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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

  

Caràcter: Ordinari 

Data: 30 de gener de 2015 

Hora que comença: 20:05 hores 

Hora que acaba:  22:38 hores  

Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament 

 

 

PRESIDEIX  

 

 

Valentí Agustí Bassa, Alcalde de la corporació  

 

 

REGIDORS ASSISTENTS  

 

Primera Tinent d’Alcalde: Mª Dolores Agüera Martín 

Segon Tinent d’Alcalde: Josep Ribas Maynou 

Maria Antonieta Petit Jornet 

José Manuel Rueda García 

Ester Torrent Flores 

Oscar Bermán Boldú 

Francisca Colonques Garrido 

Francesc Alemany i Martínez 

Susanna Pla i Capdevila 

Joan Gallart Pedemonte 

Maria Masaguer Taberner 

Juan Andrés Osorio Piñeiro 

 
ACTUA COM A SECRETARI  

 

 

Sergi Ribas Beltrán, Secretari de la corporació i assisteix la Interventora-accidental, na 

Roser Corbera Safont. 

 

 

ORDRE DEL DIA  

 

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

12 DE DESEMBRE DE 2014 I 22 DE DESEMBRE DE 2014. 

2. SOL·LICITUDS, COMUNICACIONS I DISPOSICIONS D’INTERÉS PER A 

L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. 
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3. PROPOSTA D'ACORD DE RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 

D'ESTATUTS DEL CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS 

URBANS DEL MARESME. 

4. PROPOSTA D'ACORD DE RATIFICACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ 

D'ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET. 

5. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA CONCESSIÓ, PER 

MANCA DE CONSTITUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA, DE L'ÚS 

PRIVATIU DEL SOL D'UNA ZONA VERDA INCLOSA EN EL SECTOR 8-9 

"MAS JORDÀ-CASA GRAN" DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ PER A LA 

CONSTRUCCIÓ D'UNA PLAÇA I UN APARCAMENT SUBTERRANI. 

6. ARXIU DE L'EXPEDIENT ADMININISTRATIU DE MODIFICACIÓ 

PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ, QUE TÉ PER OBJECTE, EN 

L'ÀMBIT DELS SECTORS 15 "INDUSTRIAL MAS PUIGVERT", 19-20 

"INDUSTRIAL AMPLIACIÓ MAS PUIGVERT" I 27 "INDUSTRIAL MAS 

REIXAC", L'ADMISSIÓ DINS DEL RÈGIM D'USOS URBANÍSTICS, DEL DE 

GESTIÓ DE RESIDUS EXTERNS PER A PRODUCCIÓ D'ENERGIA. 

7. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA 1108/2014 A 

1214/2014 I 1/2015 A 47/2015 I CONTROL D'ORGANS DE GOVERN. 

8. TORN OBERT DE PARAULES. 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

Sr. Alcalde: Bona nit, començarem el Ple ordinari corresponent al mes de gener de 

2015.  

 

1. APROVACIO DE L'ESBORRANY DE LES ACTES CELEBRADES ELS 

DIES 12 DE DESEMBRE DE 2014 I 22 DE DESEMBRE DE 2014. 

 

Es sotmet a aprovació l’esborrany de les actes celebrades els dies 12 de desembre de 

2014 i 22 de desembre de 2014, distribuïdes als assistents juntament amb la 

convocatòria, que són aprovades, per unanimitat, sense cap esmena. 

 

2. SOL·LICITUDS, COMUNICACIONS I DISPOSICIONS D’INTERÉS PER 

A L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. 

 

Pren la paraula el Sr. Secretari que dóna compte del Decret d’Alcaldia 1151/2014, de 

data 28 de novembre, pel qual es resol declarar extingit per causes objectives, de 

caràcter organitzatiu i productiu, el contracte laboral subscrit amb el Sr. Amador 

Hernández Aguilera, Oficial 1a de lampisteria d’aquest Ajuntament, a partir de la data 

en que finalitzi el període de preavís i del Decret d’Alcaldia 1183/2014, de data 15 de 

desembre, pel qual es resol nomenar a la primera Tinent d'Alcalde, la senyora M. 

Dolores Agüera Martín, Alcaldessa-accidental els propvinents dies compresos del 20 al 

23 de desembre de 2014. 

 

Sr. Alcalde: Jo tenia tres punts per comunicar. El primer és que el Regidor de 

l’Ajuntament d’Ax Les Thermes, que ha tingut una gran relació amb l’Ajuntament de 

Palafolls en tot el procés d’agermanament, Henri Mercie, ha mort, la setmana passada. 

Vaig tenir la sort d’estar la setmana anterior a Ax i vaig anar a veure’l a l’hospital. 
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Tenia una greu malaltia neoplàsica que va fer metàstasis en el cervell, s’havia conservat 

durant aquest últim any força bé però, finalment, ha tingut un desenllaç. Jo voldria 

proposar que en el proper Ple s’anomenés a aquest Regidor que ha tingut un 

protagonisme important en aquesta relació ciutadà d’honor a títol pòstum de Palafolls. 

En tot cas, ja ho parlaríem pel proper Ple. Sé també que el grup que va anar a Ax Les 

Thermes a passar la setmana també va tenir relació amb la seva vídua i amb els altres 

regidors, d’alguna manera manifestant el nostre sentiment. I bé, ha tingut aquesta mena 

de casualitat estranya, es mor just el dia abans que la gent de Palafolls té previst d’anar a 

esquiar allà dalt. La segona cosa és que el dia 14 jo deixaré de treballar en el CAP de 

Palafolls, s’iniciarà un nou període el qual estem tractant amb el Consorci sanitari. No 

sé quin metge vindrà però es respectaran els horaris que actualment s’estan fent. L’única 

cosa que ja m’han adelantat que no és possible perquè ja no entra dintre de les 

possibilitats de treball, en aquest moment, és mantenir el dissabte obert pel matí. O 

sigui, que això a partir d’aquest dissabte 14 ja no funcionarà així. L’última cosa que 

volia comunicar és que estem ja tancant l’equip que anirà a Nicaragua aquest any. 

Estàvem preveient una sèrie de persones, finalment les persones que hi aniran l’última 

setmana de març a Nicaragua per treballar dos programes que tenim a San Isidro seria el 

Sr. Joan Gallart, seria el jefe de l’equip, el responsable des de l’Ajuntament com a 

Regidor que és, la Sra. Susanna Pla que també els acompanyarà com a Regidora, el Sr. 

Marc Freixa, ja el coneixeu treballa a la farmàcia i està vinculat a l’Escola de Música i 

en Toni Selvaggi que és la persona que coneix més bé el país, coneix molt bé el 

programa, és una persona que és un tècnic municipal i que, d’alguna manera, es farà 

càrrec de molts aspectes d’aquest viatge. Algú té alguna comunicació més? No? Doncs, 

passem al punt número tres. 

 

3. PROPOSTA D'ACORD DE RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 

D'ESTATUTS DEL CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS 

SÒLIDS URBANS DEL MARESME. 

 

Vist que la Junta General del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del 

Maresme, en sessió ordinària celebrada el dia 9 de desembre de 2014, aprovà 

inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci per al Tractament de Residus 

Sòlids Urbans del Maresme, d’acord amb el redactat que figura a l’expedient. 

 

Vist la modificació estatutària té per objecte reflectir en els mateixos determinades 

modificacions per tal d’adaptar-los tant a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 

racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), com a la Llei 

15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de 

reforma administrativa, així com al Dictamen aprovat pel Ple de la Diputació de 

Barcelona pel qual s’acorda la classificació en grups, la fixació del nombre màxim dels 

membres del òrgans de govern i administració, així com la fixació de les retribucions 

del personal d’alta direcció del sector públic local de la Diputació de Barcelona, en 

compliment del que disposa la disposició addicional 12 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 

reguladora de les Bases de règim local en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 

de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. 
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Vist l’informe emès pel Secretari del Consorci, Sr. Manuel Monfort i Pastor, de data 21 

de novembre de 2014, en el qual es posen de manifest tots aquests canvis i que consta 

en l’expedient. 

 

Vist que en relació amb els aspectes procedimentals cal tenir en compte que la 

modificació dels Estatuts dels Consorci, segons allò previst a l'article 322 del  

Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, 

de 13 de juny, requereix que  l'acord de modificació adoptat per la Junta General, sigui   

ratificat pels ens i les administracions que en formen  part,  acordada  amb  les  mateixes  

formalitats que per a l'aprovació, pel quòrum de majoria absoluta de membres de la 

corporació, de manera que els ens locals participants han de fer-ne una aprovació   

inicial i una altra de caràcter definitiu, posterior aquesta darrera al sotmetiment de 

l'expedient a informació pública pel període de 30 dies. 

 

Vist l’informe emès pel Secretari de la corporació, de data 21 de gener de 2015, que 

consta a l’expedient. 

 

Vistos els articles 22.2.b) i p) i 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 

Bases de Règim Local. 

 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, de data 

26 de gener de 2015, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat i, conseqüentment, amb el 

quòrum legalment establert de majoria absoluta, acordà: 

 

Primer.- Ratificar inicialment l'expedient de modificació  dels Estatuts  del 

Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, aprovat  

inicialment per  acord de la Junta General del Consorci, de data  9  de desembre  

de 2014, per tal  d'adaptar-los tant  a  la  Llei  27/2013, de  27 de desembre, de 

racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL), com a la Llei 

15/2014, de 16 de setembre, de  racionalització del  Sector  Públic i altres mesures 

de reforma administrativa, d'acord amb el redactat que consta a l’expedient. 

 

Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies  hàbils 

a efectes de presentació d'al·legacions i reclamacions, mitjançant  la inserció  d'un  

anunci  al BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d'edictes de l'entitat. 

 

Tercer.- Donar audiència, de forma simultània, als interessats i a les entitats que 

han exercit la iniciativa. 

 

Quart.- Considerar definitivament aprovat l'expedient de ratificació de la 

modificació del Estatuts del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans 

del Maresme pel cas que  durant el període d'informació pública no es presenti cap 

reclamació o suggeriment. 

 

Cinquè.- Donar trasllat del present acord al Consorci per al Tractament de 

Residus Sòlids Urbans del Maresme, als efectes escaients. 
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Sisè.- Trametre el present acord juntament amb la modificació dels Estatuts 

definitivament aprovada a la Direcció General d’Administració Local. 

 

Sr. Rueda: Hola, bona tarda, el punt número tres i el punt número quatre són dos punts 

de tràmit però que afecten a dos entitats diferents a les quals l’Ajuntament de Palafolls 

està adherit. En aquest cas es tracta de ratificar una modificació dels Estatuts del 

Consorci de Residus de l’Alt Maresme, en el sentit que les entitats supramunicipals o 

altres entitats municipals com els consorcis, les mancomunitats, etc, havien d’adaptar la 

seva organització interna a la nova llei de racionalització de l’administració local i altres 

lleis administratives i així han procedit. En aquest cas, el Consorci de Residus ha 

modificat els seus estatuts i ara ens toca a nosaltres ratificar aquesta aprovació inicial 

que bàsicament afecta a la seva organització interna, amb la designació de membres 

amb dret a vot, amb els seus òrgans de govern i en els tràmits de cara a la dissolució del 

Consorci i també amb la retirada d’alguns dels seus membres. Per tant, el que es 

demana és passar aquest tràmit que és ratificar aquesta modificació estatutària i que, 

bàsicament, és per imperatiu legal que ho han hagut de fer aquestes entitats. 

 

4. PROPOSTA D'ACORD DE RATIFICACIÓ INICIAL DE LA 

MODIFICACIÓ D'ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET. 

 

Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del que 

l’Ajuntament de Palafolls en forma part com a ens consorciat. 

 

Vist que l’Assemblea general del Consorci Localret, en sessió de 27 de novembre de 

2014 va adoptar, entre d’altres, els acords següents: 

 
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni al·legacions, 

definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d‟acord amb la següent redacció 

(conforme al text refós que s‟adjunta com a annex): 

 

“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET 

 

Article 2 

L‟article 2 incorpora un últim apartat: 

 

“ El Consorci Localret està adscrit a l‟Ajuntament de Barcelona”. 

 

Article 7 

L„article 7 incorpora un tercer apartat: 

 

“7.3.  El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la condició de mitjà 

propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”. 

 

Article 23 

L‟article 23 queda redactat de la següent manera: 

 

“El Director general serà nomenat pel Consell d‟Administració a proposta del President i tindrà la 

condició de personal laboral d‟Alta Direcció”. 

 

Article 25 

L‟article 25 queda redactat de la següent manera: 

 

“Personal 
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25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves finalitats, i que estarà 

constituït per: 

 

a) personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s‟integrarà en la plantilla del 

Consorci, romanent el personal funcionari en la situació administrativa que correspongui en la seva 

administració d‟origen, i el personal laboral mitjançant el mecanisme de la successió d‟empresa o la que 

correspongui d‟acord amb la legislació laboral vigent.  

 

b) personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb anterioritat a 31 de 

desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el marc de la normativa local i 

pressupostària.  

 

25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.  

 

25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la legislació laboral, 

segons s‟escaigui, i les demés normes convencionalment aplicables”.  

 

Article 26 

L‟article 26 queda redactat de la següent manera: 

 

“Secretaria i Intervenció 

 

26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció. 

 

26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l‟Ajuntament de Barcelona o pel personal 

funcionari municipal en què delegui i al qual s‟hagi exigit per ingressar-hi titulació superior en dret. 

 

26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i 

pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de l‟Ajuntament de Barcelona o per funcionaris 

tècnics que actuaran per delegació d‟aquest i que la exercirà d‟acord a la normativa que regeix a 

l‟Ajuntament de Barcelona”. 

 

Article 29 

L‟article 29 queda redactat de la següent manera: 

 

“Règim pressupostari, comptable i de control 

 

29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa vigent per als ens 

locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics i a la normativa que sobre la 

matèria estableixi l‟Ajuntament de Barcelona. El Consorci forma part dels pressupostos i s‟inclou en el 

compte general de l‟Ajuntament de Barcelona. 

 

29.2 El Consorci es sotmet als terminis d‟aprovació de comptes, d‟aprovació del pressupost, així com els 

requeriments d‟informació comptable i financera, al calendari municipal, sense perjudici del compliment 

dels terminis previstos a la normativa d‟aplicació. 

 

29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa, entre d'altres, a 

les competències per a l'autorització o disposició de despeses, als dipòsits del fons i persones 

autoritzades per al seu moviment i a l'operatòria en pagaments. Tots els actes, documents i expedients de 

l‟Administració del Consorci i de totes les entitats depenents d‟aquest, amb independència de la seva 

naturalesa jurídica, de la que se‟n derivin drets i obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al 

control i la fiscalització interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts als articles 213 a 

222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s‟aprova el Text refós de la llei reguladora 

de les hisendes locals. 
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29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i 

pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de 

control d‟eficàcia, correspondrà a un òrgan administratiu, amb la denominació d‟Intervenció general. 

 

29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la direcció de la 

Intervenció General de l‟Ajuntament de Barcelona” 

 

 

Article 29 bis 

S‟incorpora un article 29 bis 

 

“Autoritzacions 

 

Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera, cal l‟autorització prèvia de l‟Ajuntament de Barcelona per: 

a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol altra persona 

jurídica d‟àmbit nacional o estranger.  

b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i avals”.  

 

Article 32 

L‟article 32 queda redactat de la següent manera: 

 

“Separació del Consorci 

 

32.1 Els membres del consorci podran separar-se d‟aquest en qualsevol moment. El dret de separació haurà 

d‟exercir-se mitjançant escrit notificat a l‟Assemblea General del Consorci. 

32.2 L‟efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l‟administració que hagi exercit el dret 

acrediti estar al corrent del seus compromisos adquirits i garanteixi la liquidació de les seves 

obligacions pendents. 

32.3 Si l‟Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci haurà d‟acordar a quina de les 

restants administracions integrants del Consorci, s‟adscriu en aplicació dels criteris establerts en la 

LRSAL”. 

 

 

Article 33 

L‟article 33 queda redactat de la següent manera: 

 

“Dissolució del Consorci 

 

33.1  El Consorci es dissoldrà per les causes següents: 

 

a) Acord unànime de tots els membres que l‟integren. 

b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants. 

c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.  

d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria absoluta dels seus membres. 

e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes. 

 

33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. 

 

33.3. L‟Assemblea General amb l‟acord de dissolució nomenarà un liquidador.  A manca d‟acord, 

exercirà com a liquidador el Consell d‟Administració del Consorci. 

 

33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre del Consorci, de 

conformitat amb el percentatge corresponent a la seva aportació anual i el número d‟anys que 

efectivament hagi estat integrat com a membre de ple dret en el Consorci. 

 

33.5. Mitjançant l‟acord de dissolució s‟establirà la forma i condicions en que tindrà lloc el pagament de 

la quota de liquidació en cas de que resulti positiva. 



 

8 
PLAÇA MAJOR, 11 08389 PALAFOLLS (BARCELONA) 

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

 

 

33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per aquests Estatuts, la cessió 

global d‟actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la 

continuïtat de l‟activitat i poder així aconseguir els objectius del Consorci”. 

 

Segon.- Notificar a tots els membres associats l‟acord inicial de modificació dels estatuts i donar-los un 

termini d‟un mes comptador des de la recepció de la notificació perquè presentin, en el seu cas, les 

esmenes que estimin convenients, amb el benentès que si no se‟n presentessin, es donaria per aprovat 

definitivament l‟acord un cop transcorregut l‟esmentat termini. 

 

Tercer.- Disposar el sotmetiment de l‟acord esmentat al tràmit d‟informació pública de forma conjunta, 

mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d‟acord amb el termini establert a 

l‟article 160.1, en relació a l‟article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s‟aprova el 

Reglament d‟obres, activitats i serveis dels ens locals, a efectes d‟efectuar, en el seu cas, les al·legacions 

i les esmenes corresponents”. 

 
Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten 

al que disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat 

de l’Administració local i 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector 

Públic i d’altres mesures de reforma administrativa. 

 

Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu 

que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de 

govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats 

que per a la seva aprovació. 

 

Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu 

que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el 

vot de la majoria absoluta de membres de la corporació. 

 

Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès per 

part del Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini de trenta 

dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6770, de 

15 de desembre 2014. 

 

Vist l’informe emès pel Secretari de la corporació, de data 21 de gener de 2015, que 

consta a l’expedient. 

 

Vistos els articles 22.2.b) i p) i 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 

Bases de Règim Local. 

 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, de data 

26 de gener de 2015, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat i, conseqüentment, amb el 

quòrum legalment establert de majoria absoluta, acordà: 

 

Primer.- Ratificar inicialment l’expedient de modificació dels Estatuts del 

Consorci Localret, aprovat inicialment per acord de l’Assemblea general del 

Consorci Localret, en sessió de 27 de novembre de 2014, en els termes exposats 

anteriorment. 

 



 

9 
PLAÇA MAJOR, 11 08389 PALAFOLLS (BARCELONA) 

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

 

Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils 

a efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un 

anunci al BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat. 

 

Tercer.- Donar audiència, de forma simultània, als interessats i a les entitats que 

han exercit la iniciativa. 

 

Quart.- Considerar definitivament aprovat l’expedient de ratificació inicial de la 

modificació del Estatuts del Consorci Localret pel cas que durant el període 

d’informació pública no es presenti cap reclamació o suggeriment. 

 

Cinquè.- Aprovat definitivament l’expedient de ratificació inicial de la modificació 

del Estatuts del Consorci Localret, aquesta es publicarà íntegrament en el BOP als 

efectes que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 

Bases de Règim Local. 

 

Sisè.- Donar trasllat del present acord al Consorci Localret, als efectes escaients. 

 

Setè.- Trametre el present acord juntament amb la modificació dels Estatuts 

definitivament aprovada a la Direcció General d’Administració Local. 

 

Sr. Rueda: En aquest cas, el punt número quatre, és també la ratificació de l’aprovació 

inicial de la modificació d’estatuts de Localret, en el qual l’Ajuntament de Palafolls està 

adherit i on ens donen suport tècnic i assessorament en el desplegament 

d’infraestructures i noves tecnologies de la comunicació i de la informació. En aquest 

cas, Localret, a nivell de Catalunya ha modificat els seus estatus i ara les entitats que hi 

formem part doncs hem de ratificar aquesta aprovació inicial,  de la mateixa manera que 

al Consorci de Residus doncs també afecta a la seva organització i, bàsicament, els 

tràmits que s’han de produir per la dissolució o la sortida d’alguns dels seus membres. 

 

5. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA 

CONCESSIÓ, PER MANCA DE CONSTITUCIÓ DE LA GARANTIA 

DEFINITIVA, DE L'ÚS PRIVATIU DEL SOL D'UNA ZONA VERDA INCLOSA 

EN EL SECTOR 8-9 "MAS JORDÀ-CASA GRAN" DEL PLA GENERAL 

D'ORDENACIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA PLAÇA I UN 

APARCAMENT SUBTERRANI. 

 

Vist que, per acord del Ple de l’Ajuntament, de data 20 de juliol de 2007, es va acordar:  

 

“Incoar expedient per a l’adjudicació de la concessió de la concessió de l’ús privatiu del 

sòl d’una zona verda inclosa en el sector 8-9 “Mas Jordà-Casa Gran” del Pla General 

d’Ordenació per a la construcció d’una plaça i un aparcament subterrani. 

 

Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars, disposant la seva 

exposició al públic al BOP i al DOGC durant vint dies a l'objecte que puguin presentar-

se reclamacions. 
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Tercer.- Convocar, simultàniament, la licitació en el BOP i en el DOGC si bé, aquesta 

s’ajornarà el que calgui en el supòsit que es formulin reclamacions contra els plecs de 

condicions.” 

 

Vist que, en el Butlletí Oficial de la Província núm. 191, de data 10 d’agost de 2007, i 

en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4954, de data 24 d’agost de 

2007, es va publicar l’anunci conjunt de submissió del plec de clàusules administratives 

particulars a informació pública i de la convocatòria de licitació. 

 

Atès que, durant l’esmentat període d’informació pública no es presentà cap al·legació 

al plec de clàusules administratives particulars i que, així mateix, durant el període 

estipulat de quinze dies naturals per a la recepció de pliques, se’n rebé una corresponent 

a l’empresa FERBOSSA INMOBILIARIA, S.L.. 

 

Vist que, per acord del Ple de l’Ajuntament, de data 30 d’octubre de 2007, es va acordar 

adjudicar a la societat FERBOSSA INMOBILIARIA, S.L. la concessió de l’ús privatiu 

del sol d’una zona verda inclosa en el sector 8-9 “Mas Jordà-Casa Gran” del Pla 

General d’Ordenació per a la construcció d’una plaça i un aparcament subterrani. 

 

Atès que, tal i com es feia constar en el referit acord d’adjudicació, el pagament del 

cànon concessional s’havia d’efectuar en espècies mitjançant: 

 

- la cessió de sòl, de 143,34 m2, a segregar de la finca registral 1.889, qualificada 

pel Pla General d’Ordenació com a zona verda i valorada per l’Arquitecte 

municipal en 42.000 euros. 

 

- la cessió d’un local de 80 m2 construïts, localitzat en la documentació gràfica de 

la proposició i valorat per l’Arquitecte municipal en 168.000 euros. 

 

Vist que la clàusula quinzena del plec de clàusules administratives particulars que 

regeix la concessió estableix que: 

 

“D’altra banda, en el termini de quinze dies a comptar des de l’adjudicació, haurà 

d’aportar aquell document que acrediti haver constituït, a favor de l’Ajuntament de 

Palafolls, fiança definitiva per import equivalent al 4% del valor del domini públic 

ocupat i del pressupost de les obres a executar.” 

 

Atès que, en consonància amb dita clàusula, en l’acord d’adjudicació abans esmentat es 

va requerir a l’empresa adjudicatària perquè en el termini de quinze dies hàbils 

comptadors a partir de la notificació de l’acord d’adjudicació, acrediti que ha constituït 

la garantia xifrada en el 4% del preu d’adjudicació (8.640,80 euros). 

 

Atès que l’empresa adjudicatària no ha constituït la garantia definitiva a dia d’avui, 

havent-se sobrepassat, amb escreix, el termini conferit a l’efecte. 

 

Vist el Decret d’Alcaldia 958/2014, de data 17 d’octubre, pel qual es resolgué incoar 

expedient administratiu per acordar, si s’escau, la resolució de la concessió, per manca 

de constitució de la garantia definitiva, de l’ús privatiu del sol d’una zona verda inclosa 
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en el sector 8-9 “Mas Jordà-Casa Gran” del Pla General d’Ordenació per a la 

construcció d’una plaça i un aparcament subterrani, a favor de l’empresa FERBOSSA 

INMOBILIARIA, S.L., amb CIF B63903173. 

 

Atès que en dita resolució es resolgué donar tràmit d’audiència al concessionari per què 

en un termini de deu dies naturals següents a la notificació de la resolució presenti les 

al·legacions i documents que consideri pertinents, sense que se n’hagi presentat cap al 

respecte. 

 

Atès que evacuats informe preceptiu del Secretari i la Interventora-accidental sobre la 

procedència de la resolució projectada, mitjançant Decret d’Alcaldia 1170/2014, de 10 

de desembre, es va resoldre donar un nou tràmit d’audiència al contractista, això és 

l’empresa FERBOSSA INMOBILIARIA, S.L. per què en un termini de deu dies hàbils 

següents a la notificació de la present resolució presenti les al·legacions i documents que 

consideri pertinents, de conformitat amb l’article 84.1 de la Llei 30/1992 de Règim 

Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, sense que 

se n’hagi presentat cap al respecte. 

 

Atès que l’article 275.3.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova 

el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, disposa que és 

preceptiu l’informe de la Comissió Jurídica Assessora en els casos d’interpretació, 

resolució i nul·litat dels contractes. 

 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, de data 

26 de gener de 2015, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acordà: 
 

Primer.- Aprovar la proposta de resolució de la concessió de l’ús privatiu del sol 

d’una zona verda inclosa en el sector 8-9 “Mas Jordà-Casa Gran” del Pla General 

d’Ordenació per a la construcció d’una plaça i un aparcament subterrani, 

adjudicada a l’empresa FERBOSSA INMOBILIARIA, S.L. mitjançant acord de 

Ple de data 20 de juliol de 2007,  per manca de constitució de la garantia definitiva,  

en els termes dels informes d’intervenció i secretaria que figuren a l’expedient 

administratiu, de conformitat amb el següent:  

 

a) Resoldre la concessió de l’ús privatiu del sol d’una zona verda inclosa en el 

sector 8-9 “Mas Jordà-Casa Gran” del Pla General d’Ordenació per a la 

construcció d’una plaça i un aparcament subterrani, adjudicada a l’empresa 

FERBOSSA INMOBILIARIA, S.L., amb CIF A08678641, mitjançant acord de Ple 

de data 20 de juliol de 2007,  per manca de constitució de la garantia definitiva 

 

b) Incautar la fiança provisional dipositada a la tresoreria municipal pel 

contractista per l’import de 4.320,40 euros de conformitat amb l’article 43.1 

TRLCAP. 

 

Segon.- Trametre l’expedient de contractació relatiu a la concessió de l’ús privatiu 

del sol d’una zona verda inclosa en el sector 8-9 “Mas Jordà-Casa Gran” del Pla 

General d’Ordenació per a la construcció d’una plaça i un aparcament subterrani 

adjudicat a l’empresa FERBOSSA INMOBILIARIA, S.L. a la Comissió Jurídica 

Assessora per tal que emeti el preceptiu informe.  
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Tercer.- Suspendre el termini de resolució del present contracte mentre i tant no 

recaigui informe de la Comissió Jurídica Assessora. 

 

Sr. Rueda: Bé, durant l’any 2007 al barri de Sant Lluís es va posar a disponibilitat 

pública, mitjançant un concurs, l’opció de poder arribar a una concessió d’una zona 

verda per transformar-la en una plaça d’accés públic i de gaudi públic a canvi d’un 

cànon que cobraria l’Ajuntament i de la plena disposició d’aquesta plaça totalment 

reestructurada. Aquest concurs el va guanyar l’empresa Ferbossa, va demanar la 

preceptiva llicència per fer les obres però durant aquest transcurs del temps en cap cas 

van dipositar la garantia definitiva que els legitima per poder executar aquesta 

concessió. A l’haver passat el temps i no haver dipositat aquesta garantia el que ens toca 

avui, després d’aquests anys, és declarar com a desert aquesta concessió i tornar als 

efectes anteriors, és a dir, com si no hagués produït cap efecte jurídic sobre aquest bé de 

domini públic. 

 

Sr. Alcalde: Intervencions? Sr. Bermán? Tampoc, ningú? Molt bé. Això és un producte 

més de la crisi que ens ha deixat sense la plaça. 

 

6. ARXIU DE L'EXPEDIENT ADMININISTRATIU DE MODIFICACIÓ 

PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ, QUE TÉ PER OBJECTE, EN 

L'ÀMBIT DELS SECTORS 15 "INDUSTRIAL MAS PUIGVERT", 19-20 

"INDUSTRIAL AMPLIACIÓ MAS PUIGVERT" I 27 "INDUSTRIAL MAS 

REIXAC", L'ADMISSIÓ DINS DEL RÈGIM D'USOS URBANÍSTICS, DEL DE 

GESTIÓ DE RESIDUS EXTERNS PER A PRODUCCIÓ D'ENERGIA. 

 

De conformitat amb allò previst a l’article 76 LRBRL, en relació amb el 96 ROF, el 

regidor Sr. Josep Ribas Maynou (PSC) s’abstingué de participar en la deliberació i 

votació d’aquest assumpte, abandonant la Sala de Plens mentre es discuteix i vota el 

present assumpte, per concórrer una de les causes a les que es refereix la legislació de 

procediment administratiu i règim jurídic de les Administracions Públiques.  

 

Vista la proposta de modificació del Pla General d’Ordenació, redactada per 

l’Arquitecte municipal, que té per objecte, en l’àmbit dels sectors 15 “Industrial Mas 

Puigvert”, 19-20 “Industrial Ampliació Mas Puigvert” i 27 “Industrial Mas Reixac”,  

l’admissió dins del règim d’usos urbanístics, del de gestió de residus externs per a 

producció d’energia. 

 

Vist que en data de 23 de maig de 2014 es va remetre a l’Oficina Territorial d’Acció i 

Avaluació Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya, el document per a decisió prèvia d’avaluació ambiental, corresponent a la 

modificació puntual del Pla General d’Ordenació dels sectors industrials d’activitat 

nord, que té per objecte l’admissió de l’ús de gestió de residus per a producció 

d’energia. 

 

Vist que, en data de 2 de juny de 2014, ha tingut entrada en el registre d’aquest 

Ajuntament, escrit signat per la Cap de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 

Ambiental de Barcelona, senyora Laura Fonts Torres, d’acord amb el qual analitzada la 
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documentació aportada, es constata que la modificació puntual de referència no és 

inclosa en cap dels supòsits previstos en l’article 8 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, 

d’avaluació ambiental de plans i programes, relatiu als supòsits objecte de decisió 

prèvia d’avaluació ambiental, per la qual cosa no procedeix l’adopció de la resolució 

sol·licitada, i que no obstant, es recorda a l’Ajuntament que caldrà sol·licitar informe a 

aquesta Oficina Territorial com a organisme afectat per raó de les seves competències 

sectorials un cop aprovat inicialment el Pla i simultàniament al tràmit d’informació 

pública, de conformitat amb l’article 85.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 

qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 

de febrer. 

 

Vist que d’acord amb l’informe emès per l’Arquitecte municipal, de data 10 de juny de 

2014, en el present cas i als efectes de l’establert en l’article 73.2 del TRLUC, no 

procedeix d’acordar la suspensió de l’atorgament de llicències urbanístiques i d’altres 

autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en l’àmbit 

territorial de la modificació inicialment aprovada, perquè les noves determinacions no 

comporten una modificació del règim urbanístic, i que un cop aprovada inicialment la 

modificació de Pla General d’Ordenació, s’haurà de sol·licitar informe als següents 

organismes: 

 
- Agència Catalana de Residus de la Generalitat de Catalunya. 

- Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona del Departament de 

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

- Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya. 

- Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 

 

Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 24 de juliol de 2014, va adoptar el 

següent acord que en la seva part resolutiva diu: 

 

“Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Pla General d‟Ordenació, la qual té 

per objecte, en l‟àmbit dels sectors 15 “Industrial Mas Puigvert”, 19-20 “Industrial 

Ampliació Mas Puigvert” i 27 “Industrial Mas Reixac”, l‟admissió dins del règim 

d‟usos urbanístics, del de gestió de residus externs per a producció d‟energia. 

 

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 al·legacions o suggeriments que 

consideri oportuns. L‟expedient podrà ser consultat en l‟àrea d‟urbanisme de 

l‟Ajuntament de Palafolls, Plaça Major número 11, de dilluns a divendres de 9.00 a 

14.00 hores. 

 

Tercer.- Obviar la suspensió de llicències prevista a l‟article 73.2 del TRLUC en tant 

que, de conformitat amb l‟informe emès per l‟Arquitecte Municipal, de data 10 de juny 
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de 2014, en el present cas les noves determinacions no comporten una modificació del 

règim urbanístic. 

 

Quart.- Sol·licitar d‟acord amb el que disposa l‟article 85.5 del TRLUC, 

simultàniament al tràmit d‟informació pública, informe als organismes següents 

afectats per raó de llurs competències sectorials: 

 
- Agència Catalana de Residus de la Generalitat de Catalunya. 

- Oficina Territorial d‟Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona del Departament de 

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

- Departament d‟Agricultura de la Generalitat de Catalunya. 

- Departament d‟Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.” 

 

Vist que l’expedient de modificació del Pla General d’Ordenació ha estat sotmès a 

informació pública, pel termini d’un mes, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona de data 8 d’agost de 2014, al diari El Punt de data 1 d’agost de 

2014, en el tauler d’anuncis d’aquesta Casa Consistorial en data 1 d’agost de 2014 i en 

la pàgina web oficial de l’Ajuntament, www.palafolls.cat en data 1 d’agost de 2014. 

 

Vist que del resultat de la informació pública, s’ha formulat la següent al·legació: 

 

-Sr. Oscar Bermán Boldú, com a Regidor-Portaveu del Grup municipal del Partit 

Popular de Palafolls,  en data 11 d’agost de 2014 ( registre d’entrada número 3021).  

 

Vist que s’ha sol.licitat informe als següents organismes: 

 

 - Agència Catalana de Residus de la Generalitat de Catalunya. 

- Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona del Departament de 

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

- Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya. 

- Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 

 

Vist l’informe emès pel Secretari de l’Ajuntament, en data de 3 d’octubre de 2014, en 

relació a l’al·legació formulada Sr. Oscar Bermán Boldú, com a Regidor-Portaveu del 

Grup municipal del Partit Popular de Palafolls, que es transcriu a continuació: 

 

 
“INFORME DE SECRETARIA 

 

ASSUMPTE: 

 

Resolució de les al·legacions presentades pel Sr. Oscar Bermán Boldú, com a Regidor-Portantveu del 

Grup municipal del Partit Popular de Palafolls contra l‟aprovació inicial de la modificació puntual del 

Pla General d'Ordenació que té per objecte, en l'àmbit dels sectors 15 "Industrial Mas Puigvert", 19-20 

"Industrial ampliació Mas Puigvert" i 27 "Industrial Mas Reixac", l'admissió dins del règim d'usos 

urbanístics, del de gestió de residus externs per a producció d'energia. 

 

ANTECEDENTS: 

 

Primer.- L‟Arquitecte municipal, a instància de l‟Alcalde de l‟Ajuntament, ha redactat el document de 

modificació de Pla General d‟Ordenació que té per objecte, en l‟àmbit dels sectors 15 “Industrial Mas 

http://www.palafolls.cat/
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Puigvert”, 19-20 “Industrial Ampliació Mas Puigvert” i 27 “Industrial Mas Reixac”,  l‟admissió dins del 

règim d‟usos urbanístics, del de gestió de residus externs per a producció d‟energia. Així mateix, en data 

de 10 de juny de 2014, ha emès informe d‟acord amb el qual, en el present supòsit no procedeix acordar 

la suspensió de llicències, atès que les noves determinacions no comporten una modificació del règim 

urbanístic, havent de sol·licitar, un cop acordada l‟aprovació inicial, informe als següents organismes: 

 

- Agència Catalana de Residus de la Generalitat de Catalunya. 

- Oficina Territorial d‟Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona del Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

- Departament d‟Agricultura de la Generalitat de Catalunya. 

- Departament d‟Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 

 

Segon.- En data de 23 de maig de 2014, s‟ha remès a l‟Oficina Territorial d‟Acció i Avaluació Ambiental 

del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el document per a decisió 

prèvia d‟avaluació ambiental, corresponent a la modificació puntual del Pla General d‟Ordenació dels 

sectors industrials d‟activitat nord, que té per objecte l‟admissió de l‟ús de gestió de residus per a 

producció d‟energia, i en data de 2 de juny de 2014, ha tingut entrada en el registre d‟aquest 

Ajuntament, escrit signat per la Cap de l‟Oficina Territorial d‟Acció i Avaluació Ambiental de 

Barcelona, senyora Laura Fonts Torres, d‟acord amb el qual analitzada la documentació aportada, es 

constata que la Modificació puntual de referència no és inclosa en cap dels supòsits previstos en l‟article 

8 de la Llei 6/2009, de 28 d‟abril, d‟avaluació ambiental de plans i programes, relatiu als supòsits 

objecte de decisió prèvia d‟avaluació ambiental, per la qual cosa no procedeix l‟adopció de la resolució 

sol·licitada. 

 

No obstant, es recorda a l‟Ajuntament que caldrà sol·licitar informe a aquesta Oficina Territorial com a 

organisme afectat per raó de les seves competències sectorials un cop aprovat inicialment el Pla i 

simultàniament al tràmit d‟informació pública, de conformitat amb l‟article 85.5 del Decret legislatiu 

1/2010, de 3 d‟agost, pel qual s‟aprova el Text Refós de la Llei d‟urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, 

de 22 de febrer. 

 

Tercer.- Per acord del Ple de l‟Ajuntament, de data 24 de juliol de 2014, es va adoptar el següent acord 

que en la seva part resolutiva diu: 

 

“Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Pla General d‟Ordenació, la qual té per objecte, en 

l‟àmbit dels sectors 15 “Industrial Mas Puigvert”, 19-20 “Industrial Ampliació Mas Puigvert” i 27 

“Industrial Mas Reixac”, l‟admissió dins del règim d‟usos urbanístics, del de gestió de residus externs 

per a producció d‟energia. 

 

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 al·legacions 

o suggeriments que consideri oportuns. L‟expedient podrà ser consultat en l‟àrea d‟urbanisme de 

l‟Ajuntament de Palafolls, Plaça Major número 11, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. 

 

Tercer.- Obviar la suspensió de llicències prevista a l‟article 73.2 del TRLUC en tant que, de conformitat 

amb l‟informe emès per l‟Arquitecte Municipal, de data 10 de juny de 2014, en el present cas les noves 

determinacions no comporten una modificació del règim urbanístic. 

 

Quart.- Sol·licitar d‟acord amb el que disposa l‟article 85.5 del TRLUC, simultàniament al tràmit 

d‟informació pública, informe als organismes següents afectats per raó de llurs competències sectorials: 

 

- Agència Catalana de Residus de la Generalitat de Catalunya. 

- Oficina Territorial d‟Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona del Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

- Departament d‟Agricultura de la Generalitat de Catalunya. 

- Departament d‟Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.” 

 

Quart.- Contra l‟avantdit acord, el Sr. Oscar Bermán Boldú, com a Regidor-Portantveu del Grup 

municipal del Partit Popular de Palafolls, ha presentat escrit d‟al·legacions en data 11 d‟agost de 2014, 
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sol·licitant la seva anul·lació per haver intervingut en la votació el Regidor d‟aquest Ajuntament, Sr. 

Josep Ribas Maynou, concorrent en ell la causa d‟abstenció prevista en l‟article 28.2.e) de la Llei 

30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, com a 

treballador de l‟empresa BIOIBERICA, S.A., la qual es veuria beneficiada per la present modificació del 

Pla General d‟Ordenació. 

 

Cinquè.- Per un altre costat, l‟empresa BIOIBERICA, S.A. ha sol·licitat en data 19 d‟agost de 2013 

llicència d‟obres per a la construcció d‟un complex energètic renovable, situat a la Ctra. N-II, km 680.6, 

en el sector 19-20 i UA 5 “Industrial Mas Puigverd”, sense que a dia d‟avui hagi estat atorgada. 

 

FONAMENTS DE DRET: 

 

Primer.- Legitimació activa i temporal. 

 

Pel que fa a la legitimació activa, el Sr. Oscar Bermán Boldú compareix no com a interessat a 

l‟expedient i afectat per la modificació del Pla General d‟Ordenació que es proposa sinó com a regidor i 

portantveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya a l‟Ajuntament de Palafolls –no com a 

representant del grup polític, supòsit en què la jurisprudència dominant sosté que la legitimació per 

recórrer és dels Regidors, individualment considerats i no dels Grups Polítics-. 

 

La legitimació dels regidors es troba regulada als articles 63 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases 

de Règim Local (d‟ara en endavant, LRBRL) i 209 del Reial Decret 2568/1986 pel qual s‟aprova el 

Reglament d‟Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (d‟ara en endavant, ROF), 

els quals faculten els membres de les corporacions locals a impugnar els seus actes i acords quan 

haguessin votat en contra d‟aquests. 

 

En el cas que ens ocupa, el Sr. Oscar Bermán Boldú va votar en contra de l‟aprovació inicial de la 

modificació del Pla General d‟Ordenació, la qual té per objecte, en l‟àmbit dels sectors 15 “Industrial 

Mas Puigvert”, 19-20 “Industrial Ampliació Mas Puigvert” i 27 “Industrial Mas Reixac”, l‟admissió 

dins del règim d‟usos urbanístics, del de gestió de residus externs per a producció d‟energia, tal i com 

consta en el certificat de l‟acord plenari obrant a l‟expedient.  

 

Ara bé, en el present cas, tractant-se d‟un escrit d‟al·legacions i no d‟un recurs, el Tribunal Suprem, en 

diverses sentències, ha manifestat que la reclamació i/o al·legació no és pròpiament un recurs, no és un 

acte d‟impugnació, sinó instructor que té la virtualitat de coadjuvar a la formació de la voluntat de 

l‟òrgan competent, ja que la finalitat del tràmit d‟informació pública, a més de ser una crida per a 

l‟aportació de dades i elements de judici, amb vistes a una major perfecció en la decisió corporativa, 

suposa, també, una ocasió o oportunitat pels afectats d‟al·legar o reclamar en defensa dels seus 

interessos. Conseqüentment, fins i tot en el cas que el regidor no hagués votat en contra, aquest hagués 

estat legitimat per interposar el present escrit d‟al·legacions. 

 

D‟altra banda, pel que fa a la legitimació temporal, les al·legacions han estat interposades en el termini 

d‟un mes a comptar des de la celebració de la sessió del Ple municipal (art. 211.3 ROF), això és 24 de 

juliol de 2014. 

 

Segon.- El deure d‟abstenció dels corporatius en general. 

 

El deure abstenció que recau en els membres corporatius cal emmarcar-ho en el principi constitucional 

pel qual l'Administració ha de servir amb objectivitat els interessos generals (article 103.1 i 3 CE), sent 

conseqüència d'aquest mandat les normes generals sobre abstenció i recusació de les Autoritats i 

personal de les Administracions Públiques, com a garants del principi de neutralitat, que exigeix 

mantenir els serveis públics a cobert de tota col·lisió entre interessos particulars i interessos generals, 

segons s'assenyala en l'Exposició de Motius de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de 

les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú (LRJPAC). 

 

El concret deure d‟abstenció dels membres de les Corporacions Locals es regula en l'article 76 de la Llei 

7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRRL), el qual diu: 

 

“Sense perjudici de les causes d'incompatibilitat establertes per la Llei, els membres de les Corporacions 

Locals hauran d'abstenir-se de participar en la deliberació, votació, decisió i execució de tot assumpte, 
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quan concorri alguna de les causes a que es refereix la legislació de procediment administratiu i 

contractes de les Administracions Públiques. L'actuació dels membres en què concorrin tals motius, 

implicarà, quan hagi estat determinant, la invalidesa dels actes en què hagin intervingut.”  

 

En el mateix sentit, s'expressa l'article 21 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF). Afegeix 

l'article 96 del ROF que:  

 

“En els supòsits en què, de conformitat amb l'establert en l'art. 76 de la Llei 7/1985, algun membre de la 

Corporació hagi d'abstenir-se de participar en la deliberació i votació, haurà d'abandonar el Saló 

mentre es discuteixi i voti l'assumpte, excepte quan es tracti de debatre la seva actuació com a 

corporatiu, en què tindrà dret a romandre i defensar-se.” 

 

Les causes que han de concórrer, d'acord a la remissió de l'art. 76 LRBRL, són les establertes en l'art. 

28.2 LRJPAC. Aquest article determina quins són els motius d'abstenció distingint entre els mateixos en 

l'apartat e) “Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en 

l‟assumpte, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en 

qualsevol circumstància o lloc”.  

 

Tercer.- El deure d‟abstenció dels corporatius en matèria de planejament urbanístic. 

 

Les consideracions que tot seguit s‟efectuaran fan referència a l‟apartat a) de l‟article 28.2 LRJPAC –

“Tenir interès personal en l‟assumpte de que es tracti o en un altre en la resolució del qual pogués influir 

la d‟aquell, ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb 

algun interessat”-, si bé són perfectament extrapolables a l‟apartat e) de l‟avantdit article, a efectes de 

determinar si concorre un interès directe en l‟assumpte per part de qualsevol persona natural o jurídica.  
 

La qüestió és distingir l'interès en joc, ja que en funció de la seva intensitat es podrà determinar si és 

jurídicament rellevant per imposar la necessitat d'abstenció dels corporatius o no. Pel que es refereix als 

acords relatius a l'aprovació del planejament general la doctrina jurisprudencial ha entès que l'interès 

dels membres corporatius és general i institucional i per tant no concorre motiu d'abstenció. La STS de 

30 d'abril de 1984 (Ar. 4589) expressa el següent: “... L'aprovació d'unes normes urbanístiques com les 

impugnades, afecten a totes les titularitats sobre immobles urbans, en tant que totes elles queden 

subjectes a prescripcions, en conseqüència tots els titulars tenen interès respecte d'aquestes normes, ara 

bé, el caràcter generalitzat d'aquest interès, que en la seva persona o en la dels familiars afecta a la 

majoria dels veïns d'una localitat, no pot considerar-se motiu d'abstenció en els membres de la 

Corporació Municipal, doncs perquè es produeixi el supòsit contemplat en l'article 227 del citat 

Reglament, cal que concorri en l'Alcalde o Regidor, un interès directe en la seva persona o en la dels 

familiars que es determinen, que el situï en una posició individualitzada en relació amb l'acord que es 

tracta d'adoptar, en tant que el mateix pot incidir d'una forma especialment intensa respecte de dit 

interessat, no sent suficient perquè l'abstenció operi, els supòsits com el present en els quals l'interès de 

l'Alcalde o Regidors, no va més enllà, del que comparteix la generalitat dels membres de la Comunitat i 

en els quals la incidència de l'acord, donat el seu caràcter general, no mostra particularitat alguna 

respecte dels mateixos.” 

 

Així mateix, i respecte a acords relatius a l'aprovació de planejament general resulta d'interès allò 

expressat per la STSJ d'Andalusia d'1 de juliol de 2002 (Ar. 242623), en el FJ Quart, paràgraf tercer, 

que assenyala “..., no pot portar-se aquest deure abstenció a una interpretació de tal abast que fes 

inviable l'adopció d'acords d'aprovació del planejament urbanístic del tipus de l'impugnat, puix que 

aquesta classe d'acords afecta sempre als membres de la Corporació, en tant veïns del municipi i 

normalment titulars de drets o interessos concernits pel tractament urbanístic. Per tant un criteri 

d'interpretació de l'abast del deure abstenció ha de ser el de la possibilitat de singularització de l'objecte 

de l'acord en béns o drets en els quals estiguin interessats directament algun membre de la Corporació... 

 

És aquesta possibilitat de singularització dels interessos dels membres corporatius la que abona la idea 

que en l'aprovació de modificacions del planejament general mentre que puntuals hagi d'activar-se el 

deure abstenció. En aquest sentit de necessitat de valoració del cas concret s'expressa la STS de 19 

d'octubre de 1993 (Ar. 7367) en la qual la no abstenció dels Regidors particularment interessats en la 

modificació del planejament, determina la impugnabilitat i posterior anul·lació dels acords d'aprovació 

provisional: 
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“Per un altre costat, no resulten convincents de cap manera, les al·lusions de la contestació a la 

demanda sobre el veritable abast jurídic de l'interès personal. Admetent la validesa general del que 

s'al·lega, en el sentit que no tota tasca de planejament, per més que afecti a grans extensions territorials, 

pot deixar-se enrere per l'existència de la propietat individual dels components de l'Ajuntament, és veritat 

que la interpretació sobre l'interès motivador de l'abstenció en el present cas cal abordar-la sobre les 

dades circumstancials que l‟envolten, no sobre el que ocorreria a Madrid o Barcelona en el cas que un 

Pla General recaigués senzillament a un àmbit territorial més que reduït enclavat al seu torn en una zona 

-La Roureda- que pertany a un nucli -Puente San Miguel-, que és una part del municipi de Reocín.” 

 

Com conclou Carmen Jiménez Coral de la Figuera, “Determinar si es té o no interès personal és una 

qüestió delicada i difícil. La Jurisprudència ha establert una doctrina segons la qual és necessari 

distingir entre interès personal i interès institucional, entenent que no concorre motiu d'abstenció quan es 

tracti d'assumptes en els quals el corporatiu tingui interès per raó del seu càrrec, és a dir que l'interès 

sigui institucional, i que existeix un interès personal quan de la resolució o acord pugui obtenir-se algun 

avantatge o benefici (SSTL de 22 de desembre de 1986 (Ar. 1987/1553), i de 28 de maig de 1979 (Ar. 

1979/2157), entre altres).  

 

En el cas que ens ocupa, la modificació de planejament té per objecte, en l'àmbit dels sectors 15 

"Industrial Mas Puigvert", 19-20 "Industrial ampliació Mas Puigvert" i 27 "Industrial Mas Reixac", 

l'admissió dins del règim d'usos urbanístics, del de gestió de residus externs per a producció d'energia. 

La finalitat d‟aquesta modificació seria admetre el citat ús de gestió de residus externs per a producció 

d‟energia en els sectors esmentats a efectes d‟equiparar els usos que s‟hi permeten amb els admesos en el 

sector 14 i en les Unitats d‟Actuació 4 i 5.  

 

De conformitat amb la jurisprudència anteriorment citada, s‟hauria d‟analitzar la possibilitat de 

singularitzar els interessos de l‟empresa BIOIBERICA, S.A. en la present modificació. Així, de 

conformitat amb els projectes de reparcel·lació dels sectors 15 i 19-20, consta que les propietats de dita 

empresa representen un 20.48 % en el sector 15 i un 36.48 % en el sector 19-20. Aquesta dada, per sí, 

permet individualitzar amb certa intensitat l‟interès al que es feia referència, especialment si es compara 

amb els percentatges de propietat de la resta de propietaris dels sectors. No obstant, a més, tal i com s‟ha 

exposat en l‟antecedent de fet cinquè del present informe, l‟empresa BIOIBERICA, S.A. ha sol·licitat, en 

data 19 d‟agost de 2013, llicència d‟obres per a la construcció d‟un complex energètic renovable, situat 

a la Ctra. N-II, km 680.6, en el sector 19-20 i UA 5 “Industrial Mas Puigverd”. Aquest projecte no 

preveu la generació d‟energia mitjançant residus externs, ús que és pretén admetre, recordem-ho, 

mitjançant la modificació del Pla General d‟Ordenació aprovada inicialment. Ara bé, s‟han de tenir 

presents dos aspectes. Per un costat, el mateix Regidor, Sr. Josep Ribas Maynou, va manifestar davant el 

que subscriu aquest informe, amb anterioritat a la celebració de la sessió del Ple –moment en què aquest 

el va assessorar en el sentit de què s‟abstingués d‟intervenir en la deliberació i votació de l‟assumpte- en 

què es va dur a terme l‟aprovació inicial de la modificació de planejament, que l‟admissió d‟aquest ús 

permetria donar major rendibilitat a la planta que l‟empresa BIOIBERICA, S.A. pretén construir, 

afirmació que posteriorment va ser efectuada pel Sr. Alcalde en el sí del Ple municipal, tal i com consta 

en l‟acta de la sessió. Per un altre costat, tal i com també queda reflectit a la citada acta, representants 

de l‟empresa BIOIBERICA, S.A. i representants municipals van fer un viatge a una planta a Alemanya 

per veure el funcionament d‟aquests tipus d‟instal·lacions. 

 

Arribats a aquest punt, s‟ha posat de manifest la intensitat de l‟interès de l‟empresa BIOIBERICA, S.A. 

en la present modificació del Pla General d‟Ordenació. Així, essent el Sr. Josep Ribas Maynou un 

empleat d‟aquesta empresa, concorre la causa d‟abstenció de l‟article 28.2.e) LRJPAC. 

 

Quart.- Conseqüència de l‟incompliment del deure d‟abstenció. 

 

L'article 28.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, assenyala que l'actuació d'autoritats i personal al 

servei de les Administracions Públiques en les quals concorrin motius d'abstenció no implicarà, 

necessàriament, la invalidesa dels actes en què hagin intervingut.  

 

En termes pràcticament idèntics, l‟article 76 LRBRL, abans transcrit, diu que l'actuació dels membres en 

què concorrin tals motius –es refereix a les causes d‟abstenció-, implicarà, quan hagi estat determinant, 

la invalidesa dels actes en què hagin intervingut. 
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En el cas que ens ocupa, la intervenció del membre de la Corporació va ser necessària per adoptar 

l'acord doncs, tractant-se d‟un acord que requereix un quòrum de votació de majoria absoluta (art. 

47.2.ll LRBRL), el seu vot permeté l‟assoliment de referit quòrum de majoria absoluta. Conseqüentment, 

aquest fet determina la invalidesa o nul·litat de ple dret de l‟acord per concórrer el supòsit de l'article 

62.1.e) LRJPAC a l‟haver estat dictat prescindint de les normes que contenen les regles essencials per a 

la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats.  

 

CONCLUSIÓ: 

 

Es procedent estimar les al·legacions presentades pel Sr. Oscar Bermán Boldú, com a Regidor-

Portantveu del Grup municipal del Partit Popular de Palafolls contra l‟aprovació inicial de la 

modificació puntual del Pla General d'Ordenació que té per objecte, en l'àmbit dels sectors 15 

"Industrial Mas Puigvert", 19-20 "Industrial ampliació Mas Puigvert" i 27 "Industrial Mas Reixac", 

l'admissió dins del règim d'usos urbanístics, del de gestió de residus externs per a producció d'energia. 

 

Es tot el que cap informar sotmetent aquest informe a qualsevol altre millor fonamentat en dret.” 

 

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 i l’article 114.3.k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 

pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  

 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, de data 

26 de gener de 2015, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat i, conseqüentment, amb el 

quòrum legalment establert de majoria absoluta, acordà: 

 

Primer.- Estimar l’al·legació formulada pel Sr. Oscar Bermán Boldú, com a 

Regidor-Portaveu del Grup municipal del Partit Popular de Palafolls, d’acord amb 

els antecedents i fonaments de dret que consten en l’informe emès pel Secretari de 

l’Ajuntament, transcrit a la part expositiva del present acord. 

 

Segon.- Acordar l’arxiu de l’expedient administratiu de modificació puntual del 

Pla General d’Ordenació, que té per objecte, en l’àmbit dels sectors 15 “Industrial 

Mas Puigvert”, 19-20 “Industrial Ampliació Mas Puigvert” i 27 “Industrial Mas 

Reixac”, l’admissió dins del règim d’usos urbanístics, del de gestió de residus 

externs per a producció d’energia.  

 

Tercer.- Notificar el present acord al Sr. Oscar Bermán Boldú, com a Regidor-

Portaveu del Grup municipal del Partit Popular de Palafolls, amb la instrucció 

dels recursos que contra aquest es poden interposar. 

 

Sr. Ribas: Només que no em passi com l’altra vegada per desconeixement, per no 

incórrer en cap anomalia, si us sembla bé, sortiré del Ple i ja m’avisareu quan acabi el 

punt. Crec que és el que he de fer pel que m’he assessorat. 

 

Sr. Alcalde: Molt bé, moltes gràcies. Qui ho explica? Sr. Rueda. 

 

Sr. Rueda: El Ple de setembre de l’any 2014 es va proposar l’aprovació inicial d’una 

modificació de Pla General que afectava a tres sectors. Bàsicament a més de trenta 

parcel·les registrals o més de trenta finques registrals entre les quals hi ha empreses molt 

consolidades, hi ha diferents naus amb diferents règims i, fins i tot,  hi ha parcel·les que 

no estan construïdes; com a mínim són trenta parcel·les registrals. Aquest increment 

d’ús permetia a totes les empreses instaurades, a més de gestionar els seus propis 
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residus, que ja ho fan, amb moltes d’elles era ampliar-ho i poder gestionar residus que 

no fossin generats per la pròpia indústria. Hi ha altres sectors industrials del nostre 

municipi que ja se’ls hi permet això per normativa, que puguin gestionar residus d’altres 

industries. En aquest cas, volíem aprovar-ho i posar-ho a nivell de tots els sectors 

industrials però, sí que és veritat, durant l’aprovació inicial que es va produir una 

votació, doncs un dels grups polítics en aquest cas el Partit Popular va presentar una 

al·legació contra aquesta aprovació entenent que un dels regidors s’hauria d’haver 

abstingut. Després d’haver conformat legalment i haver recollit informes doncs el 

govern accepta aquesta al·legació i per tant, el que es pretén i com que estàvem en la 

fase d’aprovació inicial és arxivar l’expedient i no passar a l’aprovació definitiva, per 

tant, no produeix cap tipus d’afecte dins el planejament vigent. 

 

Sr. Bermán: Sr. Regidors, Sr. Alcalde, em quedo sorprès amb les declaracions del 

Regidor d’Urbanisme. Avui estem en un punt, d’una gravetat, jo crec que de la història 

del Consistori durant trenta anys. Evidentment, parlem d’un punt, que en l’anterior Ple 

abans del mes de juliol vam tenir sobre una empresa que vol explotar el tema de la 

planta biomassa. El nostre punt de vista ja el vam deixar clar, no estàvem d’acord amb 

el model perquè creiem que tenim molts problemes en la zona industrial i creiem que 

encara no hem acabat de regular tot el sector de la zona industrial Mas Puigvert. 

Evidentment, no tenim enllumenat públic, les empreses no tenen aigua, no tenen llum i 

creiem que aquestes implantacions encara són deficitàries. Més enllà d’aquí, és que 

tenim empreses amb un grau u, que són perilloses, on volem implantar una empresa a 

on ja hem tingut episodis d’empreses que estan situades en el polígon i que, 

evidentment, encara no hem solventat episodis de fuites d’empreses químiques. 

Evidentment, va passar en el Ple municipal i l’equip de govern va explicar que aquesta 

era una bona empresa, que aquesta empresa volia ampliar els seus serveis, que aquesta 

empresa volia presentar un plàning, que per cert, aquesta mateixa empresa ha presentat 

una llicència aquí, a l’Ajuntament de Palafolls, implantant aquesta plataforma de 

biomassa. El curiós de tot és que en el plenari, deu minuts abans, enlloc de donar una 

explicació als regidors de l’oposició sobre aquesta implantació d’aquesta empresa, ens 

trobem que el Sr. Alcalde ens dóna una explicació sobre que havien visitat una empresa, 

que aquesta empresa volia implantar-se aquí i que els regidors de l’oposició no teníem 

ni idea de la situació. Deu minuts abans del Ple el Sr. Regidor d’Urbanisme i el Sr. 

Regidor d’Hisenda m’agafen al despatx de l’Ajuntament i m’expliquen la situació 

d’aquesta empresa per demanar-me aquest vot per poder tirar endavant aquest projecte. 

Jo vaig explicar, clarament, que aquest vot no el podia donar, donat que no s’estava 

donant una explicació coherent sobre aquesta implantació d’aquesta empresa. El curiós 

de tot, jo ja m’havia informat, vaig dir-li al Sr. Ribas que no podia votar, la contestació 

del Sr. Ribas va ser que ell ja sabia el que havia de fer. Anem al Ple municipal i resulta 

que en el Ple municipal ens trobem que el Sr. Ribas vota a favor, conscientment, 

conscientment tot l’equip de govern, conscientment el Sr. d’Iniciativa que empara al 

govern socialista i ens trobem amb un greu, presumpte, beneficiós amb l’empresa 

Bioibérica. Ho estic dient amb molta cura expressament perquè estem en una gravetat 

immensa, l’equip de govern s’aprofita d’aquesta majoria absoluta, que no la tenia, i 

l’únic que fa el Regidor del Partit Popular, que jo represento, és presentar al·legacions a 

aquest mateix acord plenari. El curiós de tot és que m’entrevisto amb el Sr. Alcalde, em 

fa gràcia perquè el Sr. Alcalde sempre em diu que no faci alarmisme i que no surtin 

fora, moltes vegades, les converses que mantenim, i sempre jo li explico que vostè parla 

dintre del despatx d’una manera i en els plenaris parla d’una altra i em sento enganyat. 

Vostè ha de comprendre que em sento enganyat perquè després de tenir una conversa 
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amb vostè doncs jo parlo amb els senyors de Convergència i els senyors de 

Convergència no van votar perquè estaven cabrejats perquè no van anar a una 

plataforma. Jo vaig anar a la Secretaria a preguntar perquè, és clar, si em diuen que el 

Sr. Secretari menteix doncs a mi em fa alarmar, per això dic jo que avui és una cosa de 

responsabilitat política Sr. Alcalde, li demano responsabilitats polítiques i en l’escrit que 

presento jo demano responsabilitat perquè la llei diu que responsabilitat política és quan 

un Regidor és conscient del que està votant i està perjudicant. Llavors, jo em presento a 

Secretaria i pregunto a Secretaria perquè és alarmant que em digui un Alcalde que el 

Secretari menteix, i el Secretari no menteix Sr. Alcalde, cap funcionari de l’Ajuntament 

menteix, l’únic que menteix és vostè Sr. Alcalde i a mi m’ho demostra dia a dia. I vostè 

encara vol que jo col·labori amb vostè i em voti a tot en contra, totes les propostes que 

presentem em vota en contra i encara em menteix. Els d’esquerres són molt joves, 

encara són molt joves, no? Sr. Alcalde. I, és clar, ens dóna el que jo li vaig explicar a 

vostè la responsabilitat al Partit Popular i el Partit Popular no té tota la responsabilitat, 

la responsabilitat de que es presenti una empresa d’aquest tipus la té tot el conjunt del 

Consistori i no solament el Partit Popular. El Partit Popular l’únic que ha fet és dir que 

les coses no s’estaven fent bé i es demostra en un informe jurídic del Secretari que les 

coses no s’estaven fent bé. Segona cosa, vostè a aquesta mateixa empresa, em fa molta 

gràcia, que uns mesos abans amb aquesta mateixa empresa, Bioibérica, amb tots els 

meus respectes, els convoca vostè fa uns mesos per poder parlar sobre un possible futur 

lloguer d’aquesta mateixa empresa que ens vol donar en la zona de Can Baltasar una 

zona, que és una nau, que era de Daltor i que resulta ens donen un lloguer durant vint-i-

quatre mesos gratuïtament. Es convoca una reunió que després aquesta reunió vostè la 

desconvoca, a tots els Regidors, la desconvoca i no fa aquesta reunió. Després ens 

trobem que totes les entitats ja estan a dintre d’aquesta mateixa empresa i que Bioibérica 

paga el lloguer de vint-i-quatre mesos llançant sis mil euros cada mes. Llavors, no em 

faci que sigui un boig, m’ho poso jo, perquè arriba un moment que de tontos no tenim 

un pèl, ja són molts anys, molta gestió, vostè porta trenta anys aquí al govern municipal 

i vostè es fa responsable quan a vostè li interessa. I després el del PP, com vostè sempre 

diu, és el dolent, el PP ens posa traves, el PP..., tenint majoria absoluta, govern 

socialista amb Iniciativa i, és clar, això no senta bé. Jo crec que és una falta de respecte 

el que vostè està fent avui Sr. Alcalde, una falta de respecte el que està fent perquè ja 

des del primer moment en què es va presentar aquest escrit alguna responsabilitat 

política hauria d’haver hagut avui. La responsabilitat de dimissió de l’Alcalde o del 

Regidor hauria d’estar present perquè és molt greu el que ha passat, tothom sabia que no 

es podia votar. Si el Partit Popular no vota en contra d’aquest acord, aquest acord hauria 

anat endavant i la responsabilitat si passa alguna cosa la tindríem tots. Més enllà, jo crec 

que algun pas hauria de fer aquest equip de govern perquè durant trenta anys jo crec que 

això és d’una gravetat, Sr. Alcalde, que mai havia passat, però no per la raó de que es 

planti aquesta empresa, la raó que vostè fa, posa regidors pel mig, posa funcionari pel 

mig i a l’hora de la veritat contrasto perquè quan et diu un alcalde, amb tots els meus 

respectes, em diu aquest no per això, aquest no per això i li pregunto i li dic “Sr. 

Alcalde, per què em dóna tota aquesta responsabilitat a mi?” Jo crec que, Sr. Alcalde, 

avui hauria d’haver hagut una responsabilitat d’algun partit polític aquí. Jo demanaria 

que donés alguna explicació. 

 

Sr. Alcalde: Si em permet contestar. A mi m’hagués agradat més que en comptes de fer 

aquest retret al que vostè ens té acostumats a cada Ple, amb aquesta mena de fixació que 

té amb l’Alcalde, hagués parlat més d’aquesta indústria, dels mals que aquest tipus de 

producció poden ocasionar, ens hagués portat alguna tipus d’estudi sobre aquest tipus 



 

22 
PLAÇA MAJOR, 11 08389 PALAFOLLS (BARCELONA) 

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

 

d’indústries, si la seva existència en el món, els que van bé els que van malament, a 

vostè tot això suposo que no li interessa perquè no ho sap però li és igual. A vostè el que 

li interessa és “machacar” a l’Alcalde que és el seu objectiu sempre en aquests anys. Jo  

he de dir respecte aquest tema; primer, jo continuo pensant que aquesta empresa i aquest 

producte és bo, ho sé tant bé com que la Generalitat ja l’ha aprovat i com vostè bé diu, 

encara que no sé si vostè ho ha entès bé, l’Ajuntament li donarà el permís per crear 

aquesta estructura, aquesta estructura que té a veure amb el tractament dels seus propis 

residus orgànics. Una altra cosa, és el que s’estava demanant, que en aquest moment ho 

parem, que és que aquesta empresa intentava, ja que fa aquesta inversió sobre dos 

milions i mig d’euros d’aquesta unitat, doncs treure-li un major benefici aportant altres 

residus de fora. Això és el que estem parlant aquí, no del tractament de residus. El 

tractament de residus ja està en el Pla General, ja ho ha aprovat la Generalitat i em 

sembla que el permís d’obres a l’Ajuntament també el té aquí aprovat, o sigui que 

d’aquest assumpte no en parlem més perquè ja està aprovat, segurament sense els seus 

vots perquè és molt típic també de que vostè estima molt a les empreses, sempre 

reclama més activitat en la zona industrial però sempre els hi vota en contra, o sigui que 

la cosa sempre està així. En aquest sentit, he de dir-li, primer, que aquesta activitat està 

aprovada; segona, que nosaltres hem fet estudis, hem llegit coses, hem portat els tècnics 

a una indústria d’aquest tipus a Alemanya i hem vist com funcionaven, si feien pudor, si 

feien soroll, si no, i tothom es pot equivocar però nosaltres creiem que això és bo pel 

poble i per això ho hem fet. Respecte aquest tema de si era legal o no, jo amb el 

Secretari de l’Ajuntament no havia parlat d’aquest assumpte. A mi no m’havia arribat 

cap informació, i si volen, vostè li pot preguntar al Sr. Secretari, pel que sigui jo no 

havia parlat, o sigui, no sé quines converses hi ha hagut aquí, suposo que d’alguna 

manera el Regidor pensava que ho votava en dret a llei, poden haver confusions, no crec 

que hi hagi mala intensió per part de ningú però del que jo sí que estic segur, i defenso, 

és que a mi ningú em va dir que això no es podia fer, la qual cosa penso que segurament 

ho hauria de saber perquè una cosa, com diu vostè, tan greu i que l’Alcalde vagi al Ple i 

ningú li hagi dit que això no es pot fer, doncs bé, aquí parlem molt, vull dir que ens 

veiem cada dia, però la situació, pel que sigui, segurament perquè anem atrafegats, 

tenim molta feina, doncs bé, i aquí va passar això i els altres grups no ho han impugnat 

perquè pensaven que això era possible també perquè sinó ho hagués impugnat tothom. 

Ara, com vostès tenen aquesta costum de judialitzar les coses doncs han anat a fer això 

com altres coses que han fet. I ara el que volen treure no és que això es faci o no es faci, 

volen treure això una altra vegada el descrèdit de l’Alcalde que els hi adverteixo que els 

hi costarà perquè el que no han fet en trenta anys és difícil que ho facin ara ja. De totes 

maneres voldria tornar a insistir en què l’Ajuntament hagués pogut fer fàcilment tirar 

endavant aquest projecte perquè el Regidor que no pot votar falten quatre mesos per 

acabar la legislatura dimiteix, entra un altre, es torna a votar i s’ha acabat però no volem 

utilitzar aquesta majoria absoluta i en aquest sentit nosaltres pensem que això 

segurament ho hem fet malament però per diferents motius dels que vostè diu. Crec que 

ha faltat informació, que hauríem potser haver viatjat tots els Regidors, també els veïns 

als quals els hi vam oferir, en principi havien de venir però després van deixar que els 

Regidors anessin i estaven en la seva confiança. Segurament ho hem fet malament i a 

resultes d’això jo crec que el que ha plantejat el Sr. Rueda és que deixem això sobre la 

taula, esperem a que hi hagi un nou Ajuntament, que es creïn noves majories, 

s’inaugurarà aquesta planta que ja està aprovada i una vegada veiem com funciona, si 

no hi ha olors si no hi ha problemes, el nou Ajuntament, qui sigui, decidirà si això es pot 

autoritzar o no. Però jo penso que totes les coses que vostè ha dit realment no serveixen 

per massa sinó per allò de sempre d’anar embrutint l’imatge d’algú, vull dir que penso 
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que vostè hauria potser d’estudiar una mica més, saber més coses de les que parla, 

mostrar que és realment, bé, definicions sobre això, explicar perquè els alemanys troben 

això bé i els holandesos quan són països tan nets i res més, això és tot el que li volia dir. 

 

Sr. Bermán: Tampoc entraré molt en la seva soberbia. 

 

Sr. Alcalde: No m’insulti, jo he estat molt delicat amb vostè, l’únic que li he dit és que 

ha d’estudiar més però no em digui soberbia a mi per favor. 

 

Sr. Bermán: No es posi nerviós, no es posi nerviós, no entrarem en un debat vostè i jo, 

ja li dic que no val la pena. 

 

Sr. Alcalde: Això és el que vostè vol, jo no vull debatre amb vostè. 

 

Sr. Bermán: No es posi nerviós, tranquil que no passa res. Jo li donaré una mica 

d’informació... 

 

Sr. Alcalde: Home, sí que passa, és el més greu que ha passat en trenta anys, en això hi 

ha d’haver responsabilitat... 

 

Sr. Bermán: Vostè demorarà el que jo pugui parlar doncs faci el que vulgui, si no em 

deixa parlar, deixi parlar. 

 

Sr. Alcalde: Li deixo parlar però no li deixo que m’insulti. Ho ha entès? Ho ha entès o 

no ho ha entès? No m’ho ha de dir això, no m’ha de dir això. 

 

Sr. Bermán: Vostè respecti’m, vostè tampoc m’ha de dir que he d’estudiar. 

 

Sr. Alcalde: Jo crec que és evident que vostè ha d’estudiar més. 

 

Sr. Bermán: Por favor, Sr. Alcalde, por favor. 

 

Sr. Alcalde: Digui, digui. 

 

Sr. Bermán: Puc? Moltes gràcies. Jo quan dic que vaig avisar, vaig avisar que no es 

podia, jo vaig avisar, vostè diu que no, jo vaig avisar. 

 

Sr. Rueda: Vostè és jurista de l’Ajuntament? No? És advocat poder? 

 

Sr. Bermán: Podré parlar? Puc contestar-ho tot? Entrareu en un debat? Diguem si 

entrarem en un debat Alcalde... 

 

Sr. Alcalde: Si vostè ha fet tot això perquè creéssim aquesta situació, si està encantat 

d’això. 

 

Sr. Bermán: Puc o no puc? No us poseu nerviosos, l’heu pifiat i ja està, no passa res. Hi 

ha un informe jurídic, jo no sóc jurídic, hi ha un informe jurídic i empara això, vol dir 

que algo he estudiat. Quan jo li dic soberbia, ho dic perquè vostè mai reconeix res, ja ho 

ha dit els trenta anys... 
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Sr. Alcalde: Però si li acabo de dir que sí que ens hem equivocat, li acabo de dir fa dos 

minuts que algun error hem fet, alguna cosa malament hem fet. 

 

Sr. Bermán: Però vostè deixa la seva coletilla, vostè rigui, si és la seva manera i ja la 

coneixem, són molts anys. Diu els deures d’un regidor, que ha de fer els deures, aquí 

esteu a l’ajuntament i més de la meitat esteu cobrant un salari. Nosaltres a l’oposició... 

 

Sr. Rueda: Això és mentida. 

 

Sr. Bermán: Vostè no cobra nòmina de l’Ajuntament? 

 

Sr. Rueda: Vostè acaba de dir que la meitat dels regidors del govern cobren, i no. Ha dit 

més de la meitat i són 2,5 regidors els que estan cobrant. Del govern són set.  

 

Sr. Bermán: Comptem. 

 

Sr. Rueda: No, vostè diu i emplena. 

 

Sr. Bermán: Si comencem, entrarem, si volem entrar entrarem i almenys s’assabentarà 

la gent, si volem entrar entrarem. Bé, jo comentaré solament el tema de l’empresa,  

vostè diu d’Alemanya que hauria d’haver aplicat i que hauria pogut entrar. 

 

Sr. Alcalde: D’això és el que li demano que parli. Deixi de parlar de mi i parli dels 

residus i la reconversió d’aquests residus orgànics. 

 

Sr. Bermán: Haurem d’agafar el ROM i posar-lo en marxa perquè veig que tampoc hi ha 

manera, vostè després diu “té un minut” i després no deixa parlar. 

 

Sr. Alcalde: Fa deu minuts que està parlant. 

 

Sr. Bermán: Però deixi’m parlar, ja em posarà a parir si és la seva estratègia durant 

molts anys. Miri Sr. Alcalde, els deures, “nova denúncia al voltant de la planta biomassa 

projectada a Palau d’Anglesola”, veu? Vaig a seguir, diu que no he mirat els meus 

deures, veu que he començat a explicar-li les plantes de biomassa, el perquè, el perquè 

és un perill aquestes empreses. Entrem en contingut i podrem parlar, això és el que 

hauria d’haver fet vostè, Sr. Alcalde, sentar a tots els regidors i parlar d’aquesta 

empresa, no agafar, jo me’n vaig munto aquesta empresa per circumstàncies, 

presumptes, favoritismes, el que un pugui pensar, jo sí que he fet els meus deures. El 

problema és que la tasca de vostès com a responsabilitat no la pot deixar als regidors de 

l’oposició. Als regidors de l’oposició vostè pot deixar aquesta responsabilitat quan vostè 

expliqui. Miri, tema mobilitat, anem a entrar, hem de perfilar aquesta mateixa empresa 

amb un estudi, prioritats, aquesta empresa el primer que necessitarà és mobilitat, un 

estudi de mobilitat. 

 

Sr. Alcalde: Ens hem perdut. 

 

Sr. Bermán: Per què un estudi de mobilitat? 

 

Sr. Alcalde: Està parlant del futur projecte? 
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Sr. Bermán: De la planta aquesta tan famosa. 

 

Sr. Alcalde: Però, quina? De la que es farà? O la que es vol fer? 

 

Sr. Bermán: Biomassa. 

 

Sr. Alcalde: La que es farà? 

 

Sr. Bermán: Sí, la que es farà. 

 

Sr. Alcalde: Sap que es farà una planta? Està aprovada. 

 

Sr. Bermán: Sí, sí, si hi ha una llicència, no ha dit que hi ha una llicència? Que encara 

no l’heu notificat, no l’heu qualificat perquè com que volíeu canviar el Pla General es 

podia modificar per fer aquesta mateixa planta que volíeu, que són les llicències que 

posteriorment es van presentar. Bufa perquè sap que sí que és veritat. 

 

Sr. Alcalde: No és veritat. 

 

Sr. Bermán: Jo també consulto als tècnics municipals, també consulto als tècnics, també 

és la meva obligació. Jo no m’invento res Sr. Alcalde. Quan jo li dic un estudi de 

mobilitat és perquè aquestes empreses el que fan, ja que tenim l’empresa Trans, que 

tenim un gran problema en la zona industrial, algo fora de sèrie en trànsit, crea més amb 

aquesta plataforma perquè el percentatge d’entrada i sortida de camions no té res a 

veure amb la que tenim nosaltres ara per la qual cosa tenim un gran problema. Vosaltres 

dieu que heu estudiat. Els Plans d’emergència, segon punt; els Plans d’emergència dels 

quals el Sr. Joan Gallart parla, amb tota la raó i encara sort que ja li fan cas perquè, és 

clar, si cada dos mesos li diu “estan els Plans d’autoprotecció fets?” menos mal Sr. 

Rueda que fa el seu treball. No me n’entero de res no, el que no s’entera és vostè, que 

volen enganyar a la gent i saben igual com jo que aquestes plataformes que es posen en 

marxa tenen fuites moltes vegades. I després no sé si ho ha mirat vostè, tercera, la 

distància que hi ha d’aquestes plataformes amb el casc d’una població, hi ha un 

quilòmetre i mig, vosaltres heu calculat si veritablement...? 

 

Sr. Rueda: L’Alcalde li ha dit que l’Oficina Unificada de la Generalitat de Catalunya els 

ha autoritzat. No és competència municipal, és competència de la Generalitat de 

Catalunya i els hi ha donat el vistiplau. 

 

Sr. Bermán: Escolti’m una cosa, hi ha prescripcions. 

 

Sr. Rueda: Sí, i tant, però l’autorització hi és, l’autorització hi és, és això, no hi ha res 

més, l’òrgan competent del país ha dit sí i, per tant, nosaltres com Ajuntament que les 

llicències són reglades haurem de dir sí. 

 

Sr. Bermán: També van dir sí a Inditex, es van carregar dues muntanyes... 

 

Sr. Rueda: Dues no, una serralada, Sr. Bermán, ens vam carregar la serralada litoral, per 

favor, prou. 

 

Sr. Alcalde: Puc fer-li una pregunta? 
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Sr. Bermán: Em deixa acabar? No s’ha fet un estudi coherent i explicatiu d’aquesta 

mateixa empresa. Vosaltres ho heu presentat aquí al Ple municipal, aquí ningú no té cap 

informació. 

 

Sr. Rueda: Però si això és annex I, és Generalitat de Catalunya, per favor. 

 

Sr. Bermán: Escolti’m una cosa, dale que te pego con la Generalitat de Catalunya. La 

implantació d’aquesta empresa l’autorització la té l’Ajuntament de Palafolls. 

 

Sr. Rueda: Vostè que m’ha dit abans, que era grup u. Què és grup u? Expliqui’m, què és 

grup u? No ho sap que és grup u. No existeix a Catalunya grup u, és annex I. De quina 

llei? De quina llei Sr. Bermán? De quina llei? Digui’m de quina llei. La Llei de 

Prevenció de Control Ambiental de Catalunya. Com cataloga les empreses aquesta Llei? 

Autorització ambiental, comunicació prèvia o llicència municipal? On cau la de 

biomassa? Sr. Bermán, l’autorització de l’OGAU ha seguit els tràmits de l’annex I. Per 

tant, ara ens toca..., no vull que m’ensenyi res, l’únic que li estic dient és que té permís 

de la Generalitat i tal i com està el Pla General ara actualment, no només aquesta 

empresa sinó moltes altres, poden implantar una daixonses de biomassa, l’únic que 

s’ampliava ara l’ús i no doni... 

 

Sr. Bermán: Escolti una cosa, per què es passa a Ple municipal? 

 

Sr. Rueda: Perquè és competència del Ple, competència del Ple el canvi de Pla General 

però no atorgar activitats de l’annex I, no confongui a la gent, Sr. Bermán, jo entenc que 

això li funciona molt bé. 

 

Sr. Bermán: Per què es canviava? 

 

Sr. Rueda: Per ampliar un ús que ja està predeterminat i que pot fer el sector 7, per 

exemple. Aquí al davant de la benzinera ja el té. 

 

Sr. Bermán: Perquè l’Ajuntament quan va fer el Pla General o quan va fer aquest sector 

va deixar les activitats que s’havien de fer allà, no? Va ser l’Ajuntament, no va ser la 

Generalitat. 

 

Sr. Rueda: Vostè està confonent l’urbanisme amb les llicències d’activitats i no és el 

mateix. 

 

Sr. Alcalde: Un moment, l’Ajuntament, en aquell cas el Regidor d’Urbanisme el Sr. 

Aldrofeu, va fer  amb la resta de tècnics, i jo suposo perquè el que no es volia era donar 

permisos a abocadors a dintre de la zona industrial la qual cosa em sembla bastant lògic, 

però va deixar un espai per poder fer d’alguna manera tractament de residus industrials 

perquè a més és una cosa bona, ecològica, etc. Això és el que està aprovat. I pel que 

vostè està dient jo tinc la sensació, i vostè digui’m si no és veritat, que vostè està en 

contra també d’haver aprovat aquest primer projecte, aquest projecte de dos milions i 

mig d’euros que val aquesta estructura, vostè està en contra d’haver-se fet. 

 

Sr. Bermán: Sí senyor. 
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Sr. Alcalde: Doncs això està aprovat pel Pla General de fa ja una pila d’anys, està 

aprovat per la Generalitat de Catalunya i el projecte d’obres està aprovat per 

l’Ajuntament que és per l’única cosa per la qual té capacitat. El que volia aquesta 

empresa, i nosaltres ho entenem, doncs que donada aquesta gran inversió ampliar això. 

Ara, en aquest moment jo tinc un dubte, ja no sé si vostè està en contra per un problema 

administratiu que ha votat qui no havia de votar, per un problema de transport perquè hi 

ha masses camions i aquí hi vindran més i no hi cabrien o per un problema ecològic que 

és en el fons l’únic que ens interessa realment a tots nosaltres, perquè el tema del 

transport el podem solucionar i estem vehiculitzant solucions per dintre de poc temps. 

Però, evidentment, si això és dolent per la zona industrial això ens importa molt, 

sobretot importa molt a Bioibérica perquè dóna la casualitat de que aquesta gent fan 

medicaments i aquesta fàbrica ha de tenir permís de la Drugs Society no sé què, dels 

americans, per entrar productes allà, i han d’entrar productes a França i han d’entrar 

productes farmacèutics a tota Europa, i vostè creu que aquesta empresa serà tan tonta de 

fer una unitat que pugui crear cap mena de problema mediambiental tenint al darrera 

una fàbrica farmacèutica? A mi, això, és el que em dóna més seguretat perquè realment 

a on està el negoci i és la base d’aquesta empresa és fabricar medicaments, medicaments 

tan sensibles com la eparina que va haver una moment que el mercat se l’havien 

emportat els xinesos i va haver una sèrie d’incidents molt greus de temes hospitalaris i 

Xina ha deixat de fabricar eparina. Aquesta ha estat una de les avantatges que ha tingut 

aquesta empresa per lograr el seu creixement. O sigui, jo crec que aquesta empresa és la 

primera interessada en què aquí no passi res i al darrera tenim Sandoz i al darrera tenim 

altres empreses que evidentment no els hi agradaria gens que tinguessin conflictes per 

aquesta raó i cap d’elles ha dit res en contra. Ara ve vostè i és l’únic que ve a salvar la 

pàtria, com sempre, ens ha d’explicar el que hem de fer, però la veritat de tot això és 

que això quedarà en res, és evident que nosaltres no seguirem per aquí perquè això està 

molt fosc i, llavors, ho deixarem plantejar perquè en un altre moment un futur 

ajuntament, suposo que amb més estudis dels que hem fet nosaltres fins ara perquè és 

evident que són insuficients doncs pugui decidir el que vulgui i aquí no ha passat res. 

S’aprovarà, que ja està aprovada, funcionarà aquesta unitat de tractament de residus 

orgànics i ja està i ja veurem que passa no hi ha més lio aquí. Ara, si vostè, si el Partit 

Popular governés aquí no s’hauria posat aquesta planta de tractament de residus, tampoc 

estaria Inditex perquè ha tirat dos muntanyes i tampoc estaria... no sé qui no estaria, 

però la veritat és que, és clar, estar a l’oposició i dir que no a tot doncs penso que és una 

mica suïcida. 

 

Sr. Bermán: Això és el que diu vostè, suïcida, no digui coses que no són, el que passa és 

que li agrada a vostè, com sempre, l’experiència és aquesta la que vostè té. Sempre fa el 

mateix anomena gent que no està present, avui no està en Joan Aldrofeu per potser dir-li 

que aquesta planta mai li havia dit a vostè que estava d’acord. 

 

Sr. Alcalde: De la planta no he parlat, he dit que ell va firmar el Pla General que dóna 

opció a aquest tipus d’indústries. 

 

Sr. Bermán: Sí però vostè també m’ho va dir. 

 

Sr. Alcalde: I estava limitada als productes propis. 

 

Sr. Bermán: Però vostè també em va dir que en Joan Aldrofeu també estava d’acord 

amb aquesta planta. Això m’ho va explicar... 
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Sr. Alcalde: A mi m’ho va dir que estava d’acord, sí. La gent canvia d’opinió. 

 

Sr. Bermán: Va canviant, un dia diu una cosa i l’endemà una altra. 

 

Sr. Alcalde: Això és possible, no és cap pecat. Canviar d’opinió és... 

 

Sr. Bermán: Jo li dic que aneu així, pel mateix camí, feu el rodillo de la majoria i, bé, és 

el que diu vostè quan vinguin les pròximes eleccions doncs ja decidirà el pròxim govern 

si es farà aquesta planta o no es farà aquesta planta o ens trobarem alguna sorpresa. 

 

Sr. Alcalde: L’ampliació d’aquesta planta, perquè aquesta planta teòricament hauria 

d’estar feta ja al mes de juliol. 

 

Sr. Bermán: Sí, però no se li ha donat permís. 

 

Sr. Rueda: Sí, està tramitant-se. 

 

Sr. Bermán: Encara no està el permís. 

 

Sr. Alcalde: Falten uns arbres, són detalls. 

 

Sr. Bermán: Jo he parlat. 

 

Sr. Alcalde: Sí vostè parla molt però no s’entera de res. 

 

Sr. Bermán: Això és el que vostè diu. Miri si no m’entero de res que heu de 

reconèixer... 

 

Sr. Alcalde: Vostè confon la ciència, els llibres, amb panfletos, aquest és el problema 

que té. 

 

Sr. Bermán: I vostè confon molt, algun dia es sabrà el que confon. 

 

Sr. Alcalde: Vagi amenaçant-me, porto trenta anys sentint..., donis pressa perquè un dia 

d’aquests em moriré i encara no m’haurà fotut a la presó, vull dir que vagi de presa 

perquè això s’està acabant. Bé, Esquerra Republicana. 

 

Sr. Alemany: Bona nit a tothom. Ens ha semblat entendre de la seva intervenció, Sr. 

Alcalde, que realitzava una esmena de correcció respecte la gestió d’aquest punt cosa 

que agraïm que s’esmeni. Tot i això, li transmetre com ho vivim des d’aquesta banda 

perquè potser d’aquesta manera a lo millor aclarim algun aspecte. Durant aquell dia 

recordo, recordem diversos temes que ara li comento, però, el primer de tots és el 

tarannà claríssim que van demostrar vostès respecte aquest punt, és a dir, si no arriben a 

tenir aquest problema sobrevingut d’incompatibilitat pel regidor Sr. Ribas que no podia 

votar en teoria, vostès no haguessin fet cap esforç, ni un, més enllà d’explicar-ho al Ple, 

a la sala, per garantir o tranquil·litzar els veïns del poble respecte aquest canvi que es 

proposava. 
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Sr. Alcalde: Perdoni, no és veritat, poden preguntar. Nosaltres ens vam dirigir abans del 

Ple aquest, paral·lelament a això, nosaltres pensàvem que això passaria, però sí que vam 

tornar a parlar amb veïns i vam tornar a parlar amb l’empresa perquè volíem repetir un 

altre cop el viatge i d’alguna manera donar més informació. Això totes les parts han 

estat sempre disposades a fer-ho, vam creure que és el que ensenya més veure com 

funciona una determinada història, llavors pensàvem que hagués estat bo tornar. El Sr. 

Rueda és present que vam tenir aquesta... 

 

Sr. Rueda: Els veïns han pogut veure el projecte de primera mà, en Sureda, l’Aldrofeu, 

tenen tota la documentació, és pública, la vam fer pública. 

 

Sr. Alcalde: En aquest sentit no estàvem satisfets perquè aquests tipus de situacions 

entenem que són complicades i que volíem ampliar més. Ha passat això i ara suposo 

que no té massa sentit fer un viatge a les cinc del matí a Amsterdam. 

 

Sr. Alemany: Jo, com vostè comprendrà, no entraré a discutir sobre si van parlar amb 

un, dos o tres veïns, és igual, jo crec que ha quedat bastant clar que no era suficient 

l’esforç que s’havia fet, li he començat reconeixent l’esmena, per tant, si això serveix 

per corregir aquest comportament, doncs, perfecte, endavant. Del que estem parlant aquí 

és de dos temes diferents; un seria l’error, el descuit, que vostès comenten que han 

comès a l’hora de que aquesta persona votés. Recordem perfectament aquell dia un 

començament de Ple una mica accidentat per unes reunions prèvies a les que nosaltres 

no vam accedir, no sabíem de que anava, i un bon ambient que hi havia previ a...  

 

Sr. Alcalde: No sé de que em parla. 

 

Sr. Alemany: Ja li dic jo, com que això es transcriu no era bo l’ambient, era dolent 

abans de començar el Ple per aquest punt. Aquest error o descuit és un tema que tindrà 

el seu recorregut, el que sigui, i no entrarem més perquè no tenim més dades i tampoc 

hem de malpensar. L’altre aspecte, un és l’error, el descuit de la gestió en sí de la 

votació i l’altre aspecte és el que parlem, és el de conciliar interessos legítims, 

econòmics d’una empresa amb els neguits i els interessos legítims dels veïns, és aquest 

aspecte pur i dur. Com que vostès no van..., potser sí que van parlar amb tots els veïns, 

el que és els partits de l’oposició teníem poca o gairebé gens d’informació. I recordo 

perfectament els arguments que es van posar aquí sobre la taula perquè nosaltres vàrem 

treure alguns de dir el que s’està explicant no és massa lògic. Vostès van presentar 

aquest canvi de normativa com únicament un canvi que no volia dir en sí que es dugués 

a terme aquesta ampliació, simplement es preparava el terreny per si de cas es donava la 

situació. M’ha semblat entendre, que aquí estava molt clar, que tant l’equip de govern 

com l’empresa tenia clar que aquesta ampliació es volia dur a terme. Després se’ns va 

comentar que vostès havien fet un viatge per poder copsar en directe quin era l’impacte 

d’una planta d’aquest tipus, tampoc ens van indicar la magnitud d’aquesta planta, ni el 

volum, i recordo fins i tot que vostè va posar l’exemple de que podrien gestionar-se els 

residus de la pizzeria i d’alguns restaurants i coses així. Davant d’aquesta escenificació 

més o menys bucòlica del que podria arribar a ser aquesta planta, nosaltres hi vam posar 

uns arguments, crec que raonables, sobre la taula que versaven al voltant dels costos 

econòmics d’una planta d’aquest tipus i, per tant, també de la necessitat d’amortitzar-ho 

i de fer-ho rendible a partir bàsicament de tones i tones de residus. Com que es tracta 

d’una planta que tampoc és pionera, vull dir que hi ha d’altres que funcionen i que tenen 

les seves repercussions negatives o així percebudes com a mínim per la gent, nosaltres li 
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vam comentar potser que parlem d’aquest aspecte, d’aquestes possibles repercussions 

negatives abans d’aprovar el canvi de normativa, que era en l’únic punt, que amb això sí 

que estic d’acord amb tots vostès i amb el Sr. Rueda també, és en l’únic punt que tenim 

algun tipus de capacitat de decisió, és accedir o no accedir al canvi de la normativa a 

nivell urbanístic perquè un cop has accedit al canvi de normativa a nivell urbanístic la 

llicència ja se’ns escapa de les nostres atribucions. Per tant, tenia tot el sentit que en 

aquell Ple parléssim d’allò i vostès ens van dir que no, que ja es parlaria més endavant 

quan s’hagués de parlar, quan ja no haguéssim pogut parlar ni fer-hi res. Per tant, em 

sembla que és també correcte reconèixer que aquesta manca d’informació evident i, 

sobretot, la manca de definició del projecte en sí, la magnitud del projecte en sí i les 

repercussions del projecte en sí, són la causa per la qual hi ha aquest bloqueig en 

aquesta taula ara mateix, això i la incompatibilitat sobrevinguda del Sr. Ribas. Si no fos 

així, vostès haguessin actuat legítimament, legítimament, tot l’equip de govern, esmena 

especial pel Sr. Osorio perquè pel seu tarannà i pel partit que representa és una miqueta 

estrany però..., a partir d’aquí haguessin actuat doncs molt legítimament amb una 

direcció determinada. Nosaltres el que vam demanar aquell dia va ser major 

transparència i el que hem demanat en altres reunions, i ja ho estem fent en aquest punt 

és retirar-lo de la votació. En aquest sentit, si es que ens tornéssim a trobar amb una 

situació semblant d’aquí a uns mesos, potser amb les cadires canviades no es sap, 

aleshores, el que potser hauríem d’encarar-ho és de la manera com li estem dient, tenir 

en compte tota la informació, tenir en compte que els propietaris de Bioibérica actuals 

tenen uns interessos la mar de legítims també però que, bàsicament, es guanyen la vida 

gestionant residus i, per tant, això també s’ha de tenir en compte. Tenir en compte 

també que potser el radi d’afectació d’una planta d’aquests tipus, si es que en té, va més 

enllà de les dues masies, tres masies, que hi ha al voltant, potser va més enllà, que la 

modificació topogràfica a la qual feia referència el Sr. Bermán potser fa que les 

possibles olors arribin a d’altres llocs, totes aquestes coses que normalment s’intenten 

amagar i que després això, òbviament, es torna en contra, potser si des del primer 

moment es tracten de forma oberta i es treu ferro a aspectes que potser no en tenen o no, 

però com a mínim tenim tota la informació tots plegats. I respecte a la demanda que feia 

vostè sobre que ens informessin de tot plegat, me la faig meva també, li deia el Sr. 

Bermán però me la faig meva també; un parell de consideracions; la primera és, tot el 

que acabo de dir ara és precisament esperàvem que tota aquesta informació vingués de 

l’equip de govern que és qui promovia aquest procediment, el segon aspecte és, home, 

hem mirat i el que més ens desorienta és el que comentava el Sr. Rueda fa un moment i 

crec recordar que ha dit el sector 7 i 8 si no recordo malament... 

 

Sr. Rueda: A Can Baltasar. 

 

Sr. Alemany: A Can Baltasar, d’acord, doncs es tracta d’una activitat que en el sector 7 i 

8 es pot fer, es pot dur a terme, és a dir, entenc que una empresa del sector 7 i 8 pot, si 

vol, invertir en la construcció d’una planta de gestió de residus i... 

 

Sr. Rueda: N’hi ha una, si t’hi fixes n’hi ha una de paper. 

 

Sr. Alemany: Bé, ja, però no estem parlant d’això. 

 

Sr. Rueda: No, però per exemple en aquest cas van demanar gestionar paper d’altres 

empreses... 
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Sr. Alemany: Sí, però no desorientem a la gent, no és el mateix, no és el mateix 

gestionar paper... 

 

Sr. Alcalde: Però, n’hi ha una de sardines, no? 

 

Sr. Alemany: Jo no crec que les sardines siguin residus però..., en tot cas, els hi 

comentarem als senyors de Nassari a veure que tal. Bé,... 

 

Sr. Alcalde: Algun residu faran. 

 

Sr. Alemany: Bé, en tot cas, el que més ens desorienta a nosaltres, els hi deia, és que si 

una empresa en el sector 7 i 8 que està aquí, com bé diu el Sr. Rueda a tocar del casc 

urbà, li dóna per construir una planta i importar residus és absolutament legal i ho podrà 

fer. 

 

Sr. Rueda: Necessitarà autorització de la Generalitat. 

 

Sr. Alemany: Correcte, igual que en qualsevol altre cas. 

 

Sr. Rueda: No, en cas d’una botiga de sabates no cal. 

 

Sr. Alemany: Igual que en qualsevol altre àmbit del territori em refereixo. Aleshores, 

potser ens hauríem de començar a plantejar que la decisió que es va prendre en el seu 

moment i que el Sr. Aldrofeu, que no hi es, també va signar potser no era del tot 

adequada en aquest sentit, perquè jo no sé si estaríem tan tranquils, perquè com que està 

allà, a Bioibérica, doncs ens ho agafem amb certa displicència, però, potser si ens la 

col·loquessin aquí, a Can Baltasar, aquí on hi ha la benzinera potser no estaríem tots tan 

tranquils i no li donaríem tanta... 

 

Sr. Alcalde: No digui això que això pot aixecar... 

 

Sr. Alemany: Jo li dic perquè segurament seria així i potser ja no estaria ben posat. 

 

Sr. Alcalde: Això és políticament incorrecte. 

 

Sr. Alemany: Bé, li dic així de clar perquè em sembla que vostès no ho proposarien. I 

d’altra banda, sí que hem fet una mica de feina, hem mirat altres polígons si tenen 

aquestes prerrogatives, si poden fer aquest tipus..., polígons d’activitat química, ens hem 

mirat de concentrar-ho perquè sinó és molt fàcil, d’activitat de tipus logístic òbviament 

no ho tenen, i sí que és cert que hi ha algun que ho pot fer però l’immensa majoria no 

poden fer-ho, no poden fer aquest tipus de gestió i es necessita un canvi de normativa 

urbanística precisament per poder-ho dur a terme. I si això en la majoria dels casos és 

d’aquesta manera a mi em sembla que encara és molt millor el que avui..., que és el que 

farem ara votar la retirada d’aquest punt perquè no només ho fèiem en aquest sector 

sinó que, amb un esforç entenc d’equitat, ho esteníem a tots els sectors d’activitat del 

municipi, a tots es podia fer això. Mirem-ho molt bé per la propera vegada que ho 

posem a Ple perquè jo diria que això pot generar, per mala informació, per 

desinformació i per neguits propis lògics, problemes complicats de gestionar amb la 

població de Palafolls. Moltes gràcies. 
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Sr. Gallart: Bona nit. Després de tot el que s’ha dit jo faria una miqueta de resum 

perquè, en qualsevol cas, per nosaltres el motiu pel qual vam votar en contra, vostè ho 

sap Sr. Alcalde després vam estar parlant, i d’alguna manera nosaltres, evidentment, 

quan les coses no les veiem clares la nostra missió com oposició és cenyir-nos al guió 

que pensem que hem de fer. Dit això, la informació, i no em repetiré més perquè s’ha dit 

ja per activa i per passiva, però sí penso que, si no em falla la memòria ja va haver-hi un 

precedent ja fa uns anys d’una empresa química que volia venir, Fundició no sé que, 

també va haver un debat bastant important, jo crec que d’alguna manera aquí hem 

començat dient d’una persona que no podia votar i al final hem desgranat una quantitat 

de coses que penso que hi ha tècnics i persones suficientment preparades com per poder 

realment reconduir això. Al fi i al cap penso, potser sóc ingenu, que l’última paraula en 

aquest cas, com que és un Pla General, és Urbanisme de la Generalitat qui ha de donar 

l’última paraula perquè vosaltres sigueu majoria i nosaltres siguem minoria, en fi el que 

sigui, ells són els que acaben dient això. Nosaltres no hem anat mai en contra de cap 

persona, de cap empresa, però sí que quan les coses no les veiem clares, repeteixo, ens 

hem de cenyir al nostre guió i penso que és el que hem fet i ja no hi ha més a dir. Vull 

dir que donar més voltes a aquest tema i entrar aquí a fer una crítica penso que ja n’hi ha 

prou, des del meu punt de vista n’hi ha prou. En qualsevol cas, deixar-ho sobre la taula 

o arxivar l’expedient millor dit, no sobre la taula perdó,  arxivant això, doncs 

evidentment que estem a favor i ja ho vam parlar i hi donarem recolzament 

evidentment. 

 

Sr. Osorio: Simplement fer una petita reflexió ja que ha fet la menció el Sr. Alemany. 

Des del grup d’Iniciativa socis de govern d’Esquerra Unida, vam trucar al Green Party, 

al Parlament Europeu i als assessors que tenen a la fundació verda, per demanar tota la 

informació sobre la biomassa, quines coses tenia a favor i quines coses tenia en contra. 

Per això, vam decidir votar a favor perquè dins de les polítiques ecològiques de la Unió 

Europea es promou la biomassa com energia neta i que no contamina. Si això li respon 

que li sobta, que li és curiós que Iniciativa Esquerra Unida voti. Vam fer aquesta simple 

funció, no entrarem en l’error que hi ha hagut però simplement fer això, el nostre vot ve 

condicionat pels nostres assessors, a més, un dels quals és director de l’Institut de 

l’Observatori Europeu de Fracking a l’Unió Europea, el qual ens va venir expressament 

a veureu sobre el terreny. 

 

Sr. Alemany: Ja que ho comenta no li sembla lògic haver compartit aquesta informació, 

que potser hagués estat rellevant, amb nosaltres, amb la resta, amb tota l’oposició, per 

poder potser avaluar aquest tema d’una altra manera? Em sembla que no li demano res 

de l’altre món, haver-ho compartit i dir: mira, ha vingut aquesta gent, són aquesta gent 

que estan especialitzats en aquest tema i ens han dit això, això i això. Jo penso que 

hagués afavorit moltíssim la gestió en aquest procediment. Vostè no fa pas tant es 

queixava moltíssim des d’aquesta banda de la poca translació d’informació a l’oposició 

i amb raó es queixava, no li dic pas que no, en aquest sentit podia haver fet això, podia 

haver-nos comentat aquest tema i nosaltres, com en altres ocasions, l’haguéssim escoltat 

i potser hagués anat molt millor tot plegat. 

 

Sr. Osorio: Com li he dit són assessors que tenim des d’Iniciativa i Esquerra Unida, és a 

dir, el Green Party del grup ecologista europeu del qual forma part Iniciativa que és part 

de la col·lisió que represento. 
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7. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA 1108/2014 A 

1214/2014 I 1/2015 A 47/2015 I CONTROL D'ORGANS DE GOVERN. 

 

Sr. Bermán: Sr. Alcalde. Volia, Sr. Ribas, volia fer-li una pregunta, si us plau. En el 

Decret 37/2015 l’Ajuntament, en data 14 de gener de 2015, va prorrogar el pressupost 

per llei perquè aquest any era excepcional i a tots als ajuntaments els obligaven a que si 

no tenien el pressupost fet doncs que donessin compte de la situació, si tenien el 

pressupost o prorrogaven automàticament el mateix pressupost. Jo volia solament que 

em donés una explicació, amb el temps que vostè porta aquí, a l’Ajuntament, en l’equip 

de govern, com és que la previsió per aprovar un pressupost, sempre, a data d’avui, 

encara no tenim aprovat el pressupost? Amb l’experiència. Si fos un govern nou es 

podria entendre que probablement s’hauria d’adequar i aprendre i estudiar per poder fer 

un pressupost municipal però amb el temps que porteu, els anys que porteu al govern 

estem en la data que entrarem a febrer i no tenim el pressupost aprovat. Solament que 

m’expliqués el perquè el prorroguem i el perquè no ens posem les piles, l’equip de 

govern, en... igual que ens marca la llei amb el tema de les ordenances fiscals una data 

que l’hem de fer, per què l’equip de govern espera al mes de març? Perquè es faran les 

publicacions..., l’aprovarem el 13 o 14 de febrer, suposadament em va dir l’Alcalde, si 

l’oposició no està d’acord amb el pressupost i presenta al·legacions després de 

l’exposició pública que faran de quinze dies, arribarem al mes de març i l’Ajuntament 

encara no haurà executat el pressupost de les inversions que vol fer aquest any. Quins 

problemes hi ha que l’Ajuntament abans de l’any no aprova els pressupostos? A part de 

la pròrroga del Decret. 

 

Sr. Ribas: El Decret que és el que passàvem aquí és la pròrroga del pressupost, no és el 

primer any que ho fem, l’any passat també, fa uns anys també. Prorrogar els 

pressupostos és una cosa que es pot fer normalment, legal i sense cap mena de 

problema. L’únic inconvenient, i més ara amb una situació, com sap vostè, que totes les 

partides estan limitades, que el capítol I de personal no es pot apujar més del 0%, o sigui 

res, que el capítol II de serveis i béns corrents es pot apujar em sembla que és 1,3% vol 

dir que hi ha molt poc marge de maniobra, l’únic com bé ha dit vostè, és el tema de les 

inversions. Les inversions no tenen res a veure amb el pressupost ordinari i, per tant, 

van lligades a tenir finançament extraordinari. 

 

Sr. Bermán: Però no s’ha aprovat l’ordinari. La pròrroga és del 2014. 

 

Sr. Ribas: Per això. I hem fet si no recordo malament dos reunions amb vostès, vàries 

amb nosaltres i en principi com li va dir l’Alcalde la intenció és el dia 13 aprovar-lo. El 

fet de la gestió de l’Ajuntament no és cap inconvenient ni cap mena de trasbals el fet de 

prorrogar el pressupost. Inclús recordaran vostès que en alguna Comissió de Serveis 

Econòmics que vam tenir a l’octubre, novembre o setembre vaig suggerir o dir que una 

de les possibilitats que hi havia era deixar el pressupost prorrogat perquè com que 

tampoc no hi havia gaires variacions doncs deixar el pressupost prorrogat. L’única cosa 

per la qual ens fa moure i aprovar-lo és per les inversions, la llista d’obres d’inversió 

que posem en el pressupost que moltes venen d’altres pressupostos que ja estan 

aprovades, per tant, tampoc tenim tanta pressa i que les noves són un paquet que ja hem 

comentat aquí i vostès coneixen sobradament amb les dues reunions que hem tingut, és 

un paquet per les quals em sembla que fa falta un finançament d’uns dos-cents mil 

euros, dels quals ja s’estan fent els informes per poder gestionar-ho. És veritat, es podia 
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aprovar abans o es pot prorrogar però no interfereix en cap moment i en cap tema de 

gestió de l’Ajuntament el fet de prorrogar els pressupostos. 

 

Sr. Alcalde: Jo volia afegir una cosa. En la primera reunió que vam tenir tots, vostè va 

dir que per part del Partit Popular no pensaven participar en cap valoració dels 

pressupostos ni d’alguna manera proposar cap canvi perquè... bé, no sé perquè, però 

l’explicació va ser aquesta, suposo que vostè té les seves raons. A partir d’aquí, hem 

tingut altres reunions amb els altres dos partits que sí han estat interessats en saber més 

extensament quina és la previsió. Aquests partits ens han fet ofertes, ens han donat 

algun tipus de senyals fins i tot hem parlat d’una altra manera de fer els pressupostos, 

suposo que una idea de futur que seria una qüestió de canvi estructural. Vull dir que, 

d’alguna manera hem fet això que vostè a vegades demana, entretenint-se, donar-li 

voltes, parlar-ne més i, en aquest sentit, hem estat dos o tres setmanes reunint-nos per 

d’alguna manera fer una valoració de tot plegat. Jo penso que a més de les raons que li 

ha dit el Sr. Ribas també en concret hem..., vull dir que no hem estat perdent el temps, 

hem pogut d’alguna forma aprendre moltes coses. 

 

Sr. Bermán: Puc contestar-li? Es que em fa gràcia, es que vol liar-ho. 

 

Sr. Alcalde: Es que tot li fa gràcia. 

 

Sr. Bermán: Home, fa gràcia perquè vol liar quan les coses no són. M’ha contestat el Sr. 

Ribas, em sembla perfecte, i vostè li ha donat la salsa i després quan hi entrem no li 

agrada el que li dic. Nosaltres sempre hem col·laborat amb el pressupost. Aquest any li 

vaig donar al davant del Sr. Ribas i de vostè al despatx l’explicació del perquè, no digui 

que no ho sap, sí sap l’explicació que li vaig donar, el perquè. Per què diu que no ho 

sap? En el Ple diu una cosa i al despatx diu una altra. 

 

Sr. Alcalde: Sé que està enfadat però no sé perquè. La raó de fons seva no la sé. 

 

Sr. Bermán: Sempre diu que no col·laborem, que no, que no sé que i... 

 

Sr. Alcalde: Està enfadat i diu que no, va agafar els papers els va tirar per la taula, 

estava enfadat “no penso participar en això”. 

 

Sr. Bermán: Això va ser en la reunió d’aquí. 

 

Sr. Alcalde: Sí. 

 

Sr. Bermán: No, no, la reunió del despatx, quan jo li vaig agrair al Sr. Ribas... se’n 

recorda?  

 

Sr. Alcalde: Però això és anterior. 

 

Sr. Bermán: Anterior, però no diu que no he participat. 

 

Sr. Alcalde: Sí, però estem parlant quan ens vam començar a reunir per analitzar el 

pressupost. 
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Sr. Bermán: Això va ser vostè, allò dels papers, que vostè em va fer un toc perquè vaig 

començar a parlar que vostè parlava, se’n recorda? I em va fer el toc. Va ser així o no va 

ser així? 

 

Sr. Alcalde: Sí. 

 

Sr. Bermán: Llavors, per què diu que no col·laboro? Per què no diu que vaig parlar 

anteriorment? Es que em fa gràcia, diu coses que no són, no digui coses que no són. 

Nosaltres hem col·laborat, el que passa és que arriba un moment que una cosa és 

col·laborar i una altra cosa és que sempre intentem dir i no, no, no, no. 

 

Sr. Alcalde: Si això és col·laborar preferiria que no col·laborés. 

 

Sr. Bermán: Si li faig propostes i vostè diu no, no, no, no a tot, què vol dir? Què això és 

col·laborar? No, això no és col·laborar, això és perdre el temps. Després,... 

 

Sr. Alcalde: Un altre decret? 

 

Sr. Bermán: Sí, això m’ho pot contestar vostè. 

 

Sr. Alcalde: És bona aquesta? 

 

Sr. Bermán: No, no és bona. No és bona perquè no l’he entès. El Decret 1163. Resulta 

que hi ha una empresa que es diu Agespa i una altra empresa que es diu Montisbest que 

demanen la titularitat del Molí del 1992, 1993. Resulta que tenen una sentència via 

judicial del Jutjat número 1 de Barcelona on diuen que la titularitat d’aquesta finca és 

seva. 

 

Sr. Alcalde: És un assumpte jurídic, el porta la Cristina, en tot cas li explicarà més bé 

ella. Sembla ser que l’expropietari d’aquells terrenys va fer una venta o no sé que va 

passar i aquests tenen uns papers però l’Ajuntament té això absolutament inscrit en el 

Registre, l’autorització de notaris, tot. La Cristina diu que no hi ha cap problema però 

de tant en tant es desperten. 

 

Sr. Bermán: Han presentat un recurs. 

 

Sr. Alcalde: Això fa quinze anys que dura. 

 

Sr. Bermán: Ho dic perquè la cosa és sèria, hi ha una sentència judicial, sí que 

m’agradaria que em donés una explicació perquè veig que no és normal. 

 

Sr. Alcalde: El Molí és propietat de l’Ajuntament per una cessió obligatòria del Pla 

General, és que està claríssim, no té sentit. 

 

Sr. Bermán: Però diu que té un deute que es queden la finca. 

 

Sr. Alcalde: Tindrien un deute amb l’antic propietari, jo que sé. 

 

Sr. Bermán: Vostè sempre faci com el Sr. Rueda, després diu que los gestos i les formes 

són les seves, les bones. Sr. Rueda, és per vostè, con los gestos a veure que li sembla 
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aquesta que li explicaré. El 1124, comunitat de veïns del carrer Francesc Macià, número 

8, obrador del forn de pa, propietat posa aquí de la Coppal. No sé si vostè està al cas del 

decret. 

 

Sr. Rueda: Home, els 1124 no els conec, el contingut. 

 

Sr. Bermán: No, del decret 1124. 

 

Sr. Rueda: Sí, sí, vull dir que no el conec, si m’ho diu. 

 

Sr. Bermán: Em refereixo que han donat parte a l’Agència de Salut Pública de 

Catalunya i volia que m’expliqués perquè això ja ha sortit a Ple més d’una vegada i ho 

vam estar comentant. A part dels sorolls, els gasos que expliquen aquí, tenim un gran 

problema, van fer medicions sonores, van escriure al Síndic de Greuges tot un bloc de 

pisos. Resulta que tenim un obrador que es dedueix que és industrial i que s’està 

explotant, els veïns ja fa anys que estan reiteradament a l’Ajuntament queixant-se de la 

situació d’aquest mateix obrador. Veig aquí en el Decret 1124 on donen parte a la 

comunitat de veïns i volia que m’expliqués a veure com estava aquesta situació 

d’aquesta mateixa activitat. 

 

Sr. Rueda: Però, el decret què ordena exactament? 

 

Sr. Bermán: El decret diu “Primer donar trasllat al Sr. Joan Mallorquí, en representació 

de la comunitat de veïns de Francesc Macià número 8 l’informe emès per l’Enginyer 

municipal, de data 4 de novembre de 2014, transcrit en la part expositiva de la present 

resolució.” 

 

Sr. Rueda: Doncs, com vostè diu és traslladar un informe del nostre Enginyer municipal 

que està transcrit en el propi decret i que ve a dir que tots els mesuraments acústics, etc, 

compleixen amb la llei perquè els ha fet el Consell Comarcal i la Diputació de 

Barcelona i donem trasllat d’aquest informe signat per un funcionari municipal 

conforme compleixen els decibels, es fa còpia per a ells i còpia per la Sindicatura de 

Greuges. Això és aquest decret. 

 

Sr. Bermán: Però és que l’informe que vostè em va donar, se’n recorda que el vaig 

demanar tot aquest expedient? L’informe que va fer el Consell Comarcal, amb un 

informe també que va fer la comunitat de veïns i amb un informe que havia fet la 

Policia, en els tres, si ho mirem, tots tenien diferències de criteri. 

 

Sr. Rueda: Va haver-hi una primera sonometria que va sortir defectuosa i l’Ajuntament 

va haver d’ordenar, posar una sanció a l’obrador i exigir una sèrie de mesures 

correctores i donar-li un termini perquè les executés. Aquestes mesures correctores el 

propietari les va executar, es va tornar a fer una mesura i va millorar i va situar-se a 

l’interval de normalitat. Què van fer els propietaris? Van fer ells una sonometria pròpia 

en què els decibels no quadraven amb els del Consell Comarcal. Llavors, nosaltres, una 

altre cop, enlloc d’anar a una entitat privada vam anar al Consell Comarcal i vam fer 

una tercera sonometria que donava dins del marge que permet la llei. Per poder tancar 

tot això la llei catalana diu que ha de ser una entitat de control acústic independent de 

l’administració perquè som part i dels tercers, els privats, que també són part, un tercer 

que fa d’àrbitre i que està autoritzat per la Generalitat de Catalunya que verifiqui quina 
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de les sonometries és real i quina no. L’Ajuntament contracta una entitat d’aquestes de 

control i emet un dictamen en el que diu que el soroll i les vibracions estan dins de la 

legalitat. Llavors, el que fem és l’Enginyer municipal redacta aquest informe i li donem 

trasllat a la comunitat perquè estiguin assabentats que de moment l’expedient està tancat 

perquè compleix la llei. 

 

Sr. Bermán: Llavors, la pregunta és, vostè creu que aquesta activitat que s’està realitzant 

allà és totalment legal? 

 

Sr. Rueda: És legal evidentment. 

 

Sr. Bermán: Un obrador a dintre... 

 

Sr. Rueda: Sí, sí, té llicència atorgada per l’Enginyer municipal. 

 

Sr. Bermán: Compleix tota la normativa. 

 

Sr. Rueda: Compleix tota la normativa. 

 

Sr. Bermán: Perquè consti, m’agrada que consti això, que compleix tota la normativa. 

 

Sr. Rueda: Cap problema, que consti on vulgui. 

 

Sr. Bermán: Moltes gràcies. 

 

8. TORN OBERT DE PARAULES. 

 

Sra. Agüera: Volia aprofitar que com que és el Ple de després del Nadal agrair una mica 

a totes les entitats del municipi que han participat en totes les activitats de Nadal. 

Podem dir que vam començar una mica am La Marató de TV3 a la qual van participar la 

banda, la copla, els casal d’homes, la Puput i l’associació de comerciants. Després, com 

no, agrair a totes les escoles tots els festivals que han fet durant els dies de desembre, 

han fet diferents festivals a les escoles, al casal d’avis i a altres llocs. El festival de 

patinatge, també a la Colla Gegantera per la realització del Tió, també, com no a la 

banda pel fabulós concert de Sant Esteve; van tenir un concert esplèndid al casal d’avis, 

la veritat és que fan molt de goig quan toquen. També felicitar a la Regidora d’Esports 

pel Juga-Juga que ha sigut un èxit de nens tant els petits que tenim a Mas Prats com els 

que estan al Palauet, la Cavalcada de Reis demanar disculpes per l’equip de so perquè 

vam fer les proves a les cinc i funcionava i després no sabem què va passar però el 

discurs del Rei...  l’Alcalde es va escoltar una mica millor però al Rei... i com sempre 

posen molt de color als carrers de Palafolls i molta il·lusió. També..., el diumenge vam 

estar a Sant Genis, no? Doncs, felicitar a l’associació de veïns per la festa de la 

renovació del vot de Sant Sebastià. 

 

Sr. Bermán: Volia preguntar a la Sra. Ester de parcs i jardins, solament, la zona 

esportiva de La Figuerassa he vist com està la zona. Hi ha previst algun projecte de 

remodelació de tota la zona? Perquè allà està... 

 

Sra. Torrent: Parlem d’allò verd o de tot? 
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Sr. Bermán: De dintre, a part de que ja ho sé que s’està acabant el vestuari col·lindant al 

pavelló però la zona esportiva de sota, el camp de futbol i tot allò, això està fatal. Jo 

pregunto si hi ha algun pla per poder... es que m’han preguntat. 

 

Sra. Torrent: Hem fet alguns projectes i estan fets però de moment no ho tirarem 

endavant. De moment estem fent la planificació del que es podria fer en aquella zona 

com seria fer ben bé la pista d’atletisme, arreglar una mica el camp de futbol però 

s’hauria de posar d’una altra manera, s’hauria d’agafar una mica de terreny que hi ha a 

on estan les tanques verdes, treure els arbres, perquè la pista d’atletisme no compleix. 

Llavors, si has de fer una inversió important has de tenir els metres perquè allò quedi... 

sinó el que farem és adequar-ho una mica, arreglar una mica tot el que són els bordons 

dels costats i és el que estem fent. Ara ja ho estem mirant per enjardinar una miqueta 

més, acabar-ho d’arreglar i acabar-ho de tancar i deixar només tres passos perquè la 

gent pugui entrar i accedir a la pista esportiva, no deixar-ho tot obert sinó que una mica 

obert però tancat, una mica delimitat. 

 

Sr. Bermán: Més controlat. 

 

Sra. Torrent: Exacte, de tots els gossos i totes aquestes coses. 

 

Sr. Bermán: Ja ho tens en compte, no? 

 

Sra. Torrent: Sí. 

 

Sr. Bermán: Jo crec que, com ha dit, tancar-ho una miqueta més estaria millor. Després 

potenciar per fer activitats allà perquè amb el camp ja teníem un problema que quan es 

va fer no complia amb la normativa per poder jugar. 

 

Sra. Torrent: No la compliria perquè les mides no donen perquè s’haurien de tallar tots 

els arbres i la veritat és que és una zona molt maca sobretot a l’estiu perquè la gent pot 

seure, hi ha ombra, poden jugar, és un parc públic, llavors el que es farà és arreglar, es 

poden fer projectes mil però el que hem de mirar és que donin les mides. Ja ho estem 

mirant hi ha projectes però no vol dir que això es pugui tirar endavant l’any que ve o 

l’altres sinó que..., bé, si hi ha possibles subvencions o surten segons quines coses... 

 

Sr. Bermán: És una de les coses que s’hagués pogut posar en el pressupost municipal. 

 

Sra. Torrent: Però el que hem mirat puja moltíssim. Nosaltres el que hem fet són els 

vestidors, està de moment La Figuerassa, vull dir que ja anem fent coses, el que passa és 

que l’actuació era de cinquanta, seixanta mil euros, és una cosa important i s’ha de 

mirar bé perquè no es pot fer de qualsevol manera. 

 

Sr. Bermán: Com que l’Alcalde diu d’aportar doncs una de les inversions per esports. 

 

Sra. Torrent: Ja, però és una inversió important i s’ha de tenir en compte. 

 

Sr. Bermán: Però que allà fa falta. 

 

Sra. Torrent: Pel que heu vist de com estava a com està, en vuit anys s’han fet moltes 

coses. 
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Sr. Bermán: La zona esportiva, s’ha fet el pavelló i la pista exterior... 

 

Sra. Torrent: La pista exterior, s’està tancant, vull dir, deu ni do. Sempre es pot millorar, 

tot es pot millorar. 

 

Sr. Bermán: Dic que s’ha fet però que..., és que, saps que passa? Que també la gent gran 

és assídua, com jo, dóna voltes i també està allò que s’hauria de netejar una mica. 

 

Sra. Torrent: Ja van a netejar, a treure herbes, sí, sí, fulles, el que passa que la tardor és 

una època... 

 

Sr. Bermán: Bé, volia comentar al Sr. Rueda. No entraré a explicar com sempre perquè 

portem ja quatre anys amb el tema del sector 27, 14 i començaríem i no voldria entrar a 

que m’expliqués sempre el mateix però han passat quatre anys, la veritat és que han 

passat quatre anys i la seva labor..., no, no, no, si no entraré en què em doni una 

explicació. 

 

Sr. Alcalde: Hi ha una notícia judicial sobre que s’ha desbloquejat la UTE, no? Del 27. 

 

Sr. Bermán: Era de Rubau i Popsa, pot ser? 

 

Sr. Alcalde: L’Ajuntament ha de pagar mig milió d’euros, però els tenim. 

 

Sr. Rueda: Però no són nostres. 

 

Sr. Bermán: Però aquí també entrava que teniem un deute per part d’Escolor. 

 

Sr. Alcalde: Això és una altra cosa, estem parlant de les obres anteriors. 

 

Sr. Bermán: Les obres que es van quedar paralitzades. 

 

Sr. Alcalde: El jutge va ordenar que mentre no s’arreglés no es pagués. 

 

Sr. Bermán: Sí, però perquè teniem un problema amb Indesmalla que reclamava 

urbanitzar aquest tros. Va treure el pòster, l’Ajuntament va pagar-ho, però que jo no vull 

entrar aquí, és un tema, ho ha dit l’Alcalde, que és una notícia. Sí l’Ajuntament té el mig 

milió i es pot començar a acabar, doncs... 

 

Sr. Alcalde: No és que el tingui, el mig milió és d’ells, el que passa és que no vam pagar 

perquè el jutge va dir que no. Ara s’ha de pagar i això es desbloqueja. 

 

Sr. Bermán: Volia preguntar; sempre hem estat parlant de..., Sr. Rueda, portem més de 

deu anys, vostè no té la responsabilitat dels deu anys però sí que té la dels quatre últims 

anys, i si fem un repàs de totes les preguntes que li he arribat a fer, no ho sé si vostè ha 

fet un estudi de totes les preguntes reiteratives, vol dir que quan són reiteratives és que 

sempre estas preguntant el mateix, i és molt fàcil tapar la boca a un regidor si li 

preguntes una vegada, dos vegades, deu vegades i quinze i l’Alcalde diu ja està bé tant 

preguntar sempre el mateix, sempre ho ha dit això, però aquí es demostra també la tasca 

del treball com a regidor. I sempre quan he preguntat una cosa, és molt hàbil vostè, 
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m’ha sortit per un cantó i per un altre però, la qüestió és que hem arribat als quatre anys, 

Sr. Ribas, i li pregunto una pregunta concreta, i sempre m’ha dit que està ficat a dintre el 

director, el perquè amb una cosa tan senzilla com és la urbanització Ciutat Jardí... 

 

Sr. Rueda: La riera de Sant Sebastià, la riera. 

 

Sr. Bermán: Si ho sap de memòria, el Sr. Rueda fixis si ho ha dit. El que passa és que a 

vegades o contesta ell o contesta vostè. La responsabilitat la teniu els dos, Sr. Osorio, 

usted de medio ambiente compartido con el Sr. Rueda però la qüestió és que han passat 

quatre anys i no està fet. I m’heu donat tant vostè, Sr. Osorio, una versió com el Sr. 

Rueda. Jo crec que han passat deu anys i vostè ha estat quatre a l’oposició i vostè se’n 

recorda. Fixa’t que és fàcil i després que si ho dic d’una manera o dic d’una altra. Jo em 

dirigeixo al Sr. Rueda a qui li he fet la pregunta però és l’exemple, Sr. Osorio, d’estar a 

l’oposició o estar al govern, aquesta és la comparativa. Com sempre quan estava a 

l’oposició el que jo li comentava a vostè, ara vostè està al govern i té responsabilitats, 

nosaltres a l’oposició tenim responsabilitats, han passat aquests quatre anys, no es miri 

al Sr. Rueda a veure si contestarà el Sr. Rueda vostè també té responsabilitats perquè 

està al govern, Sr. Osorio. És una cosa molt fàcil i simple, jo crec que en quatre anys 

més quatre anys anteriors a l’oposició reclamant el mateix, de quan vostè estava a 

l’oposició. Estem a l’actualitat, han passat vuit anys i estem igual, Sr. Rueda i Sr. 

Osorio. 

 

Sr. Osorio: És la riera de Sant Sebastià el tema. Se’ns ha concedit la subvenció i en un 

plaç de quinze dies, els enginyers..., esperem quinze dies, està el projecte ja fet. Per fi 

l’ACA, l’Agència Catalana de l’Aigua, ha donat l’ok a la subvenció, ha trigat, sabem 

com funciona l’ACA però ho ha fet. Així que en quinze dies, suposo, ho parlava abans 

del Ple amb el Sr. Rueda, calculem uns quinze dies aproximadament tindrem ja el 

projecte, si vol veure’l. 

 

Sr. Bermán: Això que diu, Sr. Rueda, és veritat? Sí, perquè és compartit i  una vegada 

em contesta ell... 

 

Sr. Rueda: No sóc fedatari públic. 

 

Sr. Bermán: No, però vostè és responsable també. 

 

Sr. Rueda: La riera de Sant Sebastià està dins del Pla de rieres, i el Pla de rieres és un 

Pla que comprèn totes les rieres del municipi que, fins ara, fins fa uns anys ho feia 

l’ACA. L’ACA ara no té diners, està en la ruïna absoluta i llavors els ajuntaments que 

volíem conservar les lleres de les nostres rieres havíem de fer un conveni i signar 

autorització pel manteniment de totes les rieres del municipi. Aprofitant que els 

ajuntaments ens hem fet nostra una competència que no ens tocava vam incloure dins el 

Pla de rieres la riera de Sant Sebastià, no com a manteniment sinó com a inversió. 

Llavors, l’Agència Catalana de l’Aigua ens ha aprovat el Pla de les rieres que no és 

només la riera de Sant Sebastià sinó que és totes amb una d’inversió que és la de Sant 

Sebastià. I el que ens han acceptat també és que la part d’inversió d’aquesta riera que no 

és molt alta la seva naturalització es pugui pagar amb aquell FEDER famós del 2011 o 

2012 que ens va atorgar Europa, aquests dos-cents mil euros que havien d’ajudar per fer 

coses de sostenibilitat, doncs, el que costarà l’execució el cinquanta per cent el pagarà 

Europa, el cinquanta per cent l’Ajuntament de Palafolls i el que hem fet ara és posar a 
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concurs, bé, demanar... és un contracte menor, és posar a concurs a nou enginyeries la 

millor redacció del projecte de la naturalització, han quedat quatre finalistes i, ell ha dit 

quinze dies; aquesta setmana parlaran amb l’Oriol Bassa, el nostre Tècnic de medi 

ambient, que ens l’haurien de lliurar, posem quinze dies, el projecte, l’avançament 

inicial de la naturalització. És en aquest punt en el qual estem. 

 

Sr. Bermán: Però, es farà? 

 

Sr. Rueda: Sí, és clar. Hi ha uns diners que si no els perdríem si no s’executés abans del 

2016. 

 

Sr. Bermán: 2016. Tenim plaç per fer-ho fins el 2016. 

 

Sr. Rueda: Em sembla que el FEDER és del 2016, sí, 2015-2016. 

 

Sr. Bermán: Executar-ho... 

 

Sr. Rueda: Dins el termini del 2016. 

 

Sr. Bermán: Com que mira l’Interventora... 

 

Sr. Rueda: Justificar al 2016. Dos-cents mil euros, per tot una sèrie de plans de 

sostenibilitat, neteja de zones verdes, franges de protecció contra incendis i aquí vam 

incloure les rieres. 

 

Sr. Alcalde: Em sembla que no es diu riera de Sant Sebastià, ho sento molt però els 

experts de Sant Genís li van posar un altre nom en un escrit que van fer fa poc, em 

sembla que es diu riera de Can Cabreta. El que sí que hi ha en aquest lloc és una placa 

de ceràmica en la qual està la figura de Sant Sebastià, Sant que com sabeu va morir a 

base de tirar-li fletxes. Com es diu en català? Sagetes. I segons ens va explicar el 

capellà, molt interessant, l’altre dia, quan s’havia de matar a algú a través de sagetes se 

li indicava que no ho fessin al cor sinó que ho fessin a les parts toves, a les cames, als 

braços, per fer-lo patir, i Sant Sebastià encara que sembla que és mort per sagetes, no va 

morir per sagetes sinó que va sobreviure al turment, després el van rematar a base de 

fuetades. 

 

Sr. Bermán: Sr. Rueda, aquesta pregunta ja li he comentat i sempre vostè també em 

contesta, no sé si pel tema dels recursos. El Pla d’infraestructures que hi ha previst a 

Mas Puigvert, ho dic perquè vostè sap igual que jo que, i això ho he comentat abans, hi 

ha empreses que encara des de fa moltíssims anys no tenen ni llum i no tenen aigua. 

 

Sr. Rueda: No podrien funcionar, en tenen. 

 

Sr. Bermán: Funcionen perquè tenen motors energètics però ho paguen propi, no paga 

l’Ajuntament. No els hi arriba la corrent. 

 

Sr. Rueda: Tenen les urbanitzacions internes, els sectors i part de les comunes es van 

fer, però està el Pla d’infraestructures, com vostè diu, que és el que els permetrà fer la 

connexió a la xarxa general de tots els serveis; aigua, llum i clavegueram. 
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Sr. Bermán: Sí, però em refereixo que hi ha empreses que no li arriba la corrent. 

 

Sr. Rueda: Totes tenen corrent. 

 

Sr. Bermán: Totes no. 

 

Sr. Rueda: Home, i tant, si no com funcionarien? 

 

Sr. Bermán: D’acord, li explico, li diré una, Recuperauto. 

 

Sr. Rueda: Recuperauto té un CT nou fa un mes. 

 

Sr. Bermán: Doncs, fa un mes, però, quan fa que no tenia? 

 

Sr. Rueda: En tenia, tenia 20 kw ara en té 50. 

 

Sr. Bermán: Però no li arribava. 

 

Sr. Rueda: Sí, li arribaven 20 ara li arriben 50. 

 

Sr. Bermán: La pregunta és, com està el Pla d’infraestructures? 

 

Sr. Rueda: Doncs, miri, està aquí sobre de la taula, es va aprovar inicialment el dia 22 

de desembre de 2014, o sigui, que si no s’ha esgotat estem a punt d’esgotar el període 

d’informació pública que són trenta dies... 

 

Sr. Bermán: Al·legacions? 

 

Sr. Rueda: De moment jo no en conec d’al·legacions entrades, encara estem en la fase 

d’informació pública i a principis de febrer s’aprovarà definitivament resolent les 

al·legacions. S’han interessat diferents propietaris, han vingut al departament 

d’Urbanisme per ajustar alguns límits o alguns dubtes que tenien. I a partir d’aquí el que 

ens queda és inscriure al Registre el Pla d’Infraestructures, girar les quotes urbanístiques 

i licitar les obres de la xarxa general de clavegueram, aigua i llum. 

 

Sr. Bermán: I el tema de l’enllumenat públic d’aquella zona? 

 

Sr. Rueda: De l’enllumenat públic ens podrem avançar justament al CT al qual vostè 

feia relació ara de Recuperauto i a un altre CT que s’ha muntat a l’alçada del sector 14, 

de Marcotrans, ens permetrà il·luminar sense cap tipus d’inversió des de l’accés de la 

nacional II fins a aproximadament passat el vial que connecta amb el Molí d’en 

Puigvert. Només aquell vial, després quan s’executi el Pla, això és de manera immediata 

perquè hi ha potència suficient amb aquests dos nous CTs per poder donar llum al vial 

general del polígon, quan s’executi el Pla Especial sí que podrem a tots els carrers 

interns doncs... 

 

Sr. Bermán: Quan està previst? 

 

Sr. Rueda: Està a punt d’acabar-se la informació pública, posem un mes més per 

resoldre al·legacions si n’hi ha, un mes més per poder-lo registrar al Registre de la 
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Propietat, que el Registrador el conegui i el pugui inscriure i el període de licitar les 

obres que és un concurs obert d’import elevat i, per tant, és un període força llarg. Però, 

bé, esperem que cap a finals del 2015 com a mínim puguem iniciar les obres. 

 

Sr. Alcalde: Perdó, hi ha un empresa que sí que ha amenaçat en fer un recurs que és..., 

no està construïda, té el terreny, era l’antiga Hispania, Colores Hispania. De totes 

maneres, hi ha una situació que segurament..., jo tinc una entrevista amb una empresa 

veïna, Menadiona, que té interès en comprar-la i és possible que s’entenguin, em dóna 

la impressió, amb la qual cosa resoldríem aquest assumpte. 

 

Sr. Bermán: Per què presentaven un recurs? 

 

Sr. Alcalde: No l’han presentat, que jo sàpiga, però sé que volen fer-ho. De totes 

maneres, ells estan al corrent de tots els pagaments. 

 

Sr. Bermán: I, llavors, per què volen presentar un recurs si estan al corrent de tots els 

pagaments?  

 

Sr. Alcalde: Perquè..., la veritat és que no me’n recordo massa en què ho basaven, però, 

evidentment és una empresa que no ha tret profit, vull dir que no ha construït res, que 

d’alguna manera li està costant diners els serveis i, no ho sé, suposo que d’alguna 

manera volen..., però, bé, si ara la venen doncs estupendo, a noranta euros el m
2
. 

 

Sr. Bermán: Enllaçant amb aquesta mateixa zona, l’Ajuntament què té previst? Perquè 

això és una cosa que vaig comentant i està passant. L’empresa a la qual l’Ajuntament va 

donar expressament la licitació, els noranta m
2,

 que la tenim, que vostè l’ha anomenat.  

 

Sr. Rueda: No la vam donar expressament, va ser un concurs públic. 

 

Sr. Bermán: Sí, un concurs públic. 

 

Sr. Alcalde: Es que ho diu d’una manera. 

 

Sr. Bermán: La que es va quedar la licitació de la subhasta. 

  

Sr. Alcalde: No ho digui així, és un concurs públic. 

 

Sr. Bermán: Ho he puntualitzat. 

 

Sr. Alcalde: Però, ho diu amb una cara... 

 

Sr. Bermán: Perquè vaig dir que això era... 

 

Sr. Alcalde: Que era molt barat va dir. Ara tornen a vendre el del costat igual. 

 

Sr. Bermán: Això ja va quedar clar quan vam tenir el debat. Jo volia dir que, ha vist el 

trànsit que hi ha de camions en aquella zona? 

 

Sr. Rueda: La zona del polígon industrial? 
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Sr. Bermán: Sí. 

 

Sr. Rueda: Sí, és una empresa de transport, és cert i l’altre dia ho comentàvem amb en 

Joan Gallart de Convergència i Unió, que un vial que donava accés a la nacional II 

directe a Massimo Dutti ha desaparegut del planejament, no nostre sinó del planejament 

metropolità, i en segon lloc, Tordera té un problema i és que els camions envaeixen el 

veïnat de Fibracolor i nosaltres tenim un problema que és que ens envaeixen la zona 

industrial. 

 

Sr. Bermán: Jo, això, ja vaig comentar-ho. 

 

Sr. Rueda: Segurament, una de les solucions podria ser prohibir l’accés al trànsit de la 

zona de Tordera cap aquí, però, tampoc seria una opció molt racional anar prohibint a 

les empreses que fa el teixit comercial que es puguin desenvolupar. Sí que és cert doncs 

que algunes zones d’aparcaments de camions s’han restringit i esperem que el que és la 

mobilitat pugui millorar. També hi ha una problemàtica que és que els camions, ara, 

actualment aparquen en les zones de pàrquing públic i descampats i el que s’està 

intentant és arribar a diferents acords amb propietaris i a través dels instruments 

urbanístics del municipi i poder donar a concessió sòl públic que es pugui sumar a 

parcel·les privades i que alguna empresa o que algun particular pugui invertir en un 

pàrquing no públic sinó privat de camions i treure gran part del problema dels vials 

actuals. 

 

Sr. Bermán: Estant donant una imatge, mengen a fora, les faroles si mira estan quasi 

totes torçades, la neteja, Sr. Alcalde, ben be...  

 

Sr. Rueda: Ha millorat una mica amb els contenidors, amb el... 

 

Sr. Bermán: Passi per allà, Sr. Rueda. 

 

Sr. Rueda: Passo a diari, vaig a Tordera cada dia. 

 

Sr. Bermán: Jo passo també. Em refereixo que l’Ajuntament ha d’actuar o posar plaques 

o limitar o parlar amb l’empresa o buscar, com vosaltres esteu dient un lloc on tinguin 

aquests camions... 

 

Sr. Rueda: Accés d’aparcament. 

 

Sr. Bermán: No sé si pel sector 14 on hi ha una esplanada, que aprofitin, que parlin amb 

el propietari, hi ha una esplanada, no sé si són quaranta mil metres, no sé quan hi ha, pel 

darrera de la mateixa masia. 

 

Sr. Alcalde: Això ho ha comprat el de Recuperauto em sembla. 

 

Sr. Bermán: Doncs, que es parli amb ell. 

 

Sr. Alcalde: Però si tenim sòl per fer això. 

 

Sr. Bermán: O en el sector 27 col·lindant al sector 14 també hi ha una esplanada. 
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Sr. Alcalde: L’Ajuntament té a l’altre cantó de Bershka dos parcel·les petites, bé petites, 

una de quatre mil i l’altre de tres mil i pico, uns vuit mil metres que es podrien posar en 

funcionament. 

 

Sr. Bermán: No teníem un Pla especial del 32, pot ser? 

 

Sr. Alcalde: Del 33. Però hi ha un problema entre veïns i propietaris. 

 

Sr. Bermán: Aquí també teníem nosaltres un tros. 

 

Sr. Rueda: Ara entraran en el Pla parcial, es va aprovar inicialment l’avançament de 

canvi de planejament, en realitat el Pla parcial... 

 

Sr. Bermán: Allà a l’Ajuntament li quedava un tros. 

 

Sr. Rueda: Sí, ens queden els equipaments i ens queda l’aprofitament. 

 

Sr. Bermán: I allà no es podria? 

 

Sr. Alcalde: En aquest moment, en aquest lloc on diu hi ha vuit mil metres de propietat 

municipal qualificats d’equipament. Si es fes en el 33 hi haurien uns catorze mil metres 

mes, estaríem sobre els vint-i-dos mil i si vostè els multiplica a noranta euros el metre 

quadrat s’adonarà de l’enorme patrimoni que té l’Ajuntament, perquè, és clar, quan es 

diuen els deutes que tenim s’ha d’anar comptant tots aquests sectors actualment 

industrials que no serveixen per a res perquè ja no serveixen com a equipaments, el dia 

que els puguem canviar per altres més barats, més a prop del poble, i que poguéssim 

alienar aquests per finançar doncs obres d’urbanització que faran falta en el futur. 

 

Sr. Bermán: Jo ho dic per donar una solució. 

 

Sr. Alcalde: Ens agrada aquesta idea seva, la tindrem en compte. 

 

Sr. Bermán: Faré l’última pregunta, no a vostè, a la Regidora. Suposo que està al cas de 

la situació com sempre estic comentant de la Policia Local. 

 

Sr. Alcalde: Aquesta és repetida. 

 

Sr. Bermán: No és repetida perquè el que comentaré no és repetit. 

 

Sr. Alcalde: No? 

 

Sr. Bermán: No. L’Ajuntament cada any fa un quadrant que es consensua amb els 

representants sindicals o els representants de l’Ajuntament i tinc entès que fins a 

l’actualitat encara no tenim un quadrant. No acabo d’entendre com encara no tenim un 

quadrant. 

 

Sra. Petit: Sí tenim un quadrant. 

 

Sr. Bermán: Tenim un quadrant que als agents mai... 
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Sra. Petit: No els hi agrada. 

 

Sr. Bermán: No, jo no entro aquí. 

 

Sra. Petit: Pregunto. 

 

Sr. Bermán: Els agents mai saben quant tenen servei perquè s’està canviant 

contínuament. Tenim una problemàtica que li he comentat sempre, com aquest 

Ajuntament va ser molt generós i va començar a donar comissions de serveis doncs ens 

hem trobat que tenim un agent pel vespre i crec que és greu. Jo no sé si dir-li a vostè que 

es replantegi tot el que és l’estructura de la Policia perquè més d’una vegada l’Alcalde 

diu “sí, sí” i explica acudits dient que sempre m’estic oferint, de consens, per ajudar i 

intentar donar una solució que està molt encallada amb la Policia. Vostè sap igual com 

jo que està encallada i no vull entrar més aquí amb el tema. No teniu aquesta corda de 

deixar fluixa perquè us puguem ajudar i interpretar que també els que estem a l’oposició 

tenim uns punts de vista que poder podrien ajudar a l’equip de govern. Més d’una 

vegada m’he ofert, Sra. Regidora, i m’he ofert a l’Alcalde, li he dit personalment i en el 

despatx, ho he dit públicament aquí i l’Alcalde un dia va dir “sí, sí farem una reunió” o 

una comissió amb tots els regidors per parlar sobre l’estructura de la policia, quina 

policia volem perquè en l’actualitat com està, en aquest moment, amb l’inversió tan 

famosa que heu fet de la caserna de la policia en una ubicació que no va ser encertada 

perquè ja veiem on ha d’aparcar el cotxe la policia, les infraestructures encara no estan 

acabades, Sr. Regidora, això vaig comentar-ho al Sr. Ribas no tenim l’alarma, no tenim 

càmeres, jo no sé si ha passat una inspecció la coordinadora, si tenim les normatives si 

complim o no complim. Jo li demanaria, no sé si és per favor, arriba un moment, per 

favor ens podem seure amb els portaveus i parlem del tema Sra. Regidora, perquè ja no 

és que sigui Regidora és la seguretat del municipi i la seguretat personal dels agents que 

estan. Sempre li dic que hi ha gent de qualitat, bé qualitat, gent que complica o que no 

complica però si al costat seu estem tots a vostè se li facilita el treball i l’Alcalde o vostè 

com a Regidora, no sé si és l’Alcalde o vostè com a Regidora, no deixa que nosaltres... 

perquè sempre m’està dient “sé que parles, sé que has anat allà”, ja fa molt de temps que 

ho he deixat expressament perquè vostè no pugui dir-ho. I veig que la situació que 

tenim no és la més coherent. Jo no ho sé si el problema el tenim al nomenar aquest Cap 

de Policia que vam nomenar, si funciona o no funciona, si les directrius que vam marcar 

en obrir expedients va ser la correcte o no va ser la correcte perquè d’aquest tema no 

hem parlat, aquest tema és un tema intern, és un tema que en una Comissió... jo me’n 

recordo quan estava la regidora la Dolors sí que ens convocava a una reunió per poder 

parlar del tema de la Policia, fins i tot quan estava la Regidora de Governació de 

Convergència i Unió ens passava documentació o es reunia. Jo no li estic recriminant, jo 

li estic demanant per favor, imaginis que està dient el Regidor del PP, deixi col·laborar, 

deixi que puguem ajudar perquè és un tema molt seriós i molt important. Hi ha moltes 

famílies que ho estan passant malament, d’agents, ho estan passant malament. Estan 

marxant per la situació en què es troba la policia. Ara ens trobem que vostè em va 

reconèixer en l’últim Ple quan jo vaig estar parlant que poder les comissions de serveis 

que vam donar, moltes comissions de serveis s’haurien d’haver denegat i jo sóc 

partidari, com li vaig dir, jo sí que em mullo. 

 

Sra. Petit: Ja se n’ha denegat alguna. 
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Sr. Bermán: Ja ho sé que s’ha denegat alguna i ha fet molt bé i ho ha fet molt bé. També 

van marxar molts agents que eren molt professionals i els vam deixar escapar. 

 

Sra. Petit: No els vam deixar escapar però se’ls hi va donar l’oportunitat de millorar la 

seva situació si realment no estaven a gust aquí. Penso que de cara als agents és una 

facilitat que se’ls hi dóna. 

 

Sr. Bermán: Sí Regidora, però es perjudicava a l’Ajuntament de Palafolls, miri com està 

la situació. 

 

Sra. Petit: En principi la voluntat era cobrir aquestes comissions de serveis però potser 

també pel mateix clima que s’ha creat al voltant de tota la situació de la policia també 

ha fet que alguns agents que inicialment estaven disposats a venir doncs ara s’ho 

repensin. Per això he dit moltes vegades que parlar tant del tema de la Policia en els 

Plens és perjudicial en el sentit que es crea un ambient al voltant que enlloc de minorar 

el problema el fa créixer. 

 

Sr. Bermán: Però vostè sabrà com jo que la informació que surt d’aquí del plenari és la 

mínima perquè jo no parlo ni un tema intern, si no miri les actes. 

 

Sra. Petit: No, però es parla de conflicte, conflicte i insistim en el tema i, és clar, això 

d’alguna manera... 

 

Sr. Bermán: Sap per què? Perquè no dóna una solució. 

 

Sra. Petit: Sí que es busquen solucions i algunes s’han trobat. 

 

Sr. Bermán: Per què no les explica? Per què no ens reuneix als portaveus? Pintem algo a 

l’oposició. 

 

Sra. Petit: Doncs, potser ja les explicarem però, per exemple el tema de seguretat ha 

millorat moltíssim des de que s’ha canviat el..., per exemple ara tenim un vehicle que té 

mampara protectora, porten armilles de seguretat, porten armes encara..., com vostè 

també havia reclamat alguna vegada, els vigilants també porten armes perquè... 

 

Sr. Bermán: Armes no. No digui que porten armes. 

 

Sra. Petit: Bé, armes... 

 

Sr. Bermán: No digui que porten armes, perquè no porten armes, perquè no poden 

portar-ne. 

 

Sra. Petit: Bé, porten... 

 

Sr. Bermán: De pimienta. 

 

Sra. Petit: D’acord. 

 

Sr. Bermán: Ho diem així, d’acord, per la seguretat pròpia dels agents. 
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Sra. Petit: En aquest sentit s’ha millorat i les instal·lacions que estan algunes coses per 

acabar també s’ha millorat, sensiblement s’ha millorat. 

 

Sr. Bermán: Sí però no podem cobrir els serveis. 

 

Sra. Petit: Sí que es cobreixen els serveis, es cobreixen millor o pitjor però es cobreixen, 

sí que es cobreixen, uns millor i altres pitjor perquè a vegades hi ha imprevistos que no 

es poden complir. 

 

Sr. Bermán: Però si marxen set agents i no els cobrim no és el mateix el repartiment. 

 

Sra. Petit: Però a vegades el procediment per cobrir-los no és tan senzill com podria 

semblar. 

 

Sr. Bermán: Jo no vull entrar, jo li demano que si us plau es convoqui una reunió... 

 

Sra. Petit: En quan al quadrant que sàpiga que quadrant n’hi ha i que es produeixen 

canvis per necessitats de servei i sempre amb conformitat amb els agents. Jo per 

exemple tinc aquí una relació de que s’han fet... 

 

Sr. Bermán: Però d’aquest any no teniu aprovat encara el quadrant. 

 

Sra. Petit: Sí que el tenim aprovat, sí que el tenim aprovat. 

 

Sr. Bermán: Quan s’ha aprovat? 

 

Sra. Petit: Fa un mes més o menys. 

 

Sr. Bermán: El quadrant anual d’aquest any? 

 

Sra. Petit: Sí, està aprovat el que passa que està en revisió però està aprovat. Està 

aprovat, s’està revisant per si hi ha alguna cosa que es pugui millorar però està aprovat. 

Per exemple jo tinc aquí que durant l’últim any s’han sol·licitat per part dels agents dos-

cents vuitanta-tres canvis dels quals prefectura només n’ha denegat trenta-tres. Vol dir 

que sí que es fan canvis però moltes vegades aquests canvis és a petició dels propis 

agents que demanen per millorar la seva conciliació familiar. Vull dir que la voluntat és 

que sempre que es pugui i es pugui cobrir el servei aquests canvis es faciliten. Dimarts 

tenim la Junta Local de Seguretat i normalment, vostè sap, que després d’aquesta junta 

els informem posteriorment a aquesta junta i ho farem aquest any també. 

 

Sr. Bermán: Ens informa després de la de seguretat? 

 

Sra. Petit: Sí. 

 

Sr. Bermán: Jo no he assistit a cap. 

 

Sra. Petit: Doncs..., és veritat o no? Sí. No a la mateixa Junta sinó que posteriorment es 

convoca als regidors per informar. No ho sé si hi ha algú que tingui més memòria que jo 

però a mi em consta. Sí que ho fem. I la veritat és que no ho sé aquest any com anirà 
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però afortunadament els resultats normalment són molt, molt bons. En aquest sentit 

podem estar satisfets. 

 

Sr. Alemany: La Sra. Agüera felicitava a les entitats fa un moment, ja saben què pensem 

sobre aquest aspecte també i per les reunions que hem tingut a nivell de pressupostos si 

a més de felicitar-les les dotem de més recursos ja seria genial. D’altra banda, posats a 

felicitar també ens agradaria esmentar l’emissió del reportatge de TV3 de Gospel Viu 

que va ser prou seguit i amb un vincle òbviament directe amb Palafolls, doncs aprofitem 

per felicitar aquesta entitat. El primer prec seria, suposo que saben vostès que s’acaba 

d’aprovar el catàleg de paisatge de l’àmbit metropolità, en el qual Palafolls hi queda 

inserit dintre de les unitats de la baixa Tordera i de la unitat de la Serra del Litoral. En 

aquest catàleg de paisatges fan una sèrie de recomanacions per gestionar, saben vostès 

que aquest és un tema que ens preocupa perquè creiem que és una sensibilitat que està 

poc recollida en les decisions de govern, en aquestes recomanacions per gestionar a 

nivell paisatgístic es diferencia entre l’àmbit d’urbanitzacions, l’àmbit dels polígons 

d’activitat industrial, n’hem estat parlant aquí de la gestió en aquest sentit, i així també  

com els àmbits d’activitat agrícola i fan una sèrie de recomanacions que potser seria 

molt interessant de recollir en la mesura que sigui possible. Bàsicament en l’àmbit 

d’urbanitzacions es parla de mantenir un paisatge recollit i endreçat que esperem que en 

les actuacions que es duguin a terme en algunes d’aquestes actuacions aconseguim 

alguna cosa d’aquesta, tot i que el punt de partida dista moltíssim d’aquesta situació. En 

el tema dels polígons industrials després de parlar del que hem parlat casi que fa una 

mica de vergonyeta, sí que voldríem comentar perquè en aquest sentit les 

recomanacions fan esment a un aspecte que fa lleig dir-ho però nosaltres ja ho hem dit 

en alguna altra ocasió i és que el dimensionament del polígon i l’avaluació de les 

activitats que s’hi implanten prèvia a la implantació permet solucionar o evitar 

problemàtiques posteriors. Diem això perquè nosaltres tenim, comparat amb alguns 

membres d’aquest Ple, tenim una experiència curta; ara acabarem aquests quatre anys, 

som nous en aquest sentit i joves, com deia el Sr. Bermán, però sí que hem viscut la 

venta, l’alienació del terreny on s’hi va ubicar l’empresa de transport i, evidentment en 

cap moment es va amagar només faltaria sinó que es va fer esment que aquesta empresa 

es dedicaria a temes logístics de transport, i es va comentar fins i tot quin seria, bé, es va 

preguntar en aquesta taula quin seria l’impacte en aquest sentit que generaria en aquell 

sector aquesta empresa. El que es va vendre en aquell moment va ser que la construcció 

d’aquella nau permetria ordenar tot el sector i retirar tots aquells camions que generaven 

una actuació a vegades fins i tot incívica que donava un aspecte bastant deplorable per 

una entrada al municipi que s’està convertint, de fet no s’està convertint, ja s’ha 

convertit de fa temps en una entrada gairebé prioritària no sé si de la importància de la 

dels semàfors però molt, molt important, i de fet això ho demostren les cues que s’hi 

generen a certes hores cada dia. La sensació que es té a toro passat i reprenc el tema del 

catàleg de paisatge és que no es va tenir la precaució d’avaluar el que implicava la 

implantació d’aquesta empresa i no només no es va tenir la precaució d’avaluar-ho sinó 

que gairebé s’ha multiplicat el problema, encara s’ha agreujat el problema, aleshores..., 

sí, sí, si jo ja ho sé que em dirà. 

 

Sr. Alcalde: Per què m’ho diu? 

 

Sr. Alemany: Li dic perquè és un tema de manca de previsió, és un tema de manca de 

previsió més enllà del fet de que evidentment amb els moviments urbanístics que 

puguin venir a posteriori siguem capaços d’aconseguir alguns tipus... Una petita 
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aportació que tant de bo no ens haguem d’en recordar d’aquí a un temps, i és que si algú 

pren el risc i ventura d’urbanitzar un sector i fer un aparcament privat assegurem-nos 

que serà la primera opció per aquests camioners perquè això voldrà dir impedir-los 

d’alguna manera que aparquin on aparquen ara perquè si han de pagar per anar allà i no 

han de pagar o han de pagar menys per quedar-se on son ara segurament no 

aconseguirem l’efecte que volem, ja està, simplement entenc que hi ha eines per poder-

ho dur a terme. 

 

Sr. Alcalde: Penso que el plantejament és contrari, o sigui, aquesta empresa el que fa és 

alleugerir el problema que tenim perquè aquesta empresa només treballa per Inditex. 

Llavors, és una empresa, Marcotrans, que la coneixem, que ha ubicat els camions que 

han cabut allà, però l’increment de tot el transport d’Inditex amb l’obertura del nou 

Massimo Dutti a Tordera, que com ha dit abans el regidor no té sortida ni té tampoc 

aparcaments ha generat que es multipliquessin els camions. O sigui, no és que aquesta 

empresa hagi portat camions, els camions els ha portat Inditex. Vull dir que aquesta 

sortida no és gratuïta sinó que en un determinat moment en què hi havia el follón amb 

Tordera, amb la colònia de Fibracolor, l’Ajuntament s’ofereix a fer la sortida perquè 

aquella sortida no està asfaltada encara i és Inditex qui paga la sortida a la carretera i és 

a més, l’ACA, que no sé perquè, els hi fa fer un pont per una riera absolutament 

exagerat que els hi ha costat una fortuna fer. És a dir, aquesta sortida segurament mal 

dissenyada perquè era molt més fàcil fer una sortida a la nacional des del nou Massimo 

Dutti, tot i que nosaltres ho havíem parlat amb els consellers això ha quedat així. 

Llavors, el que en aquest moment estem treballant és que la mateixa empresa 

Marcotrans o una altra que vulgui fer això es quedi amb aquests terrenys municipals per 

fer l’aparcament de camions. I una vegada que existeixi un aparcament camions 

normalitzat podem posar allà la policia, podem posar zones verdes, podem posar el que 

vulguem. El que en aquest moment no podem posar és cap mena de limitació quan no hi 

ha un aparcament per anar-hi. El que s’ha de crear és aquest aparcament que generarà 

també que es pugui d’alguna manera, una paraula que a vostè li agrada molt, 

pacificaríem també la zona industrial. 

 

Sr. Alemany: Li posaré la patent. Entenc perfectíssimament la seva explicació la qual 

cosa no treu la manca de previsió a l’hora de gestionar tot això, que és el que li estava 

fent com a reflexió al voltant del que diu el catàleg de paisatge. 

 

Sr. Alcalde: És la manca d’èxit, o sigui, és massa èxit, no sabíem que vindrien tants 

camions, era impossible pensar-ho. 

 

Sr. Alemany: No, discrepo, veu, aquí, discrepo. Vostè ha declarat en diverses ocasions 

que és poc procliu a estudis a l’hora d’avaluar certs aspectes de gestió municipal. No és 

cert que no es pogués avaluar l’impacte d’aquesta empresa, de fet aquesta empresa com 

vostè diu que... al contrari estem molt contents que tingui una activitat i tant de bo que 

en tingui més, però sí que vostè és conscient tant i no l’estem acusant de que no hi hagi 

una sortida directe des de l’àmbit a Tordera a la nacional, només faltaria, ja l’acusem 

d’altres coses d’això no l’acusem. Sí que l’acusem és que si es fa un estudi acurat del 

volum de circulació que implica una zona logística de l’àmbit d’Inditex, queda definit, 

de fet no cal tampoc molt, queda definit clarament que estem absolutament saturats. 

Torno a discrepar, per tant, sí que era previsible en molt o en moltíssim que hi hauria 

aquesta saturació i torno a discrepar sobre el fet de que no es pot actuar ara d’alguna 

manera que faci, dissuadeixi d’alguna manera el comportament que estem trobant ara 
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amb alguns d’aquests transportistes, hem de matisar perquè segurament tots no són ni 

molt menys. És a dir, l’Ajuntament de Palafolls li costa poc o molt, no ho sé si gaire, 

perquè a vegades costa de poder-ho observar, però li costa mantenir net aquell sector, li 

costa mantenir els punts de llum que... o cauen a terra i li costa gestionar tot aquell... i 

són despeses que s’imputen en el pressupost del municipi. Probablement no seria del tot 

just generar com vostè indica una zona blava o una zona verda que carregués o que 

paguessin el mateixos transportistes que seria l’última baula més feble de tot aquest 

procediment. Però una imposició d’una zona blava tova que generi com a mínim la 

sensació de que no tot és gratis i no pots fer tot el que et doni la gana i, d’altra banda, els 

ingressos, poc o molt, que es gestionessin a partir d’aquesta proposta podrien revertir 

tranquil·lament en un manteniment més eficient que ara no existeix per diverses causes. 

Això és el que li comentàvem a nivell de preveure o no preveure tot plegat. En el 

catàleg s’indica que l’endreçar els polígons s’orienta a integrar en el paisatge de la 

manera més possible, més òptima el que ja s’entén que és una agressió, un àmbit 

industrial de per si és difícil de combinar amb el paisatge. En aquest sentit estem, no 

lluny, llunyíssim, estem llunyíssim. I per últim, també, en el catàleg de paisatge i 

sobretot a la unitat de la baixa Tordera es parla de conservar i protegir els sectors 

d’activitat agrícola pel seu alt valor paisatgístic i històric, alhora que també valorar els 

productes propis, generar marca a partir de la qual faci més viable el desenvolupament 

econòmic d’aquests sectors.  Com que de tant en tan sentim coses que hem anat repetint 

doncs ens fa gràcia poder..., aquí estem a temps d’actuar en alguns dels casos. Canvi de 

tema. També hem comentat, hem tingut oportunitat amb la discussió aquesta dels 

pressupostos, el tema del comerç de Palafolls i en l’última reunió vam comentar el 

tancament en l’últim mes, mes i mig, de sis comerços de l’àmbit del nucli de la vila de 

Palafolls i les causes que han anat generant aquest tipus d’actuacions que al llarg dels 

darrers anys es pot identificar una tendència a poca supervivència de les noves 

aventures que puguin iniciar a nivell comercial i, per tant, les dificultats més o menys 

greus que van passant tots els comerciants. Com que encara no hem discutit el tema 

de..., vull dir que queden uns dies pel tema de pressupostos com bé deien, tornem a 

recomanar que es pugui fer algun tipus d’actuació en aquest sentit per poder facilitar 

l’accés, per poder mirar de... alguna campanya per poder ajudar a que es compri més en 

el poble perquè sinó la tendència excepte un sector determinat, molt concret que 

òbviament té una clientela que ve de molt lluny, de la resta és anar-se desertitzant i això 

seria, des del nostre punt de vista, un problema greu d’aquí que li diguéssim que l’hotel 

d’entitats havia d’estar ubicat en el centre i no a les afores. De moment són tots precs, 

ara va la primera pregunta. Sr. Osorio, que crec que aquesta la farà bé, el tema de 

l’Agenda 21 que vam aprovar l’any passat aplica un calendari d’actuacions de les quals 

hi ha algunes que eren..., potser ja s’han desenvolupat el 2014, ho desconec potser m’ho 

comentarà, i sí que hi havia algunes pel 2015 que podien ser més o menys rellevants, 

tenen previst desenvolupar-ne alguna? Tirar endavant alguna sobre aquest document? 

 

Sr. Osorio: La nostra intenció és anar executant en la mesura en que puguem totes les 

accions que vam preveure. 

 

Sr. Alemany: Podria ser un pèl de res més concret? 

 

Sr. Osorio: No ho tinc aquí, a mà, si vol el que podem fer és quedar amb el Sr. Oriol, 

Tècnic de Medi Ambient, i li explicarà allà on hem arribat fins ara. 
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Sr. Alemany: Tenint en compte que aquest senyor està bastant sobresaturat de feina serà 

complicat. 

 

Sr. Osorio: Si vol ja li contestaré per escrit. 

 

Sr. Alemany: No, no, no cal, ja em sembla bé reunir-nos, simplement és que si no es 

calenderitzen no arribarem a fer res. Intento ser molt breu, per tant, ja faig l’última 

aportació que en aquest sentit els hi hem deixat dos mesos i escaig des del darrer Ple en 

què vam fer una queixa dura sobre el fet de que no se’ns transmetés una carta 

presentada per un membre de la Policia Local adreçada a tots els membres de l’oposició 

i que no ens ha arribat a nosaltres. En aquell moment ens va semblar, de fet està recollit 

a l’acta que hem aprovat avui, en aquell moment ens va semblar que aquella queixa era 

prou consistent com perquè ens arribes la carta, cosa que no ha passat. Tornem a 

queixar-nos agrament sobre aquest aspecte perquè ens sembla greu que una persona, 

qualsevol en aquest cas un agent de policia que es posa en contacte amb l’Ajuntament i 

que demana que se’ns adreci una carta, no ens arribi, és una carta de l’octubre i estem a 

finals de gener de l’any següent, i això no parla bé a nivell de transparència de la gestió 

de l’equip de govern. Nosaltres també els informem que ens posarem en contacte amb 

aquesta persona i mirarem d’escatir una mica que és el que ens vol dir, a banda de que 

ja reitero, en el seu moment vaig fer-ho, puguem o no estar d’acord amb el que pensi 

aquesta persona, aquí ja no hi entrem, però com a mínim sí que l’hem d’escoltar perquè 

ha demanat poder posar-se en contacte amb nosaltres. 

 

Sra. Petit: Aquest document en el moment que vostès el van citar i jo no sabia 

exactament quin, després s’ha comprovat que és un document en el qual ja se li ha donat 

resposta relativament immediata als agents que presentaven el document i, sí que és 

veritat que en aquest document ens demanen que ho donem a l’oposició però vostès 

saben com a regidors que poden, i tenen dret a demanar tota la documentació... 

 

Sr. Alemany: Ja vaig fer-ho això en un Ple aquí, jo diria que de forma bastant evident, 

vaig demanar, si us plau, feu-nos arribar això. 

 

Sra. Petit: En aquell moment jo vaig entendre que vostès el document el tenien, que es 

queixaven de que no els hi havia arribat però el document el tenien perquè fins i tot vaig  

notar com un gest volent dir... 

 

Sr. Bermán: Perdoni, jo vaig demanar-lo per registre, vaig veure aquest document i el 

vaig treure al Ple municipal. Sí que és ben cert com diu el Sr. Regidor d’Esquerra 

Republicana, Sr. Francesc, que el document i que és el que ell està interpretant és que va 

dir que és donés trasllat a tots els regidors de l’oposició. 

 

Sra. Petit: En aquell moment jo vaig entendre que vostès disposaven del document, el 

Sr. Gallart el va demanar i se li va facilitar, ho va demanar mitjançant instància. De 

totes maneres jo entenc, potser m’equivoco, però jo entenc que algú a títol particular 

demani que es faciliti una informació als regidors penso que no és la manera, penso que 

els regidors tenen accés a tota la documentació que per registre d’entrada arriba a 

l’Ajuntament i ho han de demanar i sempre que ho han demanat penso que se’ls hi ha 

facilitat. De totes maneres, jo en aquell moment vaig entendre que vostès disposaven 

d’aquest document i bé, se’ls hi pot facilitar en el moment que ho demanin. No sé si el 

Sr. Gallart vol afegir alguna cosa més al respecte. 
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Sr. Gallart: No, no, el que passa que això no va començar a moure’s fins que realment 

en el Ple va haver-hi aquesta aportació per part del PP. 

 

Sra. Petit: Sí perquè, repeteixo, perquè el fet que demanin que es faciliti aquesta 

documentació penso que no ha de ser la gent qui ho sol·liciti sinó que són els regidors 

els que han de demanar aquesta documentació i tenen accés a tota la documentació. 

 

Sr. Bermán: La meva obligació no és donar-li la documentació a ell. 

 

Sra. Petit: De sol·licitar-ho, de totes maneres si vostè ho sol·licita jo li facilito sense cap 

problema. 

 

Sr. Alemany: És un malentès ho entenc, molt bé, però jo discrepo i molt del fet de què 

demanar-ho en Ple i en públic no sigui suficient. 

 

Sra. Petit: No dic que no sigui suficient però en aquell moment jo vaig entendre que 

vostès... 

 

Sr. Alemany: Sembla que m’està retraient que no ho faci per escrit. 

 

Sra. Petit: No, perdoni, jo en aquell moment jo vaig entendre que vostès ja disposaven 

d’aquest document, ho vaig entendre així, ho sento, i no hi havia cap intenció 

d’ocultar... 

 

Sr. Alemany: Ja està, simplement era comentar-ho. 

 

Sr. Gallart: Sr. Rueda, estem gairebé acabant la legislatura i en el passat Ple, justament 

el dia 12 de desembre em va dir que em contestaria per escrit el tema dels Plans 

d’autoprotecció, li agrairia..., si no digui’m i li faig una instància. 

 

Sr. Rueda: No, no cal que m’ho demani per escrit. Si m’ho diu per aquesta... l’únic que 

volia apuntar abans era que per exemple si algun treballador de l’ajuntament o algun 

regidor, o qui sigui, demana a un altre regidor que faci de correu o que reparteixi les 

coses no es pot fer, vull dir, aquest agent també podia haver dit que repartíssim a les 

tres-centes empreses del poble..., vull dir, no, tots tenim accés a la daixonses i aquest 

treballador volia fer arribar a tots els grups polítics, doncs el que hauria d’haver fet és 

fer-lo arribar ell, o sigui, ni el govern ni l’Ajuntament som el correu de ningú. 

 

Sr. Bermán:  Això no ho ha fet, ho ha fet per registre. 

 

Sr. Rueda: Pot fer-ho per registre però si a tu et vol fer arribar la informació te la pot fer 

arribar a tu, el que no pot fer-me és obligar-me a mi a fer de correu i repartir a totes les 

persones que demani, això obligat no ho és per llei, la 30/92 no diu que un treballador 

de l’Ajuntament digui “ara vull que em feu tres còpies a color i ho repartiu a...”, no. 

 

Sr. Bermán: Però tu saps que un agent no pot passar documentació privada... 
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Sr. Rueda: Si ell vol posar en coneixement de tots els regidors un document que el 

reparteixi, és així Sr. Bermán, que ho faci per registre i que digui a l’atenció del senyor 

del Partit Popular, a l’atenció del senyor d’Esquerra Republicana, a l’atenció... 

 

Sr. Bermán: Individual. 

 

Sr. Rueda: Evidentment, si l’interès és que li arribi que li vagi arribar, el que no farà és 

que l’Alcalde es posi a repartir els papers. 

 

Sr. Gallart: Sr. Rueda, perdoni, jo no parlava d’això, ara m’ha despistat vostè a mi. 

 

Sr. Rueda: Els Plans d’autoprotecció. Dispensi, no li he fet la relació però em 

comprometo aquesta setmana i li faré la relació però sap, com ha dit el Sr. Bermán, que 

sí que s’ha treballat molt i que són molts els centres o els equipaments municipals que ja 

en disposen i actes de Festa Major i altres actes que també disposen. Sí, farem un 

inventari. 

 

Sr. Gallart: Li agrairia per saber en quin punt estem i per saber que és el que manca. Un 

tema que jo diria que seria una pregunta però no sé si fer-li a vostè. Va sortir una notícia 

aquesta setmana, si no recordo malament, que denunciaven que s’havia enverinat algun 

gos aquí a Palafolls, què se’n pot explicar d’això? 

 

Sr. Rueda: El que coneixem és que una persona es va posar en contacte amb la 

protectora d’animals de Palafolls, no és una persona de Palafolls, és una veïna de Blanes 

que va portar a passejar el gos al Gorg dels cans i en el moment en què estava passejant 

el gos en el Gorg dels cans va començar a patir una espècie de convulsions o alguna 

cosa així, el gos, i segons la veïna diu que va veure com el gos menjava alguna cosa. 

Llavors, s’emporta el gos al veterinari i el veterinari el que li diu és que certament 

sembla ser que algú l’hagi pogut enverinar. El que no diu el veterinari és on, 

evidentment, perquè es pot haver enverinat en qualsevol lloc, i el que és estrany és que 

quan ingereix el verí fins que es produeixen els símptomes han de passar unes hores, si 

s’hagués enverinat en el Gorg dels cans al cap de quatre o cinc hores, a casa seva, sí que 

hagués fet el quadre. El que sí que hem fet és engegar una investigació, s’ha anat in situ, 

s’ha anat investigant, no hi ha hagut cap altre cas, ningú no ha vist cap moviment 

estrany, i bé, estem a l’aguait. Som coneixedors de fins aquí, no hem trobat cap indici 

de poder corroborar que algú hagi posat verí en alguna instal·lació. 

 

Sr. Gallart: Molt bé. Un altre tema que penso que és prou important perquè no acabo de 

veure el panorama ni he parlat amb ningú en concret però segurament que vostè m’ho 

podrà explicar. El sector aquí on heu fet les piràmides, els accessos que hi ha a les 

industries amb tota aquesta reordenació que hi ha hagut o com se li vulgui dir, sembla 

ser que és bastant conflictiu l’accés allà, evidentment, segurament s’ha evitat molt de 

perill però entenc que hi havia una rotonda prevista, va estar molt de temps tancat allò 

perquè no es podia fer res. Ens pot explicar perquè s’assabenti també la població com 

acabarà allò? Com sortiran i entraran els camions? 

 

Sr. Rueda: Allò d’acord amb el planejament és un rotonda però no només depèn de 

l’Ajuntament de Palafolls, la carretera és de la Diputació de Barcelona i toca part del sòl 

del terme municipal de Palafolls però també toca terme municipal de Malgrat. Preveient 

la situació actual de la Diputació, de la Generalitat de Catalunya i el desenvolupament 
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industrial de Can Patalina, em sembla que és el polígon de Malgrat, i el nostre, es veia 

que aquesta inversió amb la rotonda passarien molts anys fins que s’executés. Llavors, 

havent urbanitzat el sector 6 crèiem que encara que la rotonda no es fes, alguna sortida, 

algun accés l’Ajuntament havia de donar als propietaris i mentre no arriba aquesta 

rotonda en la qual tantes administracions s’han de posar d’acord o ens hem de posar 

d’acord, doncs vam accedir aquest accés provisional i que es preveu que s’hagi de 

deixar en el temps durant uns anys però hi va una rotonda. 

 

Sr. Gallart: D’acord. Sr. Alcalde, vostè a partir del dia catorze, dia del seu sant, es jubila 

del CAP, cumpleanys, desapareix, bé no desapareix sinó que tanquen, el CAP no estarà 

obert. Això és decisió...? Evidentment, no deu ser pas decisió de l’Ajuntament, deu ser 

decisió de l’empresa que gestiona tot el tema salut del Maresme i La Selva. 

 

Sr. Alcalde: I que vostè coneix molt bé. 

 

Sr. Gallart: El que no conec és si posaran una suplència o no. 

 

Sr. Alcalde: El problema està en què jo sóc un empleat de l’ICSS la qual cosa la 

Corporació no paga i d’alguna manera tinc una certa llibertat per fer l’horari que a mi 

em sembla. Quan això s’acaba perquè desapareixo el Consorci ha de contractar un 

metge, metge que pagaran ells i d’alguna manera treballar el dissabte té uns costos, és 

més car, són hores extres. A part d’això, tenen un altre problema encara més greu que 

això perquè en el fons tampoc serien tants diners i és una situació respecte als altres 

pobles veïns, ningú obre el CAP els dissabtes només es fa a Palafolls i això ho notarà la 

gent, que es tanca i que estem com els demés. Ha sigut una situació excepcional perquè 

d’alguna manera jo crec que de l’ICSS ja en quedem molt pocs i ho han tolerat però ara 

que tenen l’oportunitat... De totes maneres, ara que treus aquesta pregunta, estem una 

mica valorant les persones que podrien anar a cobrir aquesta plaça i jo tinc una persona 

proposada, és una persona de Malgrat, que coneix els nostres malalts, que a més li 

agrada el poble, però no ho sé si arribaran a un acord. En aquest acord que els hi 

proposo que acceptaríem d’entrada aquestes condicions, que el dissabte no s’obrís més, 

podríem tornar a parlar de Sant Genís. Van posar un metges que no tenien cap interès en 

anar fins allà, llavors, poc a poc va haver una baixada de clientela, vull dir que hi havia 

molts pocs pacients que hi anaven i només anaven per receptes, total que al final era 

evident que s’havia de tancar perquè no tenia prou personal que hi acudís. Si això ho 

plantegem, alguna persona que coneix Sant Genís, que té inclús malalts de Sant Genís 

perquè viu a Malgrat jo crec que potser podríem obrir-ho. Tot això no ho sé perquè al 

final són capaços d’agafar els dos mil pacients meus i repartir-los entre els metges que 

queden, tot és possible. 

 

Sr. Gallart: Allò important era saber una miqueta la seva explicació i que sigui extensiva 

a la població i que almenys de primera mà... 

 

Sr. Alcalde: Ho segueixo, vull dir que aquests dies he parlat amb la Núria Constans 

vàries vegades i espero que la situació acabi bé, m’interessa el primer que els pacients 

que he tingut durant quaranta anys doncs que el meu relleu sigui normalitzat i que 

tinguin un metge més guapo i més llest que jo. 

 

Sr. Gallart: Un parell de preguntes curtetes. El Teatre quan acabarà? Quina previsió té 

de termini? 
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Sr. Alcalde: Previsió... comencen ja, no? 

 

Sr. Rueda: El dia 2 es fa l’acta de replanteig, el dia 5, perdó, de febrer. 

 

Sr. Gallart: Quant hi ha previst? 

 

Sr. Rueda: El planning actualitzat de l’empresa constructora acaba just per la Setmana 

Santa, els últims repassos estan previstos pel dia 10 d’abril. Si vol li puc passar el 

planning que ens ha proporcionat l’empresa, el tinc en digital. 

 

Sr.  Gallart: Li agrairé. 

 

Sr. Alcalde: Ens quedaria tot el tema calefactor i això. Estem calculant la coberta i que 

es podria, en principi, fer servir durant l’estiu. 

 

Sr. Gallart: D’acord. El tema de les rasses aquestes famoses, obertes aquí al MID, la 

paret aquella amb els cables, d’un mes a l’altre no es pot arribar a fer alguna cosa? A la 

paret que hi ha al carrer Major, la paret aquella que hi ha una caixa elèctrica, un altre 

mes passem i continuem estant igual, no podem fer res? Posar una xapa a terra 

metàl·lica, com a mínim, dic jo, en llocs tan cèntrics com aquests, si queden apartats 

potser no és tan important però penso que això seria... 

 

Sr. Alcalde: S’ha de fer la instal·lació elèctrica, l’Enher o la Fecsa ha descobert que 

l’Ajuntament de Palafolls no havia connectat mai i ens han passat una factura pels 

últims cinc anys però havien passat vint anys sense connectar correctament. La factura? 

La llei només permet recuperar els últims quatre anys, han calculat el que hem gastat 

l’últim mes i l’han multiplicat per dotze i per quatre. No ho sé, ha estat barat. Ja estem? 

 

Sr. Gallart: Sí, gràcies. 

 

Sr. Alcalde: Jo volia afegir una cosa al que has dit tu abans. Has dit alguna cosa així 

com que ningú es creurà que l’Alcalde ha organitzat aquest bunyol allà a l’entrada a la 

zona industrial per crear tot aquest merder que hi ha ara a l’entrada de la zona industrial, 

però és que ningú s’ho creuria, vull dir que no creus que això ha estat fet expressament. 

Jo et vull dir que jo no estic tant segur que la gent no ho cregui això perquè entre altres 

coses la gent està convençuda, sobretot els de Blanes perquè m’envien cartes de tant en 

tant insultant-me, que el tema del semàfor en vermell és idea meva per frenar la gent 

que ve d’allà a aquí i potser per despistar i que se’n vagin a dinar a ca l’Estevenet o a 

comprar alguna cosa. Vull dir que hi ha gent que creu que les coses que passen, per 

exemple després d’haver tingut tants accidents i que mantenim un semàfor en vermell 

perquè no acceptem fer una rotonda que no resolgui el tema del trànsit peatonal doncs 

és una..., ho entens? Fas una cara com... 

 

Sr. Alemany: El bunyol era... 

 

Sr. Alcalde: El bunyol és allà. 

 

Sr. Alemany: Vostè aprofita una cosa per l’altra. 
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Sr. Alcalde: Ara hi vaig allà. Jo crec que s’ha de fer del vici virtut. I jo crec que en 

aquest moment si la Generalitat ens obrís una via des del nou Massimo Dutti a la 

carretera no sé si ens aniria bé, no podríem fer res, no els hi diríem que no, però jo crec 

estem molt a prop d’agafar tots aquests camions que ens molesten tant, que ho deixen 

tan lleig i fer un super negoci. O sigui, jo crec que tenim a les mans una quantitat de 

recursos i, a més tenim els terrenys al costat i hi ha uns camions que evidentment han 

d’anar a algun lloc, i penso que en aquest sentit, és igual que siguin més o menys, però 

que una cosa que avui és tema com de crítica que no hem tingut prou previsió potser 

dintre de poc temps, potser dintre d’un any algú dirà “ostres, això és la mina de oro” 

perquè és veritat. Penso que som molt tontos de no haver-ho fet ja. En això sí que anem 

en retard com és habitual en aquesta casa, que anem en retard en les coses, però jo diria 

que el tema aquest dels camions, així com en altres em sembla molt difícil resoldre, jo 

crec que això es pot resoldre fàcilment i que a més ens doni molts diners. 

 

Sr. Alemany: Tant de bo, però, recordi bé aquestes paraules sobretot perquè queden 

gravades en l’acta, tant de bo, però si la decisió d’utilitzar els serveis que es puguin 

construir és dels transportistes, coneixent mínimament per sobre quina és... 

 

Sr. Alcalde: No, no, els serveis els fem nosaltres. 

 

Sr. Alemany: No, no, no, la utilització dels serveis, és a dir, si la decisió d’agafar els 

camions aquests, el meu camió jo sóc transportista l’agafo i el porto en una zona que 

haig de pagar per tenir uns serveis determinats, si la decisió és del transportista en 

qüestió tenint en compte una mica i coneixent per sobre quin és el tipus de relació a  

nivell econòmic que tenen jo li dic que no serà tant automàtica aquesta situació sinó hi  

ha algun aspecte, per part de l’Ajuntament, que els convidi a utilitzar-ho perquè si no... 

 

Sr. Alcalde: Ja ho hem dit; zones verdes, blaves, prohibicions, multes. 

 

Sr. Alemany: D’acord, si anem per prohibicions i multes, cosa que no és costum, potser 

sí perquè en zones verdes i blaves, a nivell econòmic, serà difícil que es pugui 

compensar el cost que imagino, que no el sé, però que imagino que tindrà un servei 

d’aquest tipus. 

 

Sr. Alcalde: El que anem a fer són tot això, que siguin dissuasoris, que la gent digui 

“quina bestiesa, això no ho penso pagar”, alguna cosa així. 

 

Sr. Alemany: D’acord. Ja que m’ha donat la paraula un petit incís. M’he deixat un punt 

que era interessant i li volia comentar, ara utilitzaré una expressió que no és...”si se 

puede” no ve al cas amb el tema de la plataforma d’hipoteques, que quedi clar. Una 

notícia que llegeixo que és del 28/01/2015, “l’Ajuntament de Palamós fixa quines han 

de ser  les línies mestres del seu creixement i desenvolupament pels pròxims deu anys. 

Ahir dimarts, en el Ple de l’Ajuntament, es va aprovar per unanimitat el Pla estratègic 

de desenvolupament local que s’ha elaborat durant el darrer any amb la participació 

d’entitats, associacions, col·lectius, particulars de la vida mitjançant el qual es marca el 

full de ruta del creixement i desenvolupament de Palamós amb la perspectiva dels 

propers deu anys. Aquest document estableix les línies per fer de Palamós una ciutat 

innovadora, de qualitat,...” aquí hi ha una mica de propaganda, això està bé, és correcte, 

“desenvolupament econòmic, social”. Volíem fer especialment incís en el fet de que es 

poden consensuar coses, la qual cosa vol dir que tots estem disposats a cedir algo, que 
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es pot fer una participació a nivell de ciutadania extensa i que es poden traçar projectes 

a deu anys, tot això és possible. Li comento perquè com que ja podem dir que ha passat 

doncs..., no és l’única vila que ho ha fet. 

 

Sr. Alcalde: Ja sap que opino jo de plans estratègics... 

 

Sr. Alemany: Sí, sí, en sóc conscient. 

 

Sr. Alcalde: És que a més els he patit. Vull dir, tenim en el calaix uns quants plans 

generals que mira com han acabat. 

 

Sr. Alemany: Però que no eren participatius. 

 

Sr. Alcalde: Hagués estat pitjor encara. 

 

Sr. Alemany: D’acord. 

 

Sr. Alcalde: El Sr. Ribas em va enviar l’altre dia una sèrie de notes que havia tret de 

publicacions sobre la situació de l’atur a Palafolls respecte els anys anteriors i respecte a 

la situació actual. Jo li volia demanar si poguessis explicar-ho. 

 

Sr. Ribas: Molt breu perquè no tinc les dades aquí si voleu ja us les passaré. Com cada 

any el que faig és mirar com ha anat, quan es tanca l’any, com ha anat l’atur al poble, a 

la comarca i al nostre país, a Catalunya. I a més lliga amb això perquè hem parlat de 

comerç, hem parlat de polígons, hem parlat dels camions, hem parlat de l’activitat 

econòmica, hem parlat de que tanquen comerços que és el pitjor que pot haver i el pitjor 

que hi ha és l’atur en aquests moments, diria que és la lacra de tot. En aquest sentit, he 

fet l’estudi que vaig fent, vaig sumant cada any, Palafolls de fa uns anys està a la cua del 

Maresme, el poble amb més atur de tot El Maresme, fa vuit, deu anys. Fa uns anys va 

sortir, existeix el reportatge, hi ha el Punt diari, quan teníem El Punt diari del Maresme 

quan encara érem rics i podíem tenir diaris, una vegada va sortir que Palafolls era el 

poble amb més atur del Maresme, fa anys. Bé, l’evolució ha anat millorant i els últims 

anys sí que es nota una millora substancial. Si mirem fa quatre anys Palafolls era el 

tercer o quart per la cua, com deia el Sr. Bermán, i estàvem per sobre la mitjana del 

Maresme, estàvem dos, tres punts... Palafolls estava més o menys al divuit, El Maresme 

estava al setze, dos, tres punts. Al 2011, 2012 ha anat baixant, ha anat baixant, al 2014 

Palafolls està per sota de la mitjana del Maresme, o sigui que en realitat El Maresme ha 

baixat a un nivell i Palafolls ha baixat substancialment més. Si mirem els dos últims 

anys, el 2013 podríem dir que l’atur ha baixat a tota Catalunya, fins el 2012 l’atur ha 

anat pujant, l’atur a Catalunya, Palafolls, El Maresme ha anat pujant en diferent ritme 

però el 2013 l’atur a Catalunya ha baixat casi, si no recordo malament, un tres, tres i 

pico per cent, El Maresme més o menys igual mig punt de diferència de Catalunya i 

Palafolls ha baixat un set per cent, això al 2013. Al 2014, a tancament de 31 de 

desembre, l’atur a Catalunya ha baixat un sis, set per cent, al Maresme més o menys 

igual i Palafolls ha baixat més d’un dotze per cent, o sigui que cent dos persones l’any 

2014 com a bona notícia han trobat feina a Palafolls. Això no vol dir que tota l’activitat 

sigui generada pel poble però tot hi ajuda. Tot i això, tenim encara una mitjana, si no 

recordo malament, del quinze coma quatre per cent d’atur en aquests moments a 

Palafolls. Vol dir, que estem en un ritme de baixada doblant els dos últims anys del que 

passa a Catalunya i del que passa al Maresme. 
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Sr. Alcalde: Bé, deixem-ho així, no?

Sr. Alemany: Tot i això, ho dic perquè... no per Palafolls perquè és un registre més o
menys discutit a nivell de país perquè diguéssim que és la gent que està apuntada a
l'atur i això implica que hi ha gent que es desapunta perquè està farta de... hi ha diverses
lectures que es poden treure sobre això, per no parlar, perquè segur que el Sr. Osorio
estarà d'acord amb mi en aquest aspecte dels contractes precaris i la precarietat... per no
parlar d'això, en qualsevol cas, millor estar aquí que no a la cua de tot plegat.

Sr. fübas: Encara ens queda molt, vull dir que no estem... ni molt menys...

Sr. Alcalde: La dada més fiable sembla no tant el núÏnero d'inscrits a l'atur que els
inscrits en la Seguretat Social, no? És això? Molt bé. Doncs ja estem.

I no havent-hi més assuÏnptes a tractar el Sr. Alcalde donà per aixecada la sessió, essent
les 22:38 hores, del que jo, el Secretari, en dono fe.
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