitat en què s'/'xagi incorregut (art. 20.1).
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Quimè.- Àmb caràcter previ a qualsevol acord plenari, l'expedient s'haurà de so'bnetre a estudi per la
Comissió Informativa de Serveis Generals, per així exigir-ho, entre uns altres, els articles 20.1-c) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,

A la vista de tot l'exposat, i tenint en compte que la compatibilitat proposada s'ajusta a /'exigit per la Llei
d'lncompatibilitats del Personal al Servei de les Àdministracions Públiques, especialment en el seu art. 4,
i que consta en l'expedient l'informe favorable del Rectorat de la Universitat Pompeu Fabra, organisme
públic on es desenvoluparà el segon ?loc de treball.

I d'acord amb els articles 9 il4 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, de Incompatibilitats del personal
al servei de les admimstracions públiques, rarticle 22.2 de la Llef 21/1987, de 26 de novembre,
d'incompatibilitats del personal al servei de /',4dministració de la Generalitat, i /'article 333 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals,
l'autorització o denegació de compatibUitat per a un segon ?loc de treball o activitat del sector públic i/o
privat correspondrà al Ple de la Corporació Local on figuri inscrit el ?loc principal del funcionari.

Es conclou que es pot incloure, la proposta de declaració de compatibilitat que ens ocupa, per al seu
dictamen i posterior inclusió en l'ordre del dia de la següent sessió plenària que se celebri, en els
següents termes:

Primer.- Autoritzar la compatibilitat a la funcionària, senyora Maria Cacharro López, Secretària
d'aquest Ajuntament, per al desemiolupament d'un segon ?loc de treball com a professora associada a
l'UniversitatPompeuFabra.

Segon.- En cap cas /'autorització suposarà modificació de jornada de treball i horari dels ?locs de treball
que resulten afectats, condicionant-se l'autorització de compatibilitat a l'estricte compliment en ambdós.

Tercer.- Els serveis prestats en el segon Iloc, càrrec o act#itat no es computaran a l'efecte de triennis ni
de drets passius. Les pagues extraordinàries, atí com les prestacions de caràcter familiar, només es
percebran pel ?loc principal.

Quart.- L'acompliment del segon ?loc de treball no podrà menyscabar, en cap cas, el deure de residència,
l'assistència al ?loc de treball, ni suposar endarreriment, negligència o descuit en l'acompliment dels
mateixos. Les corresponents mancances seran qualificades i sancionades conforme a la legislació
aplicable, quedant automàticament revocada l'autorització o reconeixement de compatibilitat si en la
resolució corresponent es qualfica de falta greu o molt greu.

Cinquè. - Comunicar el presem acord al Rectorat de la Universitat Pompeu Fabra."

Vist l'article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, on es determina que correspon al Ple de la CoÏporació Local acordar aquelles
atribucions que expressament li confereixin les ?leis.

D'acord amb raÏticle 9 de la Llei La Llei 53/1984, de 26 de desembre, de
Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, l'autorització
o denegació de compatibilitat per a un segon ?loc de treball o activitat del sector públic
correspondrà al Ple de la CoÏporació on figuri adscrit el ?loc de treball pÏincipal.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, de Incompatibilitats del
Personal al Servei de les Administracions Públiques, l'autorització de compatibilitat per
a l'exercici de les activitats professionals, laborals, mercantils o industrials fora de les
adÏninistracions públiques coÏÏespondrà al Ple de la Corporació.
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Vist el dictamen de la Comissió InforÏnativa de Serveis Generals i TeÏÏitorials, de data 3
de desembre de 2015, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acordà:

Primer.- Autoritzar la compatibilitat a la funcionària, senyora Maria Cacharro
López, Secretària d'aquest Ajuntament per al desenvolupament d'un segon ?loc de
treball com a professora associada a l'Universitat Pompeu Fabra.

Segon.- En cap cas l'autorització suposarà modificació de jornada de treball i
horari dels ?locs de treball que resulten afectats, condicionant-se l'autorització de
compatibilitat a l'estricte compliment en ambdós.

Tercer.- Els serveis prestats en el segon Iloc, càrrec o activitat no es computaran a
l'efecte de tÏiennis ni de drets passius. Les pagues extraordinàries, així com les
prestacions de caràcter familiar, només es percebran pel ?loc pÏincipal.

QuaÏt.- L'acompliment del segon ?loc de treball no podrà menyscabar, en cap cas,
el deure de residència, l'assistència al ?loc de treball, ni suposar endarreriment,
negligència o descuit en l'acompliment dels mateixos. Les corresponents
mancances seran qualificades i sancionades conforme a la legislació aplicable,
quedant automàticament revocada l'autorització o reconeixement de
compatibilitat si en la resolució corresponent es qualifica de falta greu o molt greu.

Cinquè.- Notificar l'acord a la senyora María Cacharro López amb la
corresponent instrucció dels recursos que contra aquest es poden interposar-se.

Sisè.- Comunicar el present acord al Rectorat de la Universitat Pompeu Fabra.

Sra. Agüera: Qualsevol funcionari de l'administració pública per fer una altra feina ha
de demanar una autorització per fer la compatibilitat i en aquest cas ens trobem aÏnb un
funcionari d'aquest Ajuntament que ha demanat la compatibilitat per fer classes a la
universitat i, ?lavors, l'ha d'autoritzar el Ple municipal.

Sr. Alcalde: Es tracta de la nostra nova Secretària. Està fent classes a la universitat, a la
Pompeu Fabra, per cert, en castellà, li van dir no fa falta que parlis en català si vols, i es
tracta de donar-li permís per sempre, no? i si vols fer altres coses taïnbé? Doncs, això,
és una segona activitat que està fora del seu horari i està dintre del sector públic i té
aquestes limitacions.

Sr. Alemany: Dos aspectes o tres aspectes. El primer és, en principi és una bona notícia
que des del punt de vista de que la universitat Pompeu Fabra s'interessi per tècnics o
funcionaris d'aquest Ajuntament per donar classes, la qual cosa vol dir que té un nivell
deteÏminat, des d'aquest punt de vista, en positiu, ens ho veiem. I, després, dos aspectes
sobre això que plantejava el Sr. Alcalde o no sé si la Sra. Regidora, crec que era vostè
que deia que era fora del seu horari laboral. Pels documents que ens passen hi ha
moments en què no és fora..., és a dir, és dintre del seu horari laboral. Comenti'ns el
tema i ja està. I després hi ha un altre aspecte i es que estem aprovant, si no vaig mal...,
el que seria la docència del primer trimestre, del 21 de setembre al 22 de desembre, que
inclou classes al setembre, a l'ocfübre i al novembre, i avui som dia 1l de desembre.
Deixi'm dir-li que sona una mica a broma, d'acord?. Que a 1l de desembre aprovem
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aquest procediment que ha tingut 21, 28 de setembre, 23, 30 de setembre, 7, 14, 21, 28
d'ocfübre, 4, 11, 18, 25 de novembre, etc, etc, etc, sona una mica a broma. No sé si es
que no es podia fer abans perquè no hi havia opcions o..., però, com a mínim podria
sonar una mica a falta de respecte a aquest plenari que ara molt a toro passat estiguem
aprovant una cosa... el que se'n diu política de fets consuÏnats, que se'n diu, no?. A
banda d'aquest aspecte que ara em comentaran el tema, només indicar això de fora de
l'horari laboral perquè hi ha marcats uns horaris que sembla que coincideixen com a
mínim en horari laboral.

Sra. Agüera: L'horari laboral es refereix a que farà 37,5 hores a l'ajuntament i després
farà les hores que hagi de fer a la universitat.

Sr. Alemany: Corregeixi'm si m'equivoco. Tinc entès que com a funcionmi en aquest
sentit té un horari fix que ha de mantenir que és de nou a dues, que aquí sí que hi ha de
ser aquí i, després, la resta d'hores sí que són més... i més tenint en compte que ha
d'estar als Plens i ha d'estar... són més de ?liure disposició, però, de nou a dues en teoria
hauria de ser l'horari laboral, hauria d'estar aquí, no?

Sra. Agüera: El que passa es que aquí l'excepcionalitat com si diguéssim és que quan
ella va agafar el compromís de venir a fer de Secretària a l'Ajuntmnent ja havia donat
l'opció allà, ja havia acceptat...

Sr. Alcalde: Li diré una altra cosa perquè ho acabi d'entendre. Si no ens hagués explicat
que l'havien acceptat a la Pompeu i estàvem parlant amb un persona que estava ja
vinculada a la universitat seguraÏnent no l'haguéssim agafat.

Sr. Alemany: I li dic que estem contents de que hi hagi persones d'aquest nivell.

Sr. Alcalde: I el que sí que em sembla que això era algu que era bastant lògic que la gent
ho sentís com vostè diu i que a mi em sembla que això d'avui és precismnent perquè
ella pugui, després d'aquest curs que està acabant, pugui fer altres coses perquè ens
continua interessant que continuf estant vinculada a l'exercici de la docència.

Sr. Alemany: Però, està d'acord amb mi que passar-ho avui és una miqueta...

Sr. Alcalde: Bé, pensava que no era important i com ja ho va posar com a condició
primera i això. Si no fos que volgués continuar, si això ja no m'interessa i ja no ho vull
fer, doncs, ja no haguéssim dit res. Ho dic en el sentit de que ella pugui d'alguna
manera plantejar una continuïtat en aquest curs que ara precisaÏnent és d'urbanisme i
territori.

Sr. Alemany: D'acord, doncs, li fem una proposta. Com que aquí estem aprovant per
aquest trimestre, si no tinc mal entès, estem aprovant per aquest trimestre, no? primer
tÏamestre del 21 de setembre a 22 de desembre. Espero que imparteixi classes molts més
trimestres, passem-los abans, a poder ser, perquè sinó sembla una miqueta de broma tot
plegat.
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10. APROVACIÓ DELS ACORDS DE LA COMISSIÓ MITXA
SEGUIMENT DEL PERSONÀL FUNCIONÀRI I LABORÀL
L'AMTAMENT DE PÀLAFOLLS, DE DÀTA 26 D'OCTUBRE DE 2015.

El Conveni Col-lectiu del personal laboral de l'AjuntaÏnent de Palafolls, actualment
vigent, es va aprovar per Acord Plenari el passat 19 de juliol de 2013, i resta publicat al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a data 7 de setembre de 2015, i el Pacte
de Condicions del personal funcionari de l'Ajuntmnent de Palafolls, actualment vigent,
es va aprovar per Acord Plenari el passat 3 de novembre de 2006, i resta publicat al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4834, de data 5 de març de 2007.

DE
DE

Atès que la Comissió Mixta de seguiment de personal fiÏncionari i laboral de data 26
d'ocfübre de 2015, va arribar als següents acords, expressats a l'acta de l'avantdita
Comissió Mixta que literalment es transcriuen:

"(..)

En relació al segon punt de /'ordre del dia, en primer terme es tracta l'article 2 del
Reial Decret-Llei 10/2015, d'll de setembre de 2015, pel qual es concedeixen crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit al pressupost de / Estat i s'adopten altres mesures
en matèria d'ocupació pública i d'estímul de reconomia, on el Govern de lEstat
modifica /'article 48 de la Llei 7/2001 de 12 d'abril, de l Estatut de l Empleat Públic,
atorgant als funcionaris públics sis dies d'assumptes propis, es proposa per part de
l',4juntament que el personal laboral també pugui disposar a partir d'aquest moment
d'aquest 6è dia d'assumptes propis.

També es proposa que aquest 6è dia d'assumptes propis corresponent a /'any 2015 es
pugui realitzar, per part de tots el empleats de l',4juntament, fins al 31 de març de
2016.

Tots els present mostren la seva conformitat en les propostes realitzades sobre aquest
segon punt de l'ordre del dia i aquest es dóna per aprovat.

(.)."

Vist el marc normatiu i l'àmbit d'acfüació de les AdÏninistracions Públiques en el
procés de presa de decisions en matèries que afecten les condicions de treball dels seus
empleats i determinen la participació dels funcionaris públics en els terÏnes previstos a
la Llei 7/2007, de 12 d'abril de rEstatut de l'Empleat Públic i la Llei orgànica 1 l/1985,
de 2 d'agost, de Llibertat Sindical,

Vist el dictaÏnen de la Comissió InforÏnativa de Serveis Generals i Territorials, de data 3
de desembre de 2015, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acordà:

PÏaimer.- Aprovació dels acords de la Comissió Mixta de seguiment del personal
funcionari i laboral de l'Ajuntament de Palafolls de data 26 d'octubre de 2015,
consistent en què el personal laboral de l'Ajuntament de Palafolls pugui disposar
de sis dies d'assumptes propis, i realitzar la corresponent modificació al Conveni
ColŞlectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Palafolls.
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Segon.- Facultar a l'Alcalde per a l'execució de les previsions contingudes als
acords adoptats en l'avantdita sessió de la Comissió Mixta de seguiment del
personal funcionari i laboral de l'Ajuntament.

Sr. Cubarsí: L'Estat ho va treure i ?lavors ho ha concedit una altra vegada, el sisè dia
d'assumptes propis. S'ha decidit per igualtat que ho disfrutin tant els funcionaris com
els laborals. Solament explicar això. És un dia que havia tret l'Estat i que ara l'ha tornat
a donar, era d'obligat compliment pels funcionaris i que l'AjuntaÏnent tenia l'opció de
concedir-ho als laborals. Llavors, hem decidit concedir-ho tant als laborals com als
funcionaris. En principi res més. Hem dit que es disfruti el primer tÏimestre del 2016.
Que si es disfruta al desembre ha d'estar aprovat pels Caps de depmtmnent per evitar
que aquest dia influeixi al bon funcionmnent de l'ajuntaÏnent. Per evitar que serveis
quedin aÏnb mancança de personal. Res més.

1l. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ
PER L'EXERCICI 2016 AMB LES SEVES BÀSES D'EXECUCIO I LA
PLANITLLA DE PERSONAL.

Maria Dolores Agüera Martín Regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Palafolls,
després de deliberar aÏnb els legals representants dels grups politics a l'Ajuntament,
(p.s.c.), (E.R.C.), (I.C.V.), (p.p.c) i (C's) respecte a la presentació del Pressupost
General de l'AjuntaÏnent per l'exercici 2016 que comprèn el del propi Ajuntament aÏnb
les seves Bases d'Execució i la Plantilla de Personal..

Vistos els inforÏnes de la interventora acctal. de la Corporació de data 30 de novembre
de 2015 que consten a l'expedient, en compliment del que disposa l'articlel6.2 del
R.D. 1463/2007 de 2 de novembre i observant els principis establerts a la Llei Orgiica
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, així com
informe Econòmic-Financer de la mateixa interventora de data 30 de novembre de 2015

en compliment del que disposa l'article 168-1, ?letra e), del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la LRHL,

Vist el dictamen de la Comissió Especial de Comptes, de data 4 de desembre de 2015,
el Ple de l'AjuntaÏnent, amb el vot a favor dels senyors Valentí Agustí i Bassa, M.
Dolores Agüera Martín, José Manuel Rueda García, Rosa María García Colomer,
Rafael Cubarsí Bas, Montserrat Rovira füera i Juan Andrés Osorio Piüeiro, l'abstenció
del senyor Mmtín Victoria Iglesias i el vot en contra dels senyors Francesc Alemany i
Martínez, Susanna Pla i Capdevila, Jordi Villaret i Sayago, Judit Caimel i Pujol i Oscar
Bermàn Boldú, acordà:

ler.-Aprovar el Pressupost General de la CoÏporació per a l'exercici 2016, que conté el
del propi Ajuntament i que, resumit per capítols és el següent:
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Estat d'Ingressos.

'?capitols denominació

-Operacions no financeres:
A) OPERACIONS CORRENTS

Impostos directes
Impostos Indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents

Ingressos patrimonials

l

2

3

4

5

ImpoÏat
 

4,569.720,00
110.000,00

1.609.770,00
1.890.200,00

208.310,00

6
7

B) OPERÀCIONS DE CAPITÀL
Alienació d'inversions reals

Transferències de Capital
0,00

74.690,54

total Pressupost d'ingressos 8.462.690,54 

Estat de despeses

Capitols denominació
-Operacions no financeres.

A) OPERACIONS CORRENTS
Despeses de personal
Despeses de bens corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents

1
2
3
4

 

3.419.351,12
3.662.416,88

79.418,00
517.735,00

'?Ïmport

6
9

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Inversions reals
Passius financers

359.690,54
424.079,00

total pressupost despeses 8.462.690,54 

2.- Aprovar inicialment la plantilla de personal que es detalla a l'expedient del
pressupost amb les seves modificacions.

3.- Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost General de la Corporació.

4.- Exposar-ho al públic durant un termini de quinze dies hàbils, mitjançant anunci al
Butlleti Oficial de la Provincia, a la web de l'Ajuntament i pels mitjans acostumats en
aquesta localitat, a l'objecte que puguin formular-se reclaÏnacions. Cas de no produir-
se'n cap, pressupost, bases i plantilla s'entendran aprovats definitivament.
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Sr. Alcalde: La Sra. Agüera seguint el ritme i el tipus d'explicació de l'antecessor, en
Josep Ribas, ens ha fet unes fotos.

Sra. Agüera: Bona nit, presentarem el pressupost del 2016. Com deia l'Alcalde he
copiat una mica el forÏnat de l'antic Regidor perquè el pressupost municipal és molt
complicat d'explicar, a part de que és una cosa molt tècnica, la gent no veu aquest
power point i, per tant, per la ràdio és molt dificil d'entendre perquè són molts números,
molts conceptes i, bé, intentaré explicar el més fàcil que pugui, amb un ?lenguatge fàcil
perquè és complicat. Dir-vos que el pressupost municipal ha de complir una sèrie de
criteris que marca la Llei Orgànica 2/2012 que són el principi d'estabilitat i
sostenibilitat financera, això és que el pressupost ha d'estar equilibrat aÏnb el tema de
despeses i d'ingressos, després, també hem de complir la regla de la despesa, hi ha una
taxa que marca el Consell de Ministres de l'octubre i per aquest any..., perdó del 10 de
juliol, per aquest any l'increment que pot fer l'ajuntament en el tema del pressupost és
un 1,8, al 2016 hi ha una previsió d'un 2,2 i al 2018 un 2,6. En principi això és una
previsió després pot haver alguna modificació. Dir-vos que l'l,8 que li està permès
aquest any a l'ajuntament, hi ha un 1% que és obligatori pujar el capítol 1 que és el sou
dels treballadors, això ho hem de fer per ?lei, i després l'altre 0,8 ho hem repartit entre
diferents partides, perdó, àrees o capítols de l'ajuntament que havien quedat una mica
més coixos. Després taÏnbé s'ha de complir el principi de sostenibilitat financera, això
és el rati el deute públic, això vol dir..., bé, els préstecs que l'ajuntament demana per fer
alguna inversió. Dir-vos que l'ajuntament a data de 31 de desembre amb els préstecs
que tenim ara mateix estaria aÏnb un percentatge d'un 19,33%, la ?lei peünet que el
màxim sigui un 75, o sigui que, estaríem molt per sota. Després un altre criteri que ens
marca la ?lei i que el pressupost ha de complir és la càrrega financera que com podeu
veure aquí va disminuint, l'any 2014 era un 9,15, al 2015 és un 8,31, la previsió pel
2016 seria un 6,13. Com podeu veure l'increment respecte l'any passat, perdó, respecte
el 2015 amb el 2016 hi ha una previsió d'una rebaixa d'un 26,23%. Això és degut a que
hi ha molts préstecs que s'estan aÏnortitzant, que estan en l'últim any i que, per tant, les
amoÏtitzacions són més grans i els interessos són més petits i això fa que l'estalvi sigui
més gran. El pressupost de despeses de l'Ajuntament com podeu veure de les pmtides
més grans que tenim és la de despesa de personal, és capítol 1, són 3.400.000 euros, ho
dic aÏÏodonit perquè per la ràdio és molt feixuc si vaig dient 419..., això representa un
40% del percentatge del pressupost. El segon capítol seria el de despeses corrents aÏnb
béns i serveis que serien 3.600.000, seÏia un 43%, aquí és on estaria tot el manteniment,
els parcs i jardins, la neteja de carrers, les escombraries. Després tenim les despeses
financeres que són 79.000 euros que representen un 0,94, les despeses financeres serien
els interessos que com us he dit estan baixant. Després tenim les transferències corrents.
Després també tenim les inversions reals que seria el pressupost d'inversions que
després l'explicarem és de 359.000 euros. I després tenim els passius financers que són
les amortitzacions. L'Ajuntament a 31 de desembre del 2015 està en 2.900.000, hi ha
una previsió d'aÏnortitzar 424.000 euros de préstecs durant tot l'any 2016 i ens
quedaríem a 2.400.000 euros de préstecs. Els pressupost d'ingressos és d'on preveu
l'Ajuntament treure aquests ingressos per fer front a totes aquestes despeses. Doncs, una
part, com tothom es pot imaginar, una part bastant gyam ve dels impostos indirectes que
seria l'ïBï i l'ïAE, l'ïmpost d'Activitats Econòmiques, que aquest any tindrà una pujada
i suposen en el pressupost d'aquest any un 54% i són 4.500.000 d'euros. Després tenim
els impostos indirectes que serien permisos d'obres i alguna cosa més de l'ajuntament,
això són 110.000 euros. Hem ajustat molt perquè hem volgut ser molt conservadors i
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hem fet molt tirant a la baixa, això no vol dir, que com deies si Bershka s'instal-la doncs
el perÏnís d'obres són 200.000 euros això no està previst aquí, hem sigut molt..., hem
ajustat molt. Després l'altre ingrés seria el que ens aportaria les taxes, els preus públics i
altres ingressos que són 1.600.000 euros, això és un 19%. Després tenim les
transferències corrents, això és 1.800.000, és un 23,34%, això seria l'aportació que fa el
fons de l'Estat, de liquiditat de l'Estat, dels impostos que cobra a la gent de Palafolls el
que li pertoca repercutir-nos a nosaltres i són aportacions que ens van pagant. Després
tindríem els ingressos patrimonials 208.000 euros, alienació de béns aquest any no en
tenim. El punt núÏnero set serien les transferències de capital, són 74.690 euros, això és
una subvenció de la Diputació, això és íntegrament l'import de la subvenció que després
explicarem per quin pro5ecte està destinat. Després tenim els actius financers i els
passius que de moment no en tenim tampoc. Això fa que el pressupost d'ingressos sigui
8.462.000 que quadra amb el de la despesa. Aquí podeu veure una mica una
comparativa del pressupost de l'any passat pels capítols que vam explicar aÏnb els d'ara.
Com podeu veure el capítol de despesa de personal s'incrementa l' 1%, 0,99, l' 1% que
ens marcava la ?lei de pressupostos que s'ha d'aÏnpliar aquest any. Després tenim les
despeses corrents, hi ha una diferència de 180.000 euros respecte l'any passat. Les
despeses financeres també, són 79.000 han baixat un 31,29%. Les transferències
coÏÏents que també han baixat. Després tenim el pressupost inversions reals és el
pressupost d'inversions que portem aquest any a aprovació i tenim que són 359.000
euros, l'any passat va ser de 3.000.000, per tant, hi ha una rebaixa d'un 89% és
important la baixada. Després tenim els passius financers que és l'import que
aÏnortitzem dels préstecs. Aquest any 2016 hi ha previst 424.000 i al 2015 hem
amortitzat 554.000 euros, això suposo un 23,48% menys. Aquí tenim el pressupost
d'inversions de l'Ajuntament per aquest any. En primer ?loc, tenim la pacificació o
millores de carrers com vam parlar. Hi ha un previsió en el pressupost de 100.000 euros
que seguraÏnent podrem mnpliar, tal i com vam inforÏnar l'altre dia, però, encara com
que no s'ha tancat l'any 2015 a l'igual 100.000 que podrem incorporar aquí però encara
no ho sabem perquè no hem tancat l'any. Després tenim el pàrquing de la zona
comercial del caí?er de Baix i Pau Casals hi ha un projecte d'asfaltar el pàrquing que hi
ha allà al darrera i això és l'impoÏt íntegre que us deia abans 74.000 euros que ens ve de
la Diputació per un tema de la millora de les zones comercials. Després tenim
l'aÏnpliació, instal-lació del parc CaÏnpus de Primària segona fase, aquí hem previst
35.000 euros perquè hi ha un projecte d'una altra rampa d'skate i algun tema de trial o
de mountain bike o alguna cosa d'aquestes per la canalla. Després tenim la vorera, la
semaforització del carrer Major de Sant Genís que hem posat un pressupost de 20.000
euros, això encara s'està treballant aÏnb els seÏveis tècnics i aÏnb els veïns. Després
tenim la sonorització pel Palauet, hem pressupostat 25.000 euros, com tots sabeu la
sonorització del Palauet és bastant horrible i, bé, hem demanat, demanarem un projecte
per veure si la podem millorar. Després tenim la instal-lació virtual de la sala de Plens i
alguna cosa més de les oficines, són 30.000 tema de megafonies, inforÏnàtics i alguna
cosa d'aquestes. Després tenim la il-luminació del Teatre municipal que són 30.000
euros, el ?mnpista municipal ens ha fet el projecte i després tenim les millores del PcaÏn,
seria la fàbrica Forroll, hi ha una previsió de 15.000 euros i és per millorar la sala de
fusta que fan servir per fer concerts i això s'han d'obÏir unes portes laterals perquè
siguin sortides d'emergència i poder fer algunes coses més i així s'adaptaÏia a la
normativa actual. Això és el finançament d'aquestes obres d'inversió. Dir-vos que hi ha
els 74.000 euros de la subvenció de la Diputació, l'altre seria del pressupost ordinari.
Dir-vos que a data d'ara encara no hi ha cap línia de subvenció, sabem que soÏtirà la
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Xarxa o alguna cosa i ?lavors estarem pendents de totes aquestes subvencions que
sortiran. En principi això és una mica el pressupost.

Sr. Alemany: Consideracions prèvies, ens interessa i els esperonem en aquest sentit a
que incrementin la comparativa aÏnb els anys anteriors. Creiem que aÏnb l'interès de
poder fer digerible aquesta documentació, que és molt complicat de cara inclús
internaÏnent nosaltres, ja no dic la gent de..., inclús internaÏnent nosaltres, ens serveix
molt la comparativa aÏnb diversos anys per veure les tendències a nivell de despesa o a
nivell d'ingressos com ha anat canviant, tot i que som conscients que el canvi de
norÏnativa i de nomenclatures no afavoreix aquest aspecte, però, sí que ens perÏÏÏet fer-
nos una idea perquè quan, en general, el comú dels mortals no està acostumat a treballar
arnb xifres de sis, set, vuit milions d'euros, malauradaÏnent si voleu, però, no estem
acostuÏnats i, per tant, a vegades no tens un ordre de magnifüds. Per tant, aquesta
comparativa amb l'any anterior per properes vegades si pot ser aÏnb anteriors anys es
pot veure certes dinàÏniques de funcionaÏnent i ?lavors explicar-les inclús, mira ara
estem inveÏtint menys aquí i més allà perquè creiem que... d'acord?. I com a altre
aspecte també inicial el tema de, que alguna vegada a més ho hem comentat, el
pressupost com el Sr. Alcalde en el seu contra argumentari indicarà és això, és un
pressupost i per tant és només una declaració d'intencions, tot i que, com més exacte
sigui millor. Llavors, també ens agradaria molt que aprofitem el proper tancament el
juny, juliol, no sé, quan toqui el proper tancament, per comparar aÏnb el pressupost, és a
dir, d'allò que vaÏn dir que faríem, que s'ha pogut fer i que no s'ha pogut fer i com ho
hem canviat perquè a nosaltres el sentit general del grup és que ens costa seguir-los, ens
costa seguir-los perquè vostès quan presenten els núÏneros tenen un coneixement i un
bagatge que quan els hi diem sí, però això no s'ha fet, és que això ha anat aquesta
pmtida, ha anat aquesta altra partida i hem fet..., és clar, se'ns dificulta, sense voler
seguraÏnent la comprensió i la fiscalització de tot plegat. Dit això, alguns aspectes
punfüals que sí que creiem que són rellevants. En altres Plens com ara el de
pressupostos hem indicat la necessitat, es publica la relació de la plantilla de personal de
l'AjuÏÏtament però hem indicat la necessitat de poder definir ja, potser d'una vegada, el
catàleg de ?locs de treball. Es tracta d'un document que creiem que és necessari que ha
de ser Ilegit tan internament com externaÏnent com una qüestió positiva i que hem de
ser... no hi ha molta gent que no el tingui definit com a tal. Per tant, traslladar aquesta
relació de I?OCS de treball aÏnb un catàleg de ?locs de treball en el qual s'indiqui les
responsabilitats, el perfil, etc, etc, i després casar-ho, no? tenim aquesta gent que ocupa
aquests ?locs de treball i d'aquesta manera, penso que fins i tot podrem ser més eficients
a nivell d'ajuntaÏnent. S'indica també aquí l'ampliació, i el Sr. Cubarsí ens ho va
comentar en la Comissió si no recordo malament, l'aÏnpliació de la dedicació horària de
la plaça de Tècnic Superior en Urbanisme que passava de 30 a 37,5 hores i
l'arguÏnentari..., som conscients que es tracta d'una persona que fa feina, però
l'arguÏnentari era que ara hi havia molta feina, hi havia dos projectes un era el de Ciutat
Jardí, si no recordo malament, i l'altre els moviments del polígon industrial que podien
justificar tot plegat. És un arguÏnent que des del nostre punt de vista coixeja una
miqueta perquè hem passat per moments d'altíssima càrrega urbanística en aquest
ajuntaÏnent, no només en aquest en tots, i aquesta persona tenia una dedicació de 30
hores, per tant, si ens expliquen més bé això doncs ens ajudarà.

Sr. Alcalde: Més enllà d'això que estic d'acord aÏnb vostè que hi ha hagut moments...,
però, bé, el problema bàsic és que la persona que ocupa aquest ?loc de treball ha passat
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un temps molt complicat personalment, ha tingut una filla que ha tingut molts
problemes i després ella mateixa ha estat amb una malaltia crònica que l'ha deixat molt
impedida de poder complir un horari. L'any passat em va dir en aquest moment estic
millor, el tema de la meva faÏÏÏília ho tinc compensat i m'agradaria treballar més temps,
bàsicaÏnent per mi aquesta és la raó. O sigui, en aquell moment feia les hores que podia,
i soÏt que les feia perquè realment estem parlant d'una patologia fotuda. En aquest
moment per sort està molt millor i ella pot fer tot l'horari que en principi estava previst
que fes, doncs, hem pensat que el faci. La feina la té de sobres i la tenia.

Sr. Alemany: Ja he dit que som conscients que aquesta persona desenvolupa una tasca
important en aquest ajuntament però, per tant, el que ens està dient es que aquelles
trenta hores que fins ara tenia eren resultat d'un impediment personal seu que fa que ara
que no existeix aquest impediment la passem a trenta-set hores i mitja, aquest seria
l'argument.

Sr. Alcalde: L'argument bàsicament per mi, hi ha altres arguÏnents, però, en principi hi
ha una qüestió que va més enllà de les necessitats a vegades, com la sifüació personal de
la gent i, bé, per sort ha passat aquesta temporada i en aquest moment té ganes de fer-
ho, hi ha feina, estem encantats en què la Cristina vingui una tarda a les reunions de
tècnïcs dels dimmts i que tmnbé pugui accedir al divendres que aquesta temporada no
ho ha fet.

Sr. Alemany: Passem ara als aspectes molt, molt punfüals, d'acord?. Hem identificat i
mirem de, com que es tracta d'un docuÏnent molt, molt feixuc, mirant-me allò més
d'allò i passem de la resta, val? Per exemple, començant aÏnb el docuÏnent d'inversions i
perquè no sigui dit, perquè no és veritat que sempre som negatius, agrafm la inclusió
d'una sèrie d'aspectes que som conscients que venen a recollir una mica ceÏtes
demandes, potser ja no nostres, no ens ho atribuím tot plegat, però, potser més comunes,
per tant, tot l'aspecte de..., tot i que ara punfüalitzaÏ?em, tot el tema de pacificació de
carrers i el tema de la redacció d'aquest projecte que se'ns ha inclòs aÏnb el tema de la
cobertura de la pista del Palauet o fins i tot el tema de les millores de Can Forroll en
aquell sala, ens semblen coÏÏecte, bé, cap problema, d'acord? Sí que dos punts. Amb el
tema de Can Forroll jo potser li començar4a a treure aquesta denominació de Centre
d'Art i Mèdia, fa una miqueta de cosa. És a dir, inicialment, segurament tenia la
intenció de ser alguna cosa així però ja no ho és...

Sr. Alcalde: Es que hi ha la voluntat de que torni. No li canviem el nom per no oblidar-
nos.

Sr. Alemany: Ah, d'acord, seguim amb les voluntats doncs, d'acord. El tema de
pacificació de cmÏers, aquests cent mil euros que estan sobre la taula, ja sap que no
acabem de coincidir aÏnb aquest concepte de pacificació. Per vostè paci&ació és
reurbanització i ampliació de vorera i tot plegat. També podria utilitzar-se com a dintre
d'aquest pla la millora d'uns quants caÏÏers que potser no són tan concorreguts com
vostè diu de pública concurrència, que ho són tots, però, no són tan concorreguts
nurnèricament però que tenen un estat molt deficient, dintre d'aquest pla taÏnbé hi hauria
aquest tipus de...?
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Sr. Alcalde: Jo opinaria que en aquest cas si no són de pública concurrència
l'ajuntament podria participar però no crec que tingués que participar al cent per cent. Si
aÏnb els veïns ens entenguéssim i poguéssim compartir despeses encantats. De totes
maneres, hem posat cent mil euros perquè és el que teníem, és el que resta de la
concessió administrativa que d'alguna manera hem pactat mnb Bioibérica. Esperem que
el resultat de l'exercici o que vingui alguna subvenció, alguna subvenció vindrà, doncs
que això passi a dos-cents mil segur i, segurament, tres-cents també. Penso que podrem
fer més coses i la veritat és que nosaltres treballarem aÏnb un objectiu, quan decidim
sobre els dos-cents, tres-cents mil euros hi a veure fins on arÏibem.

Sr. Alemany: Com ja li vaÏn comentar en el seu moment mnb el projecte darrer que
s'acaba de fer en aquest sentit, sí que els convidaríem a abandonar el forÏnat de que
l'ajuntaÏnent assumeixi íntegrament, encara que sigui molt concorregut, íntegraÏnent la
despesa que es pugui fer en un carrer. En tot cas, si es vol veremar o es vol escandallar
els caÏÏers que tinguin o que es defineixin a pmtir de l'esfüdi que em sembla que també
està previst, aquells carrers que siguin d'ordre més important que hi hagi una
paÏticipació mínima dels veïns i màxiÏna de l'ajuntament i, a l'inrevés, que s'equilibri si
vostè vol. Però el concepte de pagar íntegraÏnent segons quins carrers i després demanar
a segons quins altres que hi participin genera controvèrsia i és difícil de justificar en tant
que no hi ha... és una percepció, d'acord?. Per tant, si en ?loc de fer cent i zero fem
noranta deu, doncs, això... El tema de la vorera de Sant Genís, vorera i semaforització
de Sant Genís, ja vaÏn comentar a la Comissió que no ho veiem clar.

Sr. Alcalde: Hem canviat. Ens va convèncer.

Sr. Alemany: Ah, el vam convèncer? Que bé, doncs, expliqui.

Sr. Alcalde: AÏnb vostè i altres hem parlat i hem arribat a la conclusió de que
generaríem un problema que no tenim, que seria potser més gros que el que tenim ara.
Llavors, amb en Rafael vaÏn esfüdiar... En aquest moment el que volem fer es posar un
semàfor amb radar i una limitació de velocitat. De moment res. Després, la segona fase
seria recuperar una cosa que estava mig morta que era un pacte que a mi mateix se
m'havia oblidat de fa molts anys d'aquells veïns que hi ha al carrer de l'altre cantó,
havíem pactat quan s'havien arreglat la casa que com que l'entrada, no sé si s'ha fixat,
la té fora convertir allò en acera, l'entrada i el que ve al darrera, mnb la qual cosa és una
cessió una mica incòmoda per ells perquè hem d'agafar-li un tros del menjador. Però la
proposta era que al darrera de la casa aquesta hi ha un solar que està sense autorització i
que és del Bisbat i que forÏnava pmt dels pactes que teníem amb el Bisbat i tornar a
recuperar això a veure si fos possible no tocar la carretera, deixar-la com està, i poder
passar, fer un corriol, com si fos unes arcades, aquestes arcades de Santiago de
Compostela, ara que tenim aquí gallegos, que poden passar quasi per tot el poble, doncs,
intentar passar per allà. Ells no diuen res però ho tenim firmat, és una cosa incòmoda
per ells i, a més, suposa tornar a parlar amb el Bisbat però en aquell moment semblava
que això hagués funcionat. Això és el que en aquest moment intenta'em sinó tornaríem
a l'idea d'estretar més però, és clar, a la que posem una acera d'una metre allà només
passa un cotxe i ja estem.

Sr. Alemany: Per tant, la vorera i semaforització...
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Sr. Alcalde: Primer el que farem serà semaforitzar.

Sr. Alemany: Val, i semaforitzar des del punt de vista d'aquest de que detecta una
velocitat es posa en verÏnell i si no...

Sr. Alcalde: Amb això lograríem que els vehicles que passen anessin més lents tots
perquè la gran queixa del veïnat bàsicaÏnent no està en aquest punt sinó que els cotxes
van molt ràpids.

Sr. Alemany: Perfecte, perfecte. I, per tant, aquests..., bé..., l'havien de canviar. Sí que
ens indiquen també que això del car?er Major a nivell de nomenclatura no existeix, la
gent de Sant Genís ens indica que això és el carrer de Sant Genís i punt, a més, en aquell
sector... els hi deixem...

Sr. Alcalde: Si és així ho canviem. Què més?

Sr. Alemany: Aspectes que taÏnbé trobem... hi ha alguns serveis que no són públics però
que gairebé s'han convertit com a tal pel seu èxit, que aquí cal reconèixer taÏnbé
l'aposta que s'hagi pogut fer o s'ha fet des de l'equip de govern que és el tema de la
gossera municipal que dóna servei bastant més enllà del que serien les necessitats de
Palafolls i que ens consta que tenen una dificultat enorme i nosaltres tenim el
convenciment que es tracta d'un model que no és sostenible, és a dir, hi ha gent que s'hi
dedica diguéssim més que a la seva faÏnília i que té una situació poc sostenible. Hi ha
una partida de manteniment que entenem que són les instal-lacions de divuit mil euros,
hem vist en el pressupost, i una subvenció de set mil euros a nivell de fiÏncionament.
Ens consta que les despeses d'aquesta... de fiÏncionaÏnent són uns seixanta mil a l'any i,
és clar, la resta funciona a partir d'aportacions privades que taÏnbé està bé que la gent
aporti però, potser, el format, el model de la gossera, aquesta poca sosteÏÏibilitat que
indiquem i es que aquesta gent hi dediqui tot el que té i si falla doncs tenim un problema
i aquestes set, vuit persones que són incondicionals i després tota la gent que hi aporta
és un model que és molt remarcable i a tenir molt en compte però que potser no sabem
si des de l'ajuntament podríem tenir algun tipus de possible col-laboració si no és
econòmica sí amb algun tipus de pla que pugui aportar-hi gent, sabem que hi ha gent
que està fent algun tipus de serveis a la comunitat producte del que sigui que potser
podrien també ajudar, segons els perfils també, no?, segurament, o inclús algun conveni
més imaginatiu, algun conveni més imaginatiu aÏnb la facultat de veteÏinària de
Barcelona per donar alguns serveis menors pels animals a nivell sanitari pels animals
que podrien ser interessants perquè sí que ens preocupa perquè es tracta d'un projecte
molt interessant, vostès els coneixen també, i que la seva situació és complicada. TaÏnbé
hem vist en el pressupost una partida de treballs tècnics Tresorer de vint-i-un mil euros
que ens agradaria que... perquè la dedicació, si es que no està previst que augmenti, la
dedicació que tenim entès fins ara és molt punfüal, no?

Sra. Agüera: Et contesto...

Sr. Alemany: D'acord.

Sra. Agüera: Si vols et contesto ara.
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Sr. Alemany: No, no, com vulguis.

Sra. Agüera: És igual. El Tresorer és un conveni que tenim aÏnb el Consell Comarcal i
el Consell Comarcal ha tret el preu públic de tots els tècnics que té a la casa perquè hi
ha molts ajuntaÏnents que tenen... bé, no tenen suficientment feina com per tenir un
tècnic propi a l'ajuntaÏnent i el que fan es conveniar algunes hores i el Consell Comarcal
té tots els preus de tots els treballadors que té allà.

Sr. Alemany: D'acord. Vint-i-un mil euros per quantes hores de servei?

Sra. Agüera: Ara no t'ho sé dir quantes és.

Sr. Alcalde: Quatre, no?

Sr. Agüera: Cinc o sis hores.

Sr. Alcalde: És car.

Sr. Alemany: És caríssim, és caríssim, per tant, al que els convidaríem en aquest sentit
potser és a estabilitzar la plaça des d'un altre punt de vista.

Sra. Agüera: Pensa que l'hora del tècnic, ara t'enganyaria, no sé si són cinquanta o
seixanta euros.

Sr. Alemany: Si m'encanta que hi hagi gent que pugui cobrar seixanta euros l'hora no
tinc res en contra.

Sra. Agüera: No et ser dir la xifra però pensa que aquí està incorporada la Seguretat
Social, que després l'ajuntament no...

Sr. Alcalde: Jo crec que hauríem d'agrair al Sr. Ribas que s'hi hagi dedicat tots aquests
anys sense cobrar un cèntim.

Sr. Alemany: Potser no entrem en aquest tema perquè després tindrem un altre
problema. Però, en qualsevol cas...

Sr. Alcalde: Si surt ara el gabal...

Sr. Alemany: Perquè potser li pot ara..., bé, en fi, li pot portar problemes en aquest
sentit.

Sra. Agüera: L'ajuntaÏnent està buscant, era una cosa...

Sr. Alemany: Enteníem que era punfüal.

Sra. Agüera: Sí, punfüal.

Sr. Alemany: Que era un moment d'urgència, però que en qualsevol cas aquests vint-i-
un mil euros donarien, des del nostre punt de vista, per estabilitzar sinó una plaça
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sencera sí que mitja i no quatre hores com les que estem tenint ara i tot plegat, no? a
nivell de despesa, de cost d'empresa per una persona estem parlant, tenint en compte
que es tracta de mig sou interessant, un sou sencer de quaranta-dos no està pas gens
malaÏnent. Després, taÏnbé trobem a faltar alguns... o destacaríem alguns aspectes que
trobem a faltar com el tema de, hem comentat vàries vegades que per la Festa Major les
contingències meteorològiques que puguin succeir que es tracta d'una sifüació en què
queda mobilitzada una part impoÏtantíssima del municipi, tant dels que hi participen
activament preparant els actes com els que els gaudeixen, i que sempre que n'hem parlat
ens han dit que és car poder prendre algun tipus de decisions en aquest sentit. Si hi ha
alguna partida reservada per prendre mesures, per cobrir segons quins sectors, quins
àmbits d'una manera més o menys estable, a banda de la cobertura de la pista que
puguem arribar a fer i que segurament no la tindrem feta per aquesta Festa Major que ve
sinó que potser serà l'altra o l'altra no ho sabem.

Sr. Alcalde: Hi ha un descobriment important aquest any, no? que el Palauet funciona,
també per això. No ens atrevíem ningú a dir-ho. La situació d'aquell dia vam prendre un
decisió que ens costava a tots i no ha generat cap problema a dintre, ni s'ha espatllat el
terra ni res i jo crec que el podrem en un moment com aquest utilitzar-ho.

Sra. Agüera: Ja feia temps que sabia pensat en la possibilitat de fer com un cobert a la
façana del Teatre i és una cosa que estan valorant els tècnics, fer una cosa definitiva per
cobrir l'escenari, com que s'ha de treballar tota aquella... aquella façana s'ha de
treballar per una sèrie de qüestions tècniques doncs era un proposta, una possible
proposta.

Sr. Alemany: Quan li deia que trobàvem a faltar segons quines partides aquesta era una
perquè l'àmbit, aquest àÏnbit del darrera del Teatre és un àÏnbit molt utilitzat per l'àÏnbit
de Festa Major i que reiteradaÏnent ens hi trobem quan fem el pregó, ens hi trobem
sovint. I posats a... ja hem destacat tot allò que ens semblava bé i tot plegat i les coses
que trobem a faltar ja el Sr. Alcalde ens va comentar que si füem una proposta i li vaÏn
remetre la proposta de l'any anterior. A la proposta de l'any anterior hi ha algunes línies
estratègiques que des del nostre punt de vista també trobem a faltar en el pressupost i
que per això no ens el fem nostre. Algunes estan comentades en aquest Ple. Des d'un
punt de vista de Serveis Socials hi ha hagut tot una sèrie de mocions que hem aprovat en
aquesta taula vinculada al tema la Plataforma antidesnonaÏnent per l'habitatge que no hi
trobem una especificació en el pressupost a nivell de dotació per aquesta temàtica.
Saben que des d'un punt de vista d'àmbit comercial creiem que ens fa falta un pla de
desenvolupament del comerç de Palafolls perquè té una situació molt complicada que
creiem que trobem a faltar i que va més enllà del fet de poder posar en valor el que ja
existeix i potenciar que s'implantin d'altres que no siguin d'un sol model concret com el
que tenim a Palafolls. El tema del pressupost paÏticipatiu no ens en sortim de poder-lo
aplicar. Ja saben que dedicaríem unes partides, petites o grans depèn de la disponibilitat,
perquè cada àmbit territorial del municipi pugui decidir alguna obra, algun equiparnent,
alguna acfüació en el seu territori. TaÏnbé amb el tema de... hi ha alguns aspectes de...
saben que en l'àÏnbit de la Biblioteca creiem que és un sector que està bastant degradat i
que potser una aposta en aquest sentit per poder recuperar l'ús de la Biblioteca d'una
forma més majoritària pel municipi. I, per últim, i així ja acabo, el tema del pla de
valorització del patrimoni de Palafolls. Creiem, i els hi hem reconegut que uÏÏa part és
d'acció de govern, una altra part ja pre-existia fins i tot perquè existia a Palafolls abans
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del Sr. Valentí, aleshores, posar aquest patrimoni en valor i fer una caÏnpanya que
després taÏnbé repercutiria a nivell comercial i a nivell d'activitat econòmica ens sembla
que taÏnbé són projectes estratègics que caldria dedicar-hi partides. A partir d'aquí, a lo
millor aprofitem el que pugui venir de les subvencions per poder...

Sr. Alcalde: Només recordar-li que una part de la revalorització del patrimoni del
govern ha estat la rehabilitació d'edificis del segle XIV, del segle XV, el segle XVI, en
aquest moment estem rehabilitant Can Batlle que és un altre edifici com si diguéssim
dels bons. A part d'això hi ha cinc o sis edificis que estan drets perquè... se'ns va
escapar un, per cert, que no hi vam mÏibar la masia de Mas Tit però els altres em sembla
que... queda un a Sant Genis que està dificil que és a Can Puig Gordi i un altre a Can
Puig. Jo crec que aquesta és la cosa important que hauríem d'intentar que no se'ns
escapessin aquests dos. Molt bé, moltes gràcies.

Sra. Agüera: Em deixes que li contesti?

Sr. Alcalde: Sí.

Sra. Agüera: Un parell de coses, algunes ja les hem anat contestant i altres que... Tens
raó allò de la comparativa era molt complicat aquest any perquè amb els canvis de la
nova ICAL, la instmcció de compatibilitat, han canviat els capítols, les àrees, els
conceptes i, ?lavors, era..., però, tens raó que les comparatives de partides estan molt bé.
Recullo el tema que deies de la previsió. Quan fem el tancament comparem la previsió
que havíem previst. Després el tema de la relació de ?locs de treball, ho dic perquè vaig
anar personalment a treballar-ho arnb la Diputació. VaÏn començar a fer una feina i
després va sortir la ?lei aquesta que no es podia... bé, en la relació de ?locs de treball a
vegades quan tu valores un ?loc de treball a vegades comporta un increment o a vegades
hi ha ?locs de treball que estan sobrevalorats, no? i això també comporta unes
modificacions a nivell econòmic. Com que no es podia la Diputació ens va dir com que
no es pot de moment esperem a veure que passa, però, és clar, espera a veure que passa
ja han passat molts anys, no? Sí que tots els treballadors tenen les seves funcions, això
sí que ho tenim però sí que és veritat que la relació no la tenim, això és veritat. El tema
d'inversions ja ho hem parlat. Després, allò del Pcam, el Centre d'Art i Mèdia, hi ha un
projecte que ens va fer la Diputació de moltes coses d'allà per anar desenvolupant fases
i fü no pots canviar el nom fins que no acabes com si diguéssim el projecte, és una cosa
tècnica. Tu dius Pcam, Centre d'Art i Mèdia, i la gent no sap que és, diu el Forrol i ja
tothom ho sap. Els esfüdis de carrers ja ho hem parlat que ens posaríem d'acord.
Després, també el tema de la gossera. A part de la subvenció que té de l'ajuntaÏnent,
l'aportació que fan els socis també hi ha empreses privades que fan col-laboracions com
el veterinari però, és clar, està claríssim que fan una feina absolutaÏnent increÏ'ble i que
tenen una dedicació que... que molta gent. Pressupost pmticipatiu. Et recullo la proposta
perquè jo..., bé, intentaré en aquesta legislatura doncs que sigui una mica participatiu
sabent tot el que comporta, la gent vol primer allò seu, primer allò meu i a vegades ser
una mica solidari amb l'altre doncs costa molt, però, bé, s'ha de començar.

Sr. Alemany: Hi hauria una pmtida definida prèviament, uns pro3ectes a escollir, és a
dir, això no és una decisió...-no. És a dir, hi ha aquests projectes per aquest teÏÏitori i
decideix perquè la gent no té l'obligació de saber ni les dificultats tècniques, ni el valor
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econòmic que implicaria sinó que és l'ajuntaÏnent amb els seus tècnics el que defineix el
marc contextual.

Sra. Agüera: Sí, que ha de ser una cosa senzilla, pràctica i que... Després, ja per acabar,
el tema que deies que no havies vist una paÏtida directaÏnent de la PAH, és perquè el
tema són recursos ordinaris, o sigui que no ha d'haver la partida concreta. Tu destines a
l'urbanisme i del teu ordinari que tens allà pendent doncs destines al que decidim entre
tots, perquè el tema de la PlataforÏna d'Afectats per l'Hipoteca és una tema on tots els
partits ens hem implicat i treballarem junts.

Sr. Alemany: Doncs, esperem concrecions.

Sr. Alcalde: Molt bé. El Partit Popular.

Sr. Bermm: Sr. Alcalde. Jo començaria aÏnb un pressupost que jo crec que no és un
pressupost conservador. Jo crec que és un pressupost a on no hi ha diners a
l'ajuntament. I, evidentment, la realitat és aquesta. La realitat és que em presenten un
quadre d'inversions on el quadre d'inversions, que ara hi entrarem, és un quadre
d'inversions de manteniment i és la realitat. Ho hagués pogut introduir dintre del
pressupost ordinari amb la qual cosa el que presentaríem avui dia seria zero d'inversions
perquè és la realitat. És un tema de realitat. Nosaltres per què votarem en contra?
Nosaltres ja anticipem que votarem en contra, ja vam dir que votaríem en contra, per
una senzilla realitat, el Sr. Alcalde sempre diu que paÏticipem en els pressupostos però
participar en els pressupostos és diferent el criteri que vostè té al criteri que tenim
nosaltres. És evident, no'? Amb la qual cosa és paíticipar però quedem sempre en la línia
aquesta de quedem bé de cara a la societat però de cara internament dels paÏtits polítics
cadascú marquem les nostres prioritats i, evidentment, les prioritats d'Esquerra
Republicana són molt diferents que les del Partit Socialista i aquí es demostra, avui dia
en el Plenari es demostra. I es demostra amb la voluntat del Partit Socialista i el Partit
Popular és que mai, per dir-ho aixf, mai han tingut una bona disposició per
veritablement treballar en un pressupost municipal. Hem estat en una època de bonança
en aquest ajuntaÏnent i les pÏioritats han sigut obres d'aquest tipus faraònic que sempre
estic marcant que això ho pagarem, i ho estem pagant ja, sobretot aÏnb el tema del
manteniment, i veurem com passaran els anys i com ara es demostra que no tenim
diners, el que estem buscant és intentar consolidar més terreny i com s'està dient un pla
urbanístic, consolidar més el terreny per poder agafar diners per justificar la gestió del
govern en trenta-dos anys de govern, doncs aquí es demostra aÏnb el tema de les
inversions. Jo sí que li qüestionaria i m'agradaria... sí que ha deixat clar que he vist que
una de les inversions, entre cometes, que es diu de col-locar un semàfor al caÏÏer de Sant
Genís. Jo ho vaig comentar a la Comissió, jo no ho veia bé. Quan tu tens un problema
en un ?loc, quan tu tens un esfüdi que n'hi ha accidents, doncs, veritablement dius
posem mà a l'obra per intentar solucionar-ho. Però, aquest cas no, aquest cas és per una
reivindicació perquè jo he preguntat i dóna la casualitat que visc per allà i resulta que
per dir-ho així és que entre el President de l'Associació i arnb la vinculació que té aÏnb
vostè de donar cada dia la pallissa de venir cada setmana que s'havia de coHocar urÏ
semàfor doncs el coHocarem, ens gastarem vint mil euros, que jo crec que aquests vint
mil euros vaÏn parlar a la Comissió que hauria estat més productiu fer tot el carrer de
Sant Genis, que està molt malaÏnent aquest carrer de Sant Genís, haguéssim guanyat
zona d'aparcaÏnent, que vostè sap que baixant a mà esquerra haguessin pogut fer zones
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d'aparcaÏnent, on hi ha unes plantes de pinxos, hagués pogut fer tota una banda de cera
a mà dreta i a mà esquerra i això hagués sigut més profitós. El que passa que el criteri de
vostè de gastar vint mil euros per posar un semàfor i un radar quan no hi ha un
problema allà a Sant Genís jo crcc que no, que no fa falta. Jo crec que hi ha vies aÏnb
plans urbanístics que jo li vaig comentar d'obrir a un cantó un vial per la zona de Mar
Costa que és un tema que s'hauria de treballa ben a fons i veig que, per dir-ho així,
doncs que tenim unes inversions que considero que són tema de manteniment. Vostè
m'està parlant d'Art i Mèdia, Art i Mèdia jo ja ho he vist en el pressupost no sé quantes
vegades.

Sr. Alcalde: Hi ha coses noves.

Sr. BerÏni: Ja, coses noves. El tema de l'il-luminat. Vostè clarament ho sap que això
no és un quadre d'inversions, no hem fet mai un quadre d'inversions d'aquest tipus,
d'aquesta manera. Hem justificat ara un pressupost que aquest pressupost, és un
pressupost per mi és de riure, no hi ha contingut, ho dic aquí en aquest sentit. Sí que
volia contrastar... és un tema d'una reivindicació que fa molt de temps que estic dient,
sobre que aÏnb l'infoÏÏne fet de la plantilla una de les mancances que jo sempre he
intentat, és que aquest ajuntament s'ha de reestructurar i no hi ha manera. Aquí no es
tracta d'intentar posar les eines per treure gent del treball d'aquí d'aquest ajuntament,
però, sí mirar d'intentar d'estudiar i avaluar els puestos de treball de cada persona i això
és una reivindicació meva. Quan jo li estic dient sempre que no tenim la relació de
puestos de treball que ja es va fer entre vuit i nou anys que va començar la Diputació a
fer-ho es va deixar aparcat. Jo he intentat més d'una vegada que aquest ajuntament
intentés complir el que marca la ?lei i no hi ha hagut manera de fer-ho. I ara resulta que
veig un inforÏÏÏe que diu la no existència en l'acfüalitat de la relació dels ?locs de treball.
La meva pregunta seria, quan vostè donarà ordres perquè si hem de parlar de secretaria,
del depaÏtament de secretaria mÏÏb molts aÏÏys que hem estat treballant aÏnb el Secretari
de l'Ajuntament, jo ara el Secretari no està, però, podria dir i comentar les seves
intervencions del perquè no tenim la relació dels puestos de treball, però, és clar, no està
aquí el Secretari i no el vull posar pel mig el Secretari que no està, si estigués sí. Ara
tenim la Secretària, ara tenim la possibilitat de poder parlar arnb ella i poder constatar el
que diu la Secretària. Jo demanaria que posi mà a l'obra i analitzi els departaÏnents de
cada depaÏtaÏnent de l'ajuntament. Una de les coses que sí que em dono compte és que
per dir-ho així, la nova ?lei estatal del pressupost de rajuntament feia en el pressupost
del 2016 aÏnb un inforÏne, feia que l'ajuntament mirava l'autoliquidació del pressupost
anual a 31 de desembre. SuposadaÏnent són uns factors que marca a l'ajuntament diu
que estem suposadament a 31 de desembre estarem al 49,64%. Si mirem bé el resultat
del pressupost que he mirat en comparativa de l'any passat a aquest veurem que si
mirem les inversions que aquest ajuntament ha fet durant tot l'any veiem que tenim
molt pressupost de l'auto liquidació que es farà ara sense acabar. Tenim aquí la zona
faÏnosa Ciutat Jardí, la zona industrial,... i estem mirant comparativa, Ilavors dir que
aquest pressupost com sempre diu pressupost vol dir que...

Sr. Alcalde: Ja el farem.

Sr. Bermm: Estem al desembre, ja estem tancant a 31 de desembre. En quatre dies
acabarà tot? La urbanització, l'asfaltat i tot ho acabarà a 31 de desembre? No. Però, es
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que sempre és el que li estic comentant, nosaltres col-locarem al pressupost, farem això
però a l'hora de la realitat no ho fem, algu falla aquí, no?

Sr. Alcalde: No es preocupi que ho farem sinó ho haguéssim tornat a posar, no l'hem
posat perquè ja està previst que ho farem. I per què? Perquè en aquest moment i aprofito
perquè hi ha gent de Ciutat Jardí que m'escolta no hem començat abans perquè
l'Ajuntament no podia entrar en una dinàÏnica de que un vuitanta per cent de les
persones de la urbanització no paguessin perquè això ens portaÏia directaÏnent a la ruïna
perquè el pressupost puja dos milions i Ïnig.

Sr. Bermàn: Això ja se li va dir.

Sr. Alcalde: Deixi'm acabar estic parlant jo. En aquest moment ho podem fer, per què?
Perquè hi ha un vuitanta per cent que ja ha pagat i ja sabem segur que si les coses no ens
van massa bé doncs podem perdre sobre un deu, un quinze, un vint per cent màxim
anant molt malaÏnent, però que en aquest moment l'ajuntaÏnent ja té la seguretat de que
això no serà un desastre i que ha respost la urbanització molt millor del que molts
pensaven i li donen la raó al nostre Regidor que és de Ciutat Jardí que des del primer dia
va dir no et preocupis que pagaran. I això ha passat i ara començarem i durant l'any
aquest farem les obres. O sigui que... la raó és aquesta. I vostè diu que aquí no invertim.
SeguraÏnent l'ajuntament inverteix més aquest any que l'any passat perquè la inversió
de l'any passat que és de quasi tres milions de pessetes, dos milions són de la
urbanització. Després el projecte aquest de l'equipament de serveis que puja un milió i
pico més que això ho pagaran les industries i a més hi ha una altra cosa que s'ha de dir,
la Generalitat no posa un duro per primer cop en molts anys i la Diputació d'una
subvenció antiga que teníem pel tema aquest comercial que hi ha setanta-cinc mil euros.
O sigui que la situació de l'ajuntaÏnent econòmica estem posant més o menys el que
posem sempre, és el que nosaltres podem treure d'alguna manera treure de romanents i
si hi ha algun tipus d'operació urbanística, però, en realitat la disminució del pressupost
és que els anys anteriors han estat, sobretot,...

Sr. Berm'n: Però sap la realitat quina és? Es que ens hem dedicat durant molts anys a
fer obres d'un tipus fora d'allò normal com la policia que ens costarà una ruïna amb un
pressupost..., ha fet un pont que ha costat més de set-cents mil euros i resulta que si
mirem les infraestructures d'aquest poble entre la senyalització que fa falta que no sé
quan començarà els passos de zebra, entre l'asfaltat que sempre posem les partides
pressupostàries i mai les complim, és clar, si comencem a mirar les voreres del poble i
comencem a fer un càlcul de com està en i: el poble ?lavors, veurem i
analitzarem que la realitat no és aquesta. Llavors, la meva pregunta és, és clar, si
marquem unes prioritats aÏnb bonança que hem ingressat molt a l'ajuntament i ho hem
dedicat a fer inversions que després aquestes inversions han costat més d'un vint per
cent del que estaven programades aquesta gestió...

Sr. Alcalde: Això és el que diu vostè a cada Ple i no li penso contestar. Ja li he explicat i
vostè no ho vol entendre. Té algu més a dir? És bastant tard. Es que em repeteix sempre
el mateix i ja li he contestat.

Sr. BeÏmi: Vostè té un gran problema amb mi...
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Sr. Alcalde: No, no en tinc cap de problema aÏnb vostè.

Sr. Bermàn: Té un problema personal i aquest problema personal a veure si algun dia
se'l treu. Després li volia fer una pregunta i és consideració del Regidor de Governació.
Tenim molta manca del ràtio del tema de policia del poble. Vam fer unes jornades aquí
d'una Comissió, ens van donar un dossier i les previsions eren d'intentar introduir, més
d'un Regidor, intentar donessin més servei a la població. Perquè si vostè es dóna
compte,..

Sr. Alcalde: Parli al Regidor, no em miri tant.

Sr. Berrnàn: Jo crec que el Regidor té voluntat però l'execució la fa l'Alcalde com
sempre.

Sr. Alcalde: Estem parlant del pressupost. Parli del pressupost.

Sr. BeÏÏnàn: Per què no s'ha introduït, ara estem parlant del pressupost, per què no s'ha
introdÏÏït que això sí que queda contemplat per ?lei que es pot demanar, poder augmentar
d'efectius la policia. La meva pregunta, vostè sap com està la sifüació a nivell de
seguretat per no augmentar la policia? Vostè va a la urbanització Ciutat Jardí? Entre que
estan entrant a dintre, que estan robant...

Sr. Alcalde: D'acord, ja li contestaré per escrit.

Sr. BerÏnàn: Espero que em contesti per escrit, que consti a l'acta que em contestarà per
escrit.

Sr. Alcalde: Què més?

Sr. BerÏnàn: Res més.

Sr. Victoria: Ciutadans serà breu perquè ja els companys han dit moltes coses d'aquest
pressupost i farem un resum. Creiem que falta una mica de consens amb els altres grups,
no s'ha parlat gaire de... sobre aquest pressupost i, segon, creiem que és un pressupost
de manteniment. Crec que falta una mica d'inversió, s'hauria de veure per l'any que ve
com es podria arreglar. Això seria una mica el resuÏn de tot el que s'ha parlat en aquesta
taula.

Sr. Alcalde: El tema és que no hi ha diners. És la realitat. El que passa que
econòmicament no ens endeutat més sinó que em baixat l'endeutament això és molt
important, és prioritari en aquest moment per nosaltres i per tot el país. I penso a més
que en aquest moment Palafolls té una sèrie d'equipaments que d'alguna manera ja
responen a les necessitats del poble, bàsiques, sempre hi ha coses per fer i que en aquest
moment el més impoÏtant per nosaltres és acabar les obres de Ciutat Jardí que això ens
genera unes despeses que en aquest moment no les sabem però que més o menys
calculem i el tema tmnbé de la urbanització de la zona industrial, que hi ha regidors que
quan no gastem diners en això diuen perquè no ho fem i quan ho fem també diuen que
hauríem de fer altres coses. En pÏincipi, la realitat és que el país està en general en
dificultats econòmiques, vull dir que la Generalitat no ha tret, no solament no ha tret el
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PUOSC que corresponia sinó que no està pagant. De moment l'endeutarÏÏent de la
Generalitat amb l'ajuntaÏnent és de més d'un milió d'euros. I aquest endeutament que
tenim per exemple si no tinguéssim aquesta sifüació de que no paguen doncs seÏia molt
més petit. No ho sé si la Sra. Regidora vol afegir alguna cosa més?

Sra. Agüera: Jo li volia dir una cosa a l'Oscar. Allò que explicaves del 48% és com una
projecció, una estimació de las lineas fundaÏnentales, es una cosa técnica i si de cas ja
t'ho farem arribar per escrit. Cap problema sinó ja t'ho farem.

Sr. OsoÏio: Des del gmp d'Esquerra Unida i Iniciativa lògicament som part activa
d'aquest pressupost. Vull posar de manifest que presentat aquest pressupost a
l'Assemblea a la qual represento que és Esquerra Unida el vam valorar d'una manera
bastant conservadora i auster que havíem aconseguit reduir, dins de les línees
problemàtiques que vaÏn marcar en el pacte de govern. Hem reduït l'endeutaÏnent de
l'ajuntaÏnent i pensem que és la línea que en el seu dia quan vam arribar a l'acord vaÏn
marcar com full de mta.

Sra. Agüera: Jo només volia agrair a la Interventora que la tenim aquí, a l'àrea
d'ïntervenció la feina que han fet perquè hi ha hagut moltes modificacions dels
conceptes i això és una feinada afegida a tota la que hi ha i norÏnalment tenen.

12. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE L'ÀLCALDIA 920/2015 A
1208/2015I CONTROL D'ÒRGANS DE GOVERN.

Sr. Alcalde: Algun decret?

Sr. BeÏÏnàn: Volia que m'expliques, el Sr. Rueda o vostè Sr. Alcalde, el decret
l 192/2015 és sobre el tema d'un incompliment per part de l'Ajuntament d'un conveni
que es va firÏnar amb Argentona Park 2000, S.L. en referència a que ens han posat un
contenciós adÏninistratiu per no complir i ens reclaÏnen nou-cents noranta mil dos-cents
vuitanta-quatre amb cinquanta-cinc euros. Això jo li recordo que taÏnbé tenim un
contenciós que es va subscriure el Sr. d'Argentona Park, el Sr. Balmafia, dels terrenys
dels coHegis...

Sr. Alcalde: No, és diferent això, és un altre.

Sr. BerÏni: Però són els mateixos perquè ell va subscriure un conveni que era del Sr.
Balmafia i que vostè va firÏnar a la notaria amb el Sr. Balmafia i aÏnb el Sr. d'Argentona
Park 2000. Jo li preguntaria, a part de que tenim un contenciós, em pot dir per què
l'ajuntaÏnent des del 2004 queden reflectits que... acrediten des del 2007, per què
incomplim nosaltres els convenis que firÏnem i després els portem via judicial? Sí que
m'estranya molt, m'agradaria que m'expliqués, com és possible que en unes
concessions de venta de terrenys del Sr. Balmafia que reclama uns dos-cents cinquanta
mil euros resulta que el traspàs d'aquest conveni resulta que surt per set-cents quaranta-
dos mil euros. Volia que m'expliques, avui he demanat per registre tot l'expedient.

Sr. Alcalde: Li explicaré per escrit també perquè això és bastant complicat i no crec que
en aquest moment tinguem que fer això. De totes maneres li tinc que dir una cosa.
L'Ajuntament no ha fet cap mena d'incompliment ni amb un ni aÏnb l'altre.
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L'AjuntaÏnent amb Argentona Park que eren els propietaris dels terrenys on es va
edificar l'escola de Les Ferreries i el conveni, que aquests dies hem estat parlant aÏnb
l'advocadessa de l'Ajuntament, el conveni que hi havia era que transforÏnaria aquell
terreny en teÏÏeny urbà com així ha sigut. O sigui aquell sector d'allà és el futur sector
30 que no s'ha desenvolupat perquè els mateixos propietaris s'han negat a fer-ho perquè
era fer una inversió en tot el tema de serveis quan no hi ha mercat urbanístic i en aquests
terrenys s'ha fet l'escola, no la de Les Ferreries l'altre la Mas Prats, l'escola de Mas
Prats és allò. I el conveni evidentment l'ajuntaÏnent li va dir ens ho adelantes i el
propietari que en aquell moment que és el germà d'aquesta senyora que ens demanda
que no l'hem vist mai, però, aquest senyor que no me'n recordo ara com es deia, el soci
del Laureano Moreno i vaÏn fer aquell conveni a través d'Argentona Park que eren
aquests dos propietaris. Aquest senyor que és qui va firmar aquest conveni m'ha trucat
fa pocs dies per dir-me, ?escolta, la meva germana fa això i no sap d'on treure diners i
hi ha un advocat que l'ha enredat?. O sigui que no crec que hi hagi que donar-li més
bombo i platillo a una cosa que no en té.

Sr. BerÏni: No en té?

Sr. Alcalde: No.

Sr. BerÏnún: No s'ha complert?

Sr. Alcalde: Si li tinc que tornar a explicar no acabarem mai. Ja li he dit que sí que
complim, vostè s'ho pot creure o no. El conveni de l'Ajuntament és que transforÏnaria el
sòl en urbà que era en aquell moment rústic.

Sr. BerÏní'n: Li dic que no em crec el que vostè està explicant.

Sr. Alcalde: Estupendo, no esperava una altra cosa de vostè. Té algun altre decret per
preguntar?

Sr. BerÏnàn: Sí. Volia que m'expliqués, suposo que m'ho explicarà el Sr. Rueda que és
més facil, és el decret 11 15/2015, sobre el tema de l'aprovació inicial del pla especial
del càÏnping del Caravàning. És un tema que a l'Ajuntament també li ha presentat també
un contenciós administratiu i que la meva pregunta és per què li deneguem el Pla
especial del Caravaning? Per què entrem una altra vegada en un contenciós
administratiu? Entre el Pla general que es podia haver modificat.

Sr. Rueda: En aquest cas doncs és el Pla urbanístic vigent del caravaning..., bé, una
espècie de Pla especial que té el caravaning és de l'any 80, molt anterior a les ?leis
vigents. Llavors, el que l'Ajuntament demana és que es posin al dia mitjançant un Pla
especial. Sí que és veritat que des de l'any 80 es recull al Planejament de l'Ajuntament
que han de cedir un l 5,6% de la superficie cap a rAjuntaÏnent. Mai s'ha exigit que el
sòl rústic, que la gent propietària de sòl rústec, perquè és Ï'istec aquest sòl, té un ús de
càÏnping caravaning però és rústec, mai se'ls ha demanat aprofitament i a aquesta gent
no se'ls hi està demanant només el 1 5,6% sinó més el vint-i-cinc metres de perímetre de
la franja contra incendis. En aquest moment ens reunim amb ells i diem, la veritat és que
l'Ajuntament no té cap desig exprés un 1 5,6% del sòl que hi ha al caravàning perquè no
en farem res però sí que és veritat que la normativa urbanística vigent diu que ens heu
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de cedir això. Doncs, una de les vegades que vam anar a veure al Director General,
l'Agustí Serra taÏnbé d'urbanisme vmn aprofitar per comentar-li, i ens va dir, ?home, us
esteu passant una mica demanant a un sòl rústec un cessió del l 5,6% més el...?. Llavors,
l'única idea que se'ns va ocórrer és presenteu un recurs de reposició, us el desestimarem
i presenteu un contenciós perquè és la via més ràpida de que si denuÏÏcieu aquest article
que em sembla que és el 202 del Pla General, si aconseguiu una sentència judicial ens el
farem reformar abans que si... el que hem fet avui, modificar el Pla General, aprovació
inicial, aprovació provisional, aprovació definitiva, etc, etc.

Sr. Bermàn: Però, què ens constarà la broma, Sr. Rueda?

Sr. Rueda: A nosaltres res, ens assessora la Diputació.

Sr. Bermàn: Això ho assumeix la Diputació?

Sr. Rueda: Sí, és clar. La defensa jurídica l'hem demanat a la Diputació i ells es paguen
el seu advocat. Això està en el marc de l'actualització de la ?licència acfüal del càÏnping
caravaning de Sant Genís.

Sr. BeÏmàn: Sr. Alcalde, volia que m'expliques o el Sr. Regidor de Governació suposo
que més bé és el Decreto...

Sr. Alcalde: Per què li diu Decreto si es diu Decret? Quina mania.

Sr. BerÏnm: Decreto.

Sr. Alcalde: Però Decreto no diu res.

Sr. BerÏnm: El Decret, el Decreto.

Sr. Alcalde: Decret, Decret, treu-li la o.

Sr. BerÏnàn: Jo dic el que jo vulgui. Vostè agafi doncs el que... ja està.

Sr. Alcalde: Jo el vull ajudar.

Sr. BeÏmàn: Si vol parlar en català parli en català, si jo vull dir-ho en castellà...

Sr. Alcalde: Però està parlant en català ara, no?

Sr. Berrnàn: Hi ha algun problema? Hi ha algun problema amb això?

Sr. Alcalde: No, cap.

Sr. Bermi: Doncs si no hi ha cap problema no posi peus on no hi ha. És el núÏnero
1182/2015 on l'Ajuntament de Palafolls informe favorablement d'una perrnuta d'un
agent de Caldes d'Estrac amb un agent que tenim aquí a l'ajuntmnent. Jo demanaria
molta cura. Jo crec que hi ha molts antecedents de que jo no acabo d'entendre,
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presuÏnptament, que aquest ajuntament políticament hagi decidit fer ús a nivell polític,
presumptament a nivell polític, d'una perÏnuta quan tenim iÏíformació i vostè la té...

Sr. Alcalde: Vostè m'ha inundat el whatsapp de...

Sr. Cubarsí: La inforÏnació la tinc jo.

Sr. BeÏÏnàn: No, no, la infoÏÏnació taÏnbé la té l'Alcalde.

Sr. Cubarsí: Jo sí la tinc.

Sr. BeÏÏnm: No la tindrà vostè sol, la tindrà taÏnbé l'Alcalde, no?

Sr. Alcalde: No, no, jo només tinc la seva. Jo només tinc els seus.

Sr. Berínàn: Jo demanaria explicacions que quan una persona té uns antecedents via
judicial, com és possible que aquest ajuntament autoritzi una permuta qumÏ sabem que
aquesta persona ha estat de baixa, autoritzi aquesta permuta, demanaria que em doni una
explicació amb molta cura del perquè aquest ajuntaÏnent en ?loc de frenar aquesta
perÏnuta fins que hi hagi una resolució agafi a una persona que l'únic que podem tenir
són problemes perquè ha sortit a la premsa, a tot arreu, vostè suposo que està molt ben
inforÏnat, jo taÏnbé estic molt informat, sabem d'on ve, qui era i la seva funció quina era.
Llavors, jo li demanaria que m'expliques el perquè l'ajuntament a pres aquesta decisió
tant com l'AjuntaÏnent de Caldetes ha estat a dintre d'aquest mateix procediment com a
acusador, ojo.

Sr. Cubarsí: En primer ?loc li explicaré els antecedents d'aquest senyor. Aquest senyor...
jo he consultat al Regidor de Governació de Caldetes, hem parlat mnb l'Alcalde i hem
parlat amb tot el departaÏnent de recursos huÏnans. Llavors, aquest senyor el que va fer
és recaudar, això és públic no passar res, aquest senyor va...

Sr. BerÏnàn: Presumptament.

Sr. Cubarsí: No, presumptament no. Això m'ho ha dit el Regidor, t'ho dic sincerament
perquè m'ho ha dit ell i, a més a més, no hi havia cap dubte. Llavors, ell em va dir el
que havia fet i automàticament em va dir que no entenien el que havia passat, això ho va
dir el Regidor de Governació i, a més a més de no entendre el que havia passat, ells
consideraven que hi havia algu raro amb aquest tema.

Sra. Agüera: Això és una cosa que aquest Agent té un problema amb el seu ajuntaÏnent i
ja el resoldrà de la manera que cregui convenient.

Sr. BerÏnàn: Resoldre no. Tu no pots coHocar a una persona que hi ha un procediment
judicial...

Sra. Agüera: Aquest senyor no ha fet res de moment.

Sr. BeÏÏnàn: No ho saps fü. Presumptament. Tu digués sempre presumptaÏnent perquè
no ho saps. Llavors, hi ha un procediment judicial, hem d'anar mnb molta cura.
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Sra. Agüera: Jo no he dit que hi ha un procediment judicial, jo he dit que ha tingut un
problema amb el seu ajuntament. Això ho està dient fü.

Sr. Berrni: Jo t'ho dic.

Sra. Agüera: Per això, jo no he dit res.

Sr. Bermàn: Hi ha premsa.

Sra. Agüera: Les permutes les fan els agents o altre personal de l'administració...

Sr. BerÏnàn: Però l'ajuntament les ha d'autoritzar.

Sr. Alcalde: Hi ha una cosa en aquest país, a la ?lei, que es diu presuÏnpció d'innocència
i, això, és el que nosaltres hem de creure. Nosaltres creiem que aquesta persona és
innocent i per això l'hem contractat, punto, żvale? Se acabó.

Sr. BeÏÏÏÏàn: Vale no, vale no, la seva opinió.

Sr. Alcalde: Se acabó.

Sr. Berrnàn: És la seva opinió.

Sr. Alcalde: L'opinió de tot el govern municipal a proposta del Regidor de Governació
que precisament ha parlat amb l'Alcalde d'aquest poble, amb els responsables dèiem i
aÏnb tot l'equip, i ha proposta d'ell hem contractat aquesta persona perquè nosaltres
pensem que és innocent i si es demostra el contrari doncs ja acfüarem, però, de
moment..., sinó estaríem tots sense poder fer res perquè en aquest país estem tots
implicats en alguna cosa o altra. Ha acabat? Tenim un problema que és que, per això
hem adelantat el Ple per estar aquí a les deu, ara són les deu. Jo..., no sé... Penso que en
principi que la gent que està aquí fa tres hores en el Ple hauria de prendre la paraula i jo
el que us proposaria a uns i altres seria o les feu per escrit i les contestarem per escrit
totes o si voleu proposo que el primer divendres després de Reis, en quan acabin les
vacances, fem un Ple extraordinari, tenim alguns punts per posar i encara que no és
obligatori que hi hagi preguntes, que hi hagi preguntes per poder tranquiHaÏnent
plantejar aquestes perquè el temps se'ns menja i tmnpoc és qüestió que anem a cent per
hora per..., no? com vulgueu.

Sr. Alemany: Li explico...

Sr. Alcalde: No em digui que hauria de fer un Ple cada mes.

Sr. Alemany: Es que Sr. Alcalde, és clar, quan reiteradament els fets ens donen la raó.
Venim d'un Ple, l'anterior, en què des del nostre punt de vista i ja li vam traslladar en el
seu moment vostè no va fer la seva feina i no va permetre que hi haguessin unes
condicions mínimes per poder fer les preguntes i molts d'aquesta taula vaÏn deixar de
fer preguntes per un comportaÏnent, que dista molt del d'avui, per un compoÏtament que
vam convenir que no era el correcte per gent del públic, per una persona del públic, ja

62
PLAÇA MAJOR, 11 +08389 PALAFOLLS (BARCELONA)

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



l
?

i
no vam fer les preguntes que tocaven al mes d'octubre. Aquí tenim, de fet hem hagut de
canviar el títol, teníem preguntes del Ple anterior i hem agafat i tenim les preguÏÏtes
d'aquest Ple i ara les estem passant al Ple de gener. Es fa molt evident que és necessari
un Ple cada mes per poder, fins i tot, reduir aquestes preguntes i facilitar que la gent que
ve pugui fer les seves intervencions. Perquè hi ha uns quants temes que curiosaÏÏÏent ara
ja estan una miqueta caducadets i que al mes de gener estaran encara més caducadets i
que quan els plantegem al mes de gener hi haurà cares de: home, ara veniu a dir-nos
segons que?

Sr. Alcalde: Si volen..., no sé, les passen per escrit i les contestarem.

Sr. Alemany: És igual. Jo penso que també és prioritari que la gent que ha vingut pugui
expressar el que digui però no deixo de queixar-me en aquest sentit. A veure si d'una
vegada fem...

Sr. Alcalde: Esteu d'acord vosaltres? Molt bé.

(intervenció del públic assistent al Ple)

Sr. Alcalde: Llavors, quedem així. Ens comprometem que dintre el mes de gener farem
un Ple, encara que sigui extraordinari amb preguntes, i disposarem de temps per fer-les i
si voleu contestes de coses que siguin urgents ens les passeu i us les contestarem per
escrit dintre de la setmana que ve. Molt bé. Moltes gràcies. Bona nit.

13. PRECSI PREGUNTES.

I no havent-hi més assuÏnptes a tractar el Sr. Alcalde donà per aixecada la sessió, essent
les 21:58 hores, del que jo, la Secretària, en dono fe.
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,{ Vplentí Agustí i Bassa

.,; l ALCALDE
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Mia Cacharro López
SECRETÀRIA
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