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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
  

Caràcter: Ordinari 
Data: 8 d'abril de 2016 
Hora que comença: 20:00 hores 
Hora que acaba: 00:03 hores del dia 9 d’abril de 2016 
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament 
 

PRESIDEIX  
 
Valentí Agustí i Bassa, Alcalde de la corporació (PSC-CP)  
 

REGIDORS ASSISTENTS  
 
Primera Tinent d’Alcalde: Mª Dolores Agüera Martín (PSC-CP) 
Segon Tinent d’Alcalde: José Manuel Rueda García (PSC-CP) 
Rosa María García Colomer (PSC-CP) 
Rafael Cubarsí Bas (PSC-CP) 
Montserrat Rovira Riera (PSC-CP) 
Francesc Alemany i Martínez (ERC-AM) 
Susanna Pla i Capdevila (ERC-AM) 
Jordi Villaret i Sayago (ERC-AM) 
Judit Caimel i Pujol (ERC-AM) 
Oscar Bermán Boldú (PP) abandonà la sessió a l’inici del punt número 12 de l’ordre del 
dia, Mocions, després de retirar la que havia presentat ell i essent les 21:50 hores. 
Juan Andrés Osorio Piñeiro (ICV-EUiA-E) 
Martín Victoria Iglesias (C’s) 
 

EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Roser Corbera Safont, Interventora-accidental de la corporació. 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA  
 
María Cacharro López, Secretària de la corporació. 
 

ORDRE DEL DIA  
 
1. APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS 
ANTERIORS CELEBRADES EL 29 DE GENER DE 2016 I EL 9 DE FEBRER DE 
2016. 
2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 55/2016 AL 342/2016.                           
3. SOL·LICITUDS, COMUNICACIONS I DISPOSICIONS D’INTERÉS PER A 
L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. 
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4. PROPOSTA D'ESTIMACIÓ/DESESTIMACIÓ PARCIAL DE LES 
AL·LEGACIONS PRESENTADES I D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA 
NORMATIVA D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA LLAR D'INFANTS 
MUNICIPAL DE PALAFOLLS. 
5. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA 
REGULADORA DE LA CREACIÓ, MODIFICACIÓ I SUPRESSIÓ DE FITXERS 
DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE PALAFOLLS. 
6. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA 
MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ I EL SEU QUADRE DE SANCIONS. 
7. DEROGACIÓ DEL REGLAMENT DEL REGISTRE ADMINISTRATIU 
D'UNIONS ESTABLES DE PARELLA DE PALAFOLLS. 
8. APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE 
LA CONSERVACIÓ, NETEJA I TANCAMENT DE SOLARS I TERRENYS. 
9. APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL CARRER 
DE BAIX NÚMERO 26. 
10. APROVACIÓ DE DIES ADDICIONALS DE PERMÍS PER ASSUMPTES 
PROPIS I  DIES ADDICCIONALS DE VACANCES, PER RAÓ D'ANTIGUITAT, 
DELS EMPLEATS DE L'AJUNTAMENT DE PALAFOLLS.  
11. DONAR COMPTE DE L'INFORME SOBRE INFORMACIÓ TRIMESTRAL 
CONTRA LA MOROSITAT CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 
L'EXERCICI 2015. 
12. MOCIONS. 
13. MESES DE CONCERTACIÓ 2016-2019: PROJECTES PRESENTATS A LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 
QUADRIENNI 2016-2019”. 
14. PRECS I PREGUNTES. 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Sessió íntegrament enregistrada al portal vídeo-acta: http://palafolls.videoacta.es/ 
 
Abans de l’inici de la sessió, el Sr. Alcalde dóna la paraula al públic assistent, quedant 
les seves intervencions enregistrades a l’inici de l’audio-acta de la sessió, disponible al 
següent enllaç: http://palafolls.videoacta.es/ 
 
1. APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS 
ANTERIORS CELEBRADES EL DIA 29 DE GENER DE 2016 I EL 9 DE 
FEBRER DE 2016. 
 
Per invitació del Sr. Alcalde, en relació a l’aprovació de les actes de les sessions 
celebrades els dies 29 de gener i 9 de febrer de 2016, es produeixen les intervencions 
que es recullen en el punt primer de l’audio-acta de la sessió, disponible al següent 
enllaç: http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20160408&punto=1 
 
Ambdues actes foren aprovades, per unanimitat, amb la següent esmena a la del 29 de 
gener de 2016: 
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En el punt núm. 9, Precs i Preguntes, en la transcripció literal del diàleg entre el Sr. 
Alcalde i el Sr. Alemany, 
 
On diu: 
 
(...) 
 
Sr. Alemany: Molt bé, doncs que consti en acta que no puc fer les preguntes. 
 
Sr. Alcalde: Li donem la paraula al públic que també fa estona que s’espera. 
 
(...) 
 
Ha de dir: 
 
(...) 
 
Sr. Alemany: Molt bé, doncs que consti en acta que no puc fer les preguntes. 
 
Sr. Alcalde: Val. Li donem la paraula al públic que també fa estona que s’espera. 
 
(...) 
 
2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 55/2016 AL 
342/2016. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 
consultar al següent enllaç: 
http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20160408&punto=2 
 
3. SOL·LICITUDS, COMUNICACIONS I DISPOSICIONS D’INTERÉS PER A 
L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. 
 
La intervenció relativa a aquest punt es troba enregistrada en l’audio-acta. Es pot 
consultar al següent enllaç:  
http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20160408&punto=3 
 
4. PROPOSTA D'ESTIMACIÓ/DESESTIMACIÓ PARCIAL DE LES 
AL·LEGACIONS PRESENTADES I D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA 
NORMATIVA D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA LLAR 
D'INFANTS MUNICIPAL DE PALAFOLLS. 
 
Vist l’acord adoptat pel Ple municipal en sessió de 29 de desembre de 2015 relatiu a 
l’aprovació inicial de les normes d’organització i funcionament del centre Llar d’infants 
Palafollets i sotmetiment a informació pública durant el període de 30 dies. 
 
Atès que durant el període d’exposició pública  foren formulades dues al·legacions. Una 
mitjançant escrit presentat el 29 de desembre de 2015 amb registre d’entrada 4898, per 
part de l’AMPA de la Llar d’infants Palafollets.  
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La segona al·legació es presenta mitjançant escrit presentat el 5 de febrer de 2016 amb 
registre 466, en nom de les educadores de la llar d’infants.  
 
Les al·legacions que presenta contra l’esmentat acord, són de manera sintetitzada, les 
següents: 
 

- Per part de l’AMPA, que no es tanqui la llar d’infants municipal del 15 al 31 
d’Agost, ja que quan es va iniciar el curs no es va informar a les famílies i que es 
tingui en compte l’opinió dels usuaris del servei. 
 

- Per part de les educadores, estan en desacord amb els punts: la ràtio del migdia, 
l’absència de la figura del subdirector, els dies de tancament de la llar, l’horari 
del mes de Juliol, les reunions amb el CDIAP. 
 

D’acord amb la reunió celebrada el 23 de febrer amb les educadores i els representants 
sindicals i els representants de l’ajuntament i desprès d’haver-ho sotmès en un claustre 
es comunica a l’ajuntament que les educadores estan d’acord amb el tancament del 15 
d’Agost al 15 de setembre. Es comunica a les educadores que hi haurà una subdirectora 
que suplirà a la directora en cas de malaltia. Respecte els altres temes exposats a 
l’al·legació quan es llegeixen els articles no expressen la seva discrepància.  
  
Atès que durant la inscripció del curs 2015-2016 no s’havia informat prèviament a les 
famílies dels usuaris de la llar d’infants Palafollets sobre la modificació del calendari i 
d’acord amb l’opinió de les famílies dels usuaris. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, de data 4 
d’abril de 2016, el Ple de l’Ajuntament amb el vot a favor dels senyors Valentí Agustí 
Bassa, María Dolores Agüera Martín, José Manuel Rueda García, Rosa María García 
Colomer, Rafael Cubarsí Bas, Montserrat Rovira Riera, Juan Andrés Osorio Piñeiro i 
Martín Victoria Iglesias i l’abstenció dels senyors Francesc Alemany i Martínez, 
Susanna Pla i Capdevila, Jordi Villaret i Sayago, Judit Caimel i Pujol i Oscar Bermán 
Boldú, acordà: 
 
Primer.- ESTIMAR PARCIALMENT l’al·legació formulada per l’AMPA de la 
llar d’infants Palafollets, contra l’acord d’aprovació inicial de les normes 
d’organització i funcionament del centre llar d’infants municipal Palafollets de 
Palafolls, adoptat pel ple de la corporació, en sessió de data 29 de desembre de 
2015. 
 
Segon.- DESESTIMAR PARCIALMENT l’al·legació de les educadores, contra 
l’acord d’aprovació inicial de les normes d’organització i funcionament del centre 
llar d’infants municipal Palafollets, adoptat pel ple de la corporació, en sessió de 
data 29 de desembre de 2015. 
 
Tercer.- APROVAR DEFINITIVAMENT les normes d’organització i gestió de 
centre de la llar d’infants municipal Palafollets, amb les modificacions següents, 
realitzades per la al·legació presentada: 
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Disposició final. Aquesta normativa entrarà en vigor el dia següent a la seva 
aprovació excepte els articles 10. Calendari escolar i l’article 11. Horari escolar 
que entrarà en funcionament el curs 2016-2017. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord als interessats i publicar el seu contingut amb les 
condicions exposades. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 
consultar al següent enllaç: 
http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20160408&punto=4 
 
5. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA 
REGULADORA DE LA CREACIÓ, MODIFICACIÓ I SUPRESSIÓ DE 
FITXERS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE 
PALAFOLLS. 
 
Vist que, per acord de Ple de l’Ajuntament, de data 27 de març de 2012, es va aprovar 
inicialment l’Ordenança Reguladora de la creació, modificació i supressió de fitxers de 
dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Palafolls, quedant aquesta aprovada 
definitivament un cop transcorregut el termini d’exposició al públic. 
 
Atès que l’Ajuntament de Palafolls té la necessitat d’implementar als cotxes patrulla un 
sistema de geolocalització dels vehicles policials i de protecció civil per tal de poder fer 
el seguiment de les rutes que realitzen els vehicles i així poder optimitzar els recursos de 
què es disposen. 
 
Atès que, les Corporacions municipals estan facultades per intervenir en l’activitat dels 
ciutadans i les ciutadanes mitjançant l’aprovació d’ordenances i reglaments, tal com 
reconeixen els articles 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local i 236 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
 
Atès que, l’art. 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (d’ara en 
endavant, ROAS), aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, regulador del 
procediment d’aprovació de les ordenances municipals exigeix l’adopció d’una 
resolució per la qual s’iniciï l’expedient de formació de l’ordenança corresponent i la 
designació d’una comissió d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de 
la norma. 
 
Vist l’avantprojecte elaborat per la Comissió d’estudis i que s’adjunta a la present 
proposta. 
 
Vistos els articles 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local i 62 i següents del ROAS.  
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, de data 4 
d’abril de 2016, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acordà: 
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Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de la 
creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal de 
l’Ajuntament de Palafolls, segons la següent redacció:  
 
- S’afegeix un nou punt dins l’ANNEX I: FITXERS QUE ES CREEN. 
 
... 
 
11.- SISTEMA DE GEOLOCALITZACIÓ DELS VEHICLES DE LA POLICIA 
LOCAL I PROTECCIÓ CIVIL 
 
RESPONSABLE DEL FITXER. 
 
- Nom de l’òrgan responsable: Ajuntament de Palafolls 
- Denominació de l’ens: Ajuntament 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P0815400G 
- Domicili: Pl. Major, 11. 
- Codi postal. Localitat: 08389. Palafolls. 
- Província: Barcelona 
- País: Espanya 
- Telèfon: 937 620 043 
- Fax: 937 652 211 
- Email: palafolls@palafolls.cat 
 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER. 
- Nom: Sistema de geolocalització dels vehicles de la Policia Local i de Protecció Civil 
-Descripció del tractament finalitat i usos previstos: Recollir les dades dels itineraris 
efectuats pels vehicles de la Policia Local i de Protecció Civil, sense identificació de les 
persones, únicament de la flota dels vehicles, amb la finalitat de vetllar per la cobertura 
de tot el municipi. 
 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES. 
 
- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal 
- Col·lectius o categories d'interessats: Policies locals del propi Ajuntament i 
voluntaris de protecció civil, tot i que únicament servirà per el control dels vehicles 
policials i de protecció civil titularitat de l’Ajuntament de Palafolls 
- Procediment de recollida de dades: A través d'un sistema de geolocalització, 
mitjançant GPS. 
 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER. 
 
- Dades de caràcter identificatiu: Matricula del vehicle 
-Altres dades: Recurreguts ubicació al municipi. 
- Sistema de tractament: Automatitzat. 
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MESURES DE SEGURETAT. 
 
- Nivell de seguretat adoptat: baix. 
 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES. 
 
Altres destinataris de cessions: No es produeixen cessions de dades a tercers 
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES. 
 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ. 
 
Oficina / Servei d'atenció al ciutadà. Ubicació: la indicada pel Responsable del Fitxer. 
 
Segon.- Sotmetre l’aprovació de la modificació de l’Ordenança reguladora de la 
creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal de 
l’Ajuntament de Palafolls a informació pública per un termini de 30 dies, a efectes 
de reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent edicte al 
BOP, al DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler 
d’anuncis d’aquesta Corporació, i a la pàgina web municipal.  
 
Tercer.- Transcorregut el termini d’informació pública sense haver-se presentat 
reclamació ni suggeriment, la modificació de l’Ordenança s’entendrà aprovada 
definitivament sense necessitat de nou acord. 
 
Aprovada definitivament la modificació de l’Ordenança reguladora de la creació, 
modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de 
Palafolls es publicarà íntegrament en el BOP, entrant en vigor una vegada 
transcorregut el termini de 15 dies previst a l’art. 65.2 LRBRL. Així mateix, 
s’inserirà l’anunci en el tauler de la Corporació i en el DOGC, anunciant la 
referència al BOP en el que s’hagués publicat íntegrament el text. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a l’Administració de l’Estat i a la de la 
Comunitat Autònoma, dins del termini dels quinze dies següents a la seva 
aprovació definitiva. 
 
Cinquè.- Facultar tan àmpliament com sigui necessari en dret al Sr. Alcalde per a 
la tramitació i execució d’aquests acords. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 
consultar al següent enllaç: 
http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20160408&punto=5 
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6. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA 
MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ I EL SEU QUADRE DE SANCIONS. 
 
Atès en sessió plenària de 2 de gener de 2004, el Ple de l’Ajuntament de Palafolls va 
aprovar inicialment l’ordenança municipal de circulació amb un nou quadre de 
sancions, i havent transcorregut  el termini d’informació pública sense  haver presentat 
reclamacions, l’acord  inicial va esdevenir ferm  i es va publicar  en el  BOPB de data 
26 d’abril de 2004. 
 
Atès que  el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 20 de maig de 2014 va 
aprovar inicialment la modificació  de l’Ordenança  municipal  de circulació i el seu 
quadre de sancions ,  i havent transcorregut  el termini d’informació pública sense haver 
presentat reclamacions, l’acord inicial va esdevenir ferm i es va publicar al BOPB   de 
data  16 de juliol de 2014, l’annex del text de la modificació, en relació als articles 53, 
54, 55, 63 i el quadre sancionador en quant a l’article 94. 
 
Atès que l’article 7 del Reial  Decret Legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre ,  que aprova el 
Text Refós de la Llei sobre el tràfic, circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial 
atribueix als municipis les següents competències:  
 
“a) La regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina, por medio de agentes propios, del tráfico 
en las vías urbanas de su titularidad, así como la denuncia de las infracciones que se cometan en dichas 
vías y la sanción de las mismas cuando no esté expresamente atribuida a otra Administración. 
b) La regulación mediante ordenanza municipal de circulación, de los usos de las vías urbanas, haciendo 
compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios con la necesaria 
fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles, así como el establecimiento de medidas de 
estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos, prestando especial 
atención a las necesidades de las personas con discapacidad que tienen reducida su movilidad y que 
utilizan vehículos, todo ello con el fin de favorecer su integración social. 
c) La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no dispongan de título que habilite el 
estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización concedida, hasta que se logre 
la identificación de su conductor. 
La retirada de los vehículos de las vías urbanas y su posterior depósito cuando obstaculicen, dificulten o 
supongan un peligro para la circulación, o se encuentren incorrectamente aparcados en las zonas de 
estacionamiento restringido, en las condiciones previstas para la inmovilización en este mismo artículo. 
Las bicicletas sólo podrán ser retiradas y llevadas al correspondiente depósito si están abandonadas o si, 
estando amarradas, dificultan la circulación de vehículos o personas o dañan el mobiliario urbano. 
Igualmente, la retirada de vehículos en las vías interurbanas y el posterior depósito de éstos, en los 
términos que reglamentariamente se determine. 
d) La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegra y exclusivamente por el casco 
urbano, exceptuadas las travesías. 
e) La realización de las pruebas a que alude el artículo 5.o) en las vías urbanas, en los términos que 
reglamentariamente se determine. 
f) El cierre de vías urbanas cuando sea necesario. 
g) La restricción de la circulación a determinados vehículos en vías urbanas por motivos 
medioambientales.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
Atès que el Reial Decret Legislatiu 6/2015 de de 30 d’octubre,  que aprova el Text 
Refós de la Llei sobre el tràfic, circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial  regula 
en  els articles  75, 76 i 77  les infraccions lleus, greus i molt greus respectivament, i  
l’article  80  estableix les sancions per faltes lleus amb multa fins a 100 €,  per faltes  
greus amb multa de 200 €, per faltes molt greus  amb multa de 500 €, i les infraccions 
consistents en no respectar els límits de velocitat es sancionaran en la quantia prevista 
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en l’annex  IV de la llei. Sense  perjudici  de les sancions previstes en els   subapartats 
de l’apartat 2 de l’article 80. 
 
Atès que  l’article 94 de l’esmentat Decret Legislatiu  regula que  el pagament voluntari  
de la multa en el moment d’entrega de la denuncia  o dins del termini de 20 dies naturals 
a partir de la seva notificació implica la reducció del 50% de l’import de la sanció. 
 
Atès  que  procedeix actualitzar els imports de les sancions previstes en l’ordenança 
municipal vigent  a l’esmentada normativa  de tràfic.  
 
Atès que l’article 49 de la Llei Reguladora de las Bases de Règim Local  i l’article 178 
del Decret  Legislatiu  2/2003, de 28 d’ abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de regim  local de Catalunya  regulen el  procediment al qual es sotmetrà 
l’aprovació  d’Ordenances:  a) aprovació inicial pel ple, b) informació publica i 
audiència als interessats per un mínim de 30 dies hàbils  per la presentació de 
reclamacions c)Resolució de totes les reclamacions i suggeriments  presentades dins de 
termini i aprovació definitiva pel ple. 
 
Atès que l’article 70.2 del mateix Text Legal  llei estableix que les ordenances hauran 
ser publicades en el  BOPB . 
 
Atès que l’article 123.1.d) de l’esmentat Text,  atribueix al Ple  la competència per 
aprovar  les ordenances i reglaments  municipals.     
 
Vist el dictamen de la Comissió Especial de Comptes, de data 4 d’abril de 2016, el Ple 
de l’Ajuntament amb el vot a favor dels senyors Valentí Agustí Bassa, María Dolores 
Agüera Martín, José Manuel Rueda García, Rosa María García Colomer, Rafael Cubarsí 
Bas, Montserrat Rovira Riera, Francesc Alemany i Martínez, Susanna Pla i Capdevila, 
Jordi Villaret i Sayago, Judit Caimel i Pujol, Juan Andrés Osorio Piñeiro i Martín 
Victoria Iglesias i el vot en contra del senyor Oscar Bermán Boldú, acordà: 
 
PRIMER: Aprovar inicialment la modificació  del quadre  de sancions recollit en 
l’annex 1  de l’ordenança  municipal de circulació i transports vigent i el qual  
s’adjunta a aquesta proposta mitjançant Annex. 
 
SEGON: Obrir un  període d’informació publica  i audiència als interessats pel  
termini de 30 dies  hàbils per formular reclamacions, al·legacions o suggeriments, 
des de la publicació.  
 
TERCER: En el cas de no presentar-se  reclamacions, al·legacions o suggeriments  
en l’esmenat termini, es considerarà aprovada definitivament sense necessitat  
d’acord plenari i es publicarà el seu articulat íntegre als efectes de la seva  
vigència. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 
consultar al següent enllaç: 
http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20160408&punto=6 
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7. DEROGACIÓ DEL REGLAMENT DEL REGISTRE ADMINISTRATIU 
D'UNIONS ESTABLES DE PARELLA DE PALAFOLLS. 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 13 de gener de 2006 va aprovar 
inicialment el Reglament del Registre Administratiu d’Unions Estables de Parella de 
Palafolls. Exposat al públic pel termini de trenta dies sense al·legacions, es va entendre 
aprovat definitivament i va ser publicat al BOP de Barcelona núm. 88 de 13 d’abril de 
2006. 
 
Aquest Reglament es va aprovar durant la vigència de la Llei 10/1998, de 15 de juliol, 
del Parlament de Catalunya, d’unions estables de parella. La Llei 25/2010 de 29 de 
juliol del llibre segon del Codi Civil, relatiu a la persona i la família, que va entrar en 
vigor l’1 de gener de 2011, regula la convivència estable en parella i substitueix 
íntegrament la Llei esmentada. 
 
Més recentment, el Decret Llei 3/2015, de 6 d’octubre, modifica la Llei 25/2010, per tal 
de crear els instruments necessaris per estendre la igualtat dels drets civils de les 
parelles estables a l’àmbit dels drets de caràcter públic, com ara el de percebre de la 
Seguretat Social la pensió de viduïtat. Es crea doncs un Registre autonòmic de parelles 
estables, al temps que es remet a un reglament posterior la regulació de la seva 
organització, funcionament i publicitat. 
 
Segons el Preàmbul del Decret Llei, els registres que a tal efecte havien creat diverses 
entitats locals han anat deixant de funcionar, “sobretot perquè s’ha fet palesa la seva 
manca d’efectivitat a l’hora de la prova, ja que, com que no hi havia cap connexió entre 
ells, no era possible provar la no-duplicitat de les inscripcions i altres irregularitats que 
es poguessin presentar”. 
 
El Reglament del Registre de parelles estables es troba actualment en tramitació 
(informació pública anunciada al DOGC núm. 7028 de 30 de desembre de 2015). En ell 
es preveu l’accés al Registre dels “instruments públics corresponents que acrediten la 
constitució, l’existència, o l’extinció de les parelles estables, d’acord amb el que 
estableixen els articles 234-1 i 234-4 del Codi Civil de Catalunya” (art. 3).  
 
A banda del fet que només es faci referència a documents notarials per a la constitució o 
acreditació de l’existència de la parella estable, l’article 7.3 del projecte preveu 
l’existència d’una secció especial d’inscripcions dutes a terme pels registres municipals 
de parelles estables fins l’entrada en vigor del Decret llei 3/2015, de 6 d’octubre. Segons 
la disposició transitòria segona, aquestes inscripcions tindran la validesa i efectes que 
els atribuïa la legislació vigent en el moment en que es van practicar, sempre que no en 
consti la revocació. 
 
Aquestes previsions fan aconsellable la derogació del Reglament del Registre 
Administratiu d’Unions Estables de Parella de Palafolls, que haurà de seguir les 
mateixes formalitats que per a la seva aprovació o modificació.  
 
Vist l’informe emès per la Secretària de la Corporació de data 22 de març de 2016. 
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Vistos els articles 22.2.d) i 47.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, de data 4 
d’abril de 2016, el Ple de l’Ajuntament amb el vot a favor dels senyors Valentí Agustí 
Bassa, María Dolores Agüera Martín, José Manuel Rueda García, Rosa María García 
Colomer, Rafael Cubarsí Bas, Montserrat Rovira Riera i Juan Andrés Osorio Piñeiro i  
l’abstenció dels senyors Francesc Alemany i Martínez, Susanna Pla i Capdevila, Jordi 
Villaret i Sayago, Judit Caimel i Pujol, Oscar Bermán Boldú i Martín Victoria Iglesias, 
acordà: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la derogació del Reglament del Registre 
Administratiu d’Unions Estables de Parella de Palafolls i la supressió de l’esmentat 
Registre. 
 
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública i audiència als interessats 
durant trenta dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments. Si en 
aquest termini no se n’hagués presentat cap, s’entendrà definitivament aprovat 
l’acord provisional. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 
consultar al següent enllaç: 
http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20160408&punto=7 
 
8. APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA 
DE LA CONSERVACIÓ, NETEJA I TANCAMENT DE SOLARS I TERRENYS. 
 
Atès que l’Ajuntament de Palafolls vol engegar l’Ordenança municipal reguladora de la 
conservació, neteja i tancament de solars i terrenys a l’Ajuntament de Palafolls. 
 
Aquesta ordenança pretén concretar el deure de conservació de terrenys i solars per la 
incidència que el mateix té en la salubritat, la protecció del medi ambient, la seguretat i 
la convivència ciutadana i la delimitació i dignificació de l’espai públic. 
 
Atès que, les corporacions municipals estan facultades per intervenir en l’activitat dels 
ciutadans i les ciutadanes mitjançant l’aprovació d’ordenances i reglaments, tal com 
reconeixen els articles 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, i 236 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.  
 
Atès que, el procediment legal d’aprovació de les ordenances municipals implica, per 
imperatiu de l’article 62 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, l’adopció d’una resolució per la qual 
s’iniciï l’expedient de formació de l’ordenança corresponent i la designació d’una 
Comissió d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la norma.  
 
Vista la Providència de l’Alcaldia de data 23 de març, pel qual s’incoa l’expedient per a 
la redacció i aprovació de l’Ordenança municipal reguladora de la conservació, neteja i 
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tancament de solars i terrenys a l’Ajuntament de Palafolls, designant-se una Comissió 
d’estudis encarregada de la redacció d’un avantprojecte de l’esmentada Ordenança. 
 
Vist l’avantprojecte elaborat per la Comissió d’estudis i que s’adjunta a la present 
proposta. 
 
Vistos els informes emesos pel Tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palafolls, 
de dates 13 d’agost de 2015 i 31 de març de 2016. 
 
Vistos els articles 22.2.d) i 70.2 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim 
Local i 62 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, de data 4 
d’abril de 2016, el Ple de l’Ajuntament amb el vot a favor dels senyors Valentí Agustí 
Bassa, María Dolores Agüera Martín, José Manuel Rueda García, Rosa María García 
Colomer, Rafael Cubarsí Bas, Montserrat Rovira Riera, Francesc Alemany i Martínez, 
Susanna Pla i Capdevila, Jordi Villaret i Sayago, Judit Caimel i Pujol, Juan Andrés 
Osorio Piñeiro i Martín Victoria Iglesias i l’abstenció del senyor Oscar Bermán Boldú, 
acordà: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la 
conservació, neteja i tancament de solars i terrenys a l’Ajuntament de Palafolls, 
d’acord amb l’Annex 1 que s’adjunta a aquesta proposta d’acord. 
 
Segon.- Sotmetre l’aprovació de l’Ordenança municipal reguladora de la 
conservació, neteja i tancament de solars i terrenys a l’Ajuntament de Palafolls, a 
informació pública per un termini de 30 dies, a efectes de reclamacions i 
suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent edicte al BOP, al DOGC, a 
un dels mitjans de comunicació escrita diària, al tauler d’anuncis d’aquesta 
Corporació i a la pàgina web municipal.  
 
Tercer.- Transcorregut el termini d’informació pública sense haver-se presentat 
reclamació ni suggeriment, l’Ordenança s’entendrà aprovada definitivament sense 
necessitat de nou acord. 
 
Aprovada definitivament l’Ordenança municipal reguladora de la conservació, 
neteja i tancament de solars i terrenys a l’Ajuntament de Palafolls, es publicarà 
íntegrament en el BOP, entrant en vigor una vegada transcorregut el termini de 15 
dies previst a l’art. 65.2 LRBRL. Així mateix, s’inserirà l’anunci en el tauler de la 
Corporació i en el DOGC, anunciant la referència al BOP en el que s’hagués 
publicat íntegrament el text. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a l’Administració de l’Estat i a la de la 
Comunitat Autònoma, dins del termini dels quinze dies següents a la seva 
aprovació definitiva. 
 
Cinquè.- Facultar tan àmpliament com sigui necessari en dret al Sr. Alcalde per a 
la tramitació i execució d’aquests acords. 
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Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 
consultar al següent enllaç: 
http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20160408&punto=8 
 
9. APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL 
CARRER DE BAIX NÚMERO 26. 
 
Vist que en data de 1 de juliol de 2015, ha tingut entrada en el registre d’aquest 
Ajuntament el Pla de Millora Urbana del carrer de Baix número 26, a instància del 
senyor Héctor Pastor Cornejo, redactat per l’arquitecta Laura Barbera, que té per objecte 
la reordenació del volum edificable a l’interior de la parcel·la, millorant la qualitat i la 
relació amb l’entorn, esgotant l’edificabilitat permesa pel planejament municipal vigent. 
 
Vist que en data de 4 de juny de 2015 l’arquitecte municipal va emetre informe, en el 
qual conclou que es pot aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana del carrer de Baix 
número 26, que té per objecte la reordenació del volum edificable sense modificació del 
Pla General d’Ordenació ni afectació de béns municipals, en el ben entès què per a 
l’aprovació provisional: a) caldrà aportar el consentiment escrit exprés del propietari 
veí, b) el plànol amb l’ordenació explicada del Pla Parcial del sector 29, c) reflexar en la 
columna de PMU del quadre de paràmetres urbanístics que enlloc de 3 m l’aplicació 
flexible de la distància mínima de 5 m, d) la fòrmula de densitat d’habitatges vigent, e) 
en l’art. 2 de l’ordenança estètica s’afegirà que no s’admeten les baranes de vidre i f) 
que l’expressió de la urbanització del plànol 4 es quantificarà econòmicament amb un 
pressupost desglossat, tenint-se d’aportar un CD en a-cat i pdf. 
 
Vist l’informe jurídic de data 8 de juliol de 2015, que consta en l’expedient 
administratiu. 
 
Vist que la Junta de Govern Local en sessió de data 13 de juliol de 2015 va acordar: 
 
“Primer.- Aprovar inicialment el pla de millora urbana del carrer de Baix número 26, a instància del 
senyor Héctor Pastor Cornejo, redactat per l’arquitecta Laura Barbera, que té per objecte la 
reordenació del volum edificable a l’interior de la parcel·la, millorant la qualitat i la relació amb 
l’entorn, esgotant l’edificabilitat permesa pel planejament municipal vigent, en el ben entès que per a la 
seva aprovació provisional caldrà incorporar les següents prescripcions, d’acord amb l’informe emès 
per l’arquitecte municipal de data 4 de juny de 2015: 
 
a) caldrà aportar el consentiment escrit exprés del propietari veí, 
b) el plànol amb l’ordenació explicada del Pla Parcial del sector 29, 
c) reflexar en la columna de PMU del quadre de paràmetres urbanístics que enlloc de 3 m l’aplicació 
flexible de la distància mínima de 5 m,  
d) la fórmula de densitat d’habitatges vigent,  
e) en l’art. 2 de l’ordenança estètica s’afegirà que no s’admeten les baranes de vidre i  
f) que l’expressió de la urbanització del plànol 4 es quantificarà econòmicament amb un pressupost 
desglossat, tenint-se d’aportar un CD en a-cat i pdf. 

Segon.- Sotmetre aquest acord a un tràmit d’informació pública d’un mes, ,comptador des de l’endemà 
de la darrera 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 i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament , tenint 
en compte que d’acord amb la Disposició Addicional Desena del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, el mes d’agost no computa, a fi que 
qualsevol persona que ho desitgi pugui examinar-la i formular, dins el termini esmentat, les al·legacions 
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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 dissabte de 9.00 a 14.00 hores. 

Tercer.- Suspendre, de conformitat amb els articles 73 i 74 del TRLUC, pel termini màxim de dos anys, la 
tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, i 
també l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o 
enderrocament de construccions, d’instal·lacions o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en l’àmbit territorial del Pla de 
millora urbana inicialment aprovat i grafiat en el plànol de delimitació número 2. Aquesta suspensió 
també es publicarà de forma conjunta amb la present aprovació inicial.  
 
De conformitat amb l’establert a l’article 102.4 del RLUC, mentre estigui suspesa la tramitació de 
procediments i l’atorgament de llicències en aplicació del què estableix l’article 71.2 del TRLUC, es 
poden tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent que siguin 
compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la 
naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada 
definitivament aprovat.   
 
Quart.- Notificar el present acord al senyors Héctor Pastor Conejo i Josep Pujol Oller. 

Cinquè.- Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació pública i dels acords 
d'aprovació que s'adoptin en llur tramitació, els quals podran consultar-se en la web oficial de 
l’ajuntament: www.palafolls.cat”. 

Vist que sotmès l’expedient a informació pública mitjançant anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona de data 3 d’agost de 2015, al diari El Punt Avui en 
data 27 de juliol de 2015, en el tauler d’anuncis d’aquesta Casa Consistorial de data 25 
de juliol de 2015 i en la pàgina web oficial de l’Ajuntament, www.palafolls.cat en data 
27 de juliol de 2015, i notificat individualment als interessats afectats, no s’han formulat 
al·legacions. 
 
Vist que en data de 16 de febrer de 2016 el senyor Héctor Pastor Cornejo ha presentat 
una proposta de Pla de Millora Urbana incorporant les prescripcions de l’acord 
d’aprovació inicial, afegint una quarta opció d’ordenació del volum, consistent en 
arribar a la màxima alçada de 10 m per aprofitar l’assolellament i l’eficiència energètica 
de l’edifici, però amb dues plantes de 100 m2 cadascuna, essent la inferior de doble 
alçada, en la qual hi haurà l’afegit d’un espai construït intermig de replà de l’escala i 
ascensor de 15.65 m2, que caldrà dissenyar segons realment l’alçada assolida de la 
planta superior esgotant l’edificabilitat. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal en data 23 de febrer de 2016, 
proposant l’aprovació provisional del Pla de Millora Urbana del carrer de Baix número 
26,  considerant que les esmenes introduïdes no constitueixen modificació substancial. 

Atès allò que disposen els articles 70.1.b) , 85  i Disposició Addicional Desena del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, i l’article 112 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’Urbanisme. 

Vistos els articles 52.2,c) 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 i els articles  22.2,c) i 
47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local. 
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Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, de data 4 
d’abril de 2016, el Ple de l’Ajuntament amb el vot a favor dels senyors Valentí Agustí 
Bassa, María Dolores Agüera Martín, José Manuel Rueda García, Rosa María García 
Colomer, Rafael Cubarsí Bas, Montserrat Rovira Riera, Francesc Alemany i Martínez, 
Susanna Pla i Capdevila, Jordi Villaret i Sayago, Judit Caimel i Pujol, Juan Andrés 
Osorio Piñeiro i Martín Victoria Iglesias i l’abstenció del senyor Oscar Bermán Boldú, 
acordà: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment el pla de millora urbana del carrer de Baix 
número 26, a instància del senyor Héctor Pastor Cornejo, redactat per l’arquitecta 
Laura Barbera, que té per objecte la reordenació del volum edificable a l’interior 
de la parcel·la, millorant la qualitat i la relació amb l’entorn, esgotant 
l’edificabilitat permesa pel planejament municipal vigent, amb incorporació de 
l’esmena no substancial consistent en afegir una quarta opció d’ordenació del 
volum, arribant a la màxima alçada de 10 m per aprofitar l’assolellament i 
l’eficiència energètica de l’edifici, però amb dues plantes de 100 m2 cadascuna, 
essent la inferior de doble alçada, en la qual hi haurà l’afegit d’un espai construït 
intermig de replà de l’escala i ascensor de 15.65 m2, que caldrà dissenyar segons 
realment l’alçada assolida de la planta superior esgotant l’edificabilitat. 
 
Segon.- Remetre el present Pla de millora urbana en triplicat exemplar i en format 
digital a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona a efectes de la seva 
aprovació definitiva. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 
consultar al següent enllaç: 
http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20160408&punto=9 
 
10. APROVACIÓ DE DIES ADDICIONALS DE PERMÍS PER ASSUMPTES 
PROPIS I  DIES ADDICCIONALS DE VACANCES, PER RAÓ 
D'ANTIGUITAT, DELS EMPLEATS DE L'AJUNTAMENT DE PALAFOLLS.  
 
Atès que en data 12 de setembre de 2015 es va publicar al Butlletí oficial de l’Estat el 
Reial decret llei 10/2015, d’11 de setembre, per mitjà del qual es concedeixen crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres 
mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul de l’economia, que va entrar en vigor 
el mateix dia de la seva publicació, on l’article 2,  modifica la Llei 7/2007, de 12 d’abril, 
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, que possibilita la modificació dels dies de 
permís per assumptes propis i vacances del personal funcionari, per raó d’antiguitat. 
 
Atès que l’avantdit article 2, en el seu apartat segon, afegeix una nova disposició 
addicional catorzena, on es disposa que cada Administració Pública podrà establir fins a 
dos dies addicionals de permís per assumptes particulars al complir el sisè trienni, 
incrementant-se com a màxim, en un dia addicional per cada trienni complert a partir 
del vuitè. 
 
I en el seu apartat tercer, afegeix una nova disposició addicional quinzena, on es disposa 
que cada administració podrà establir fins a un màxim de quatre dies addicionals de 
vacances en funció del temps de serveis prestats pels funcionaris públics.  
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Atès que aquests dies addicionals de permís per assumptes propis i vacances, per raó 
d’antiguitat, del personal funcionari, i en el cas de l’Ajuntament de Palafolls, també 
aplicables al personal laboral, van restar suspesos i sense efecte, a partir de l’entrada en 
vigor del Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat, doncs fins a l’entrada en vigor del Reial 
decret-llei 20/2012, era un dret ja reconegut als empleats de Ajuntament de Palafolls. 
 
Tenint en compte també que la Generalitat de Catalunya ha acordat amb els 
representants dels seus empleats, la recuperació i per tant el dret a gaudir dels dies 
addicionals d’assumptes propis i vacances, per raó d’antiguitat del seu personal, pendent 
d’entrar en vigor un cop s’efectuï la publicació al corresponent Diari oficial, moment en 
què, aquests seran també d’aplicació al personal funcionari de l’Ajuntament de 
Palafolls, d’acord amb l’article 300 del Decret Legislatiu 2/2008, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local, d’acord amb la qual el 
règim estatutari dels funcionaris de l’Administració Local pel que fa als permisos i les 
vacances, entre d’altres, ha de ser idèntic a la dels funcionaris de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
I per tant, per tot això, es considera necessari adoptar un acord per part d’aquesta 
Corporació, en relació als dies addicionals de permís per assumptes propis i vacances, 
per raó d’antiguitat, i fixar un calendari per al seu gaudiment, per tal que 
organitzativament un cop siguin vigents per al personal de la Generalitat de Catalunya, 
la seva aplicació directa al personal funcionari d’aquest Ajuntament, no sigui un 
impediment organitzatiu per a la prestació de serveis d’aquesta Corporació, i no origini 
una dualitat de drets entre el personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Palafolls.  
 
Vista la sessió celebrada el passat 14 de març de 2016 per la Mesa General de matèries 
comunes dels empleats de l’Ajuntament de Palafolls, personal laboral i funcionari, on 
els presents resten conformes amb les propostes que realitza la Corporació en relació als 
dies addicionals de permís per assumptes propis i els dies addicionals per vacances, per 
raó d’antiguitat, que es concreta en què els empleats de l’Ajuntament, personal 
funcionari i laboral, vegin incrementats aquests permisos i vacances, per raó 
d’antiguitat, d’acord amb el que establia la normativa abans de la seva suspensió, i que 
es detalla en el següent:  
 

- Dos dies addicionals de permís per assumptes propis des del dia següent al 
compliment del sisè trienni, incrementant-se com a màxim, en un dia addicional 
per cada trienni complert a partir del vuitè.  
 

- Gaudiment dels següents dies addiccionals de vacances:  
 

- Quinze anys de servei: vint-i-tres dies hàbils. 
- Vint anys de servei: vint-i-quatre dies hàbils. 
- Vint-i-cinc anys de servei: vint-i-cinc dies hàbils. 
- Trenta o més anys de servei: vint-i-sis dies hàbils.  

 
Proposant també, per part de la Corporació, per al gaudiment d’aquests dies addicionals 
de permisos i vacances, per raó d’antiguitat, el següent calendari:  
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Per a la recuperació dels dies addicionals d’assumptes propis per raó d’antiguitat, 
corresponents a l’any 2015:  
 

− Aquests es podran gaudir de l’1 d’abril de 2016 al 1 d’octubre de 2016, excepte 
el període comprés de l’1 de juliol de 2016 al 15 de setembre de 2016. 

Per al gaudiment dels dies addicionals d’assumptes propis per raó d’antiguitat, 
corresponents a l’any 2016, el següent calendari:  
 

− Aquests es podran gaudir de l’1 d’octubre de 2016 a l’1 març de 2017. 
Per al gaudiment dels dies addicionals de vacances per raó d’antiguitat, es proposa el 
mateix calendari que per els dies addicionals d’assumptes propis.  
 
Vist l’article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, on es determina que correspon al Ple de la Corporació Local acordar aquelles 
atribucions que expressament li confereixin les lleis. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, de data 4 
d’abril de 2016, el Ple de l’Ajuntament amb el vot a favor dels senyors Valentí Agustí 
Bassa, María Dolores Agüera Martín, José Manuel Rueda García, Rosa María García 
Colomer, Rafael Cubarsí Bas, Montserrat Rovira Riera, Francesc Alemany i Martínez, 
Susanna Pla i Capdevila, Jordi Villaret i Sayago, Judit Caimel i Pujol, Juan Andrés 
Osorio Piñeiro i Martín Victoria Iglesias i l’abstenció del senyor Oscar Bermán Boldú, 
acordà: 
 
Primer.- Aprovar i reconèixer els dies addicionals de permís per assumptes propis 
i  dies addicionals de vacances, per raó d’antiguitat, dels empleats de l’ajuntament 
de Palafolls, d’acord amb el següent detall:  
 

- Dos dies addicionals de permís per assumptes propis des del dia següent al 
compliment del sisè trienni, incrementant-se com a màxim, en un dia 
addicional per cada trienni complert a partir del vuitè.  

 
- Gaudiment dels següents dies addicionals de vacances:  

. Quinze anys de servei: vint-i-tres dies hàbils. 

. Vint anys de servei: vint-i-quatre dies hàbils. 

. Vint-i-cinc anys de servei: vint-i-cinc dies hàbils. 

. Trenta o més anys de servei: vint-i-sis dies hàbils.  
 

Segon.-Establir el següent calendari per al seu gaudiment: 
 

- Per a la recuperació dels dies addicionals d’assumptes propis per raó 
d’antiguitat, corresponents a l’any 2015:  
 
Aquests es podran gaudir de l’1 d’abril de 2016 al 1 d’octubre de 2016, 
excepte el període comprés de l’1 de juliol de 2016 al 15 de setembre de 
2016. 

 

mailto:palafolls@palafolls.cat


 

18 
PLAÇA MAJOR, 11 ♦08389 PALAFOLLS (BARCELONA) 

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

- Per al gaudiment dels dies addicionals d’assumptes propis per raó d’antiguitat, 
corresponents a l’any 2016:  
 

Aquests es podran gaudir de l’1 d’octubre de 2016 a l’1 març de 2017. 
 

- Per al gaudiment dels dies addicionals de vacances per raó d’antiguitat, es 
proposa el mateix calendari que per els dies addicionals d’assumptes propis.  

 
Tercer.- Facultar a l’Alcalde per a l’execució de les previsions contingudes als 
acords adoptats en relació als dies addicionals de permís per assumptes propis i 
vacances, per raó d’antiguitat dels empleats de l’Ajuntament de Palafolls. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 
consultar al següent enllaç: 
http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20160408&punto=10 
 
11. DONAR COMPTE DE L'INFORME SOBRE INFORMACIÓ TRIMESTRAL 
CONTRA LA MOROSITAT CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 
L'EXERCICI 2015. 
 
La senyora M. Dolores Agüera Martín, Regidora d’Hisenda d’aquest Ajuntament, dóna 
compte de l’informe que tot seguit es transcriu: 
 
“De conformitat amb l' establert a l'article 4 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la llei 3/2004, de 29/12, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra 
la morositat en les operacions comercials,  s’emet el següent informe:  
 

ANTECEDENTS 
 

PRIMER.- El que es disposa en el següent informe, es d'aplicació a tots els pagaments 
efectuats com a contraprestació en les operacions comercials entre empreses i 
l'Administració d'aquest Ajuntament, de conformitat amb el que es disposa en el Text 
Refós de la Llei de contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre.  
 
Així,  estableix l'article 216.4 del TRLCSP, aprovat pel RDL 3/2011, de 14 novembre, 
“la Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la 
data d'expedició de les certificacions d'obres o de les corresponents documents que 
acrediten la realització total o parcial del contracte”. 

 
En el cas de demora en el termini previst anteriorment, l’Administració haurà d’abonar 
al contractista els interessos de demora així com la indemnització pels costos de 
cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

 
No obstant això, s’ha d’estar al que es disposa a la Disposició Transitòria Sisena del 
TRLCSP, aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre, que estableix una aplicació 
progressiva d'aquests terminis per al pagament previstos en l'article 216.4 del TRLCSP, 
aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre:  
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Disposición transitoria sexta. Plazos a los que se refiere el artículo 216 de la Ley. 

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

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

SEGON.-  S'adjunta l’informe del QUART  trimestre corresponent a l’exercici 2015 per 
actualitzar la informació sobre el compliment dels terminis previstos en la llei 15/2010, 
de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de cada Ajuntament, que inclou el 
nombre i quantia global de les obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el 
termini.  

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

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

LEGISLACIO APLICABLE 
 

-Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la que s'estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. 

-Text Refós de la llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel RDL 3/2011, 
de 14 de Novembre. 

-Resolució ECO/1406/2011, d’1 de juny, per la qual es modifiquen els annexos 
de l’Ordre ECF/13//2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de 
tutela financera dels ens locals.  

- RDL 4/2013, de 22 de febrer de 2013 en el que s’estableix un nou còmput de 
terminis de pagament- 

Disposición Final  6ª del RDL 4/2013 de 22/2/2013 de medidas de apoyo al 
emprendedor y de estimulo al crecimiento y de la creación de empleo, 
modifica el articulo 216,4 del TRLCSP. 
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L.O. 9/2013, de 21 de diciembre, de control de deuda comercial del sector 
Público en su aplicación a las Corporaciones Locales. 

Ley 25/2013, de 27 de diciembre de impulso a la factura electrónica y 
Creación del Registro contable de facturas en S.P. 
Articulo 4.1 b) de l’Ordre  HAP/2105/2012, d’1  d’octubre por la que es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la 
Llei Orgànica 2/2012 , de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera i de conformitat a l’establert  a la Disposició 
Transitòria Única del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, per la que es 
desenvolupa la metodología de càlcul del periode  mig de pagament. 
 

D’acord amb l’article quart de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació 
de la llei 3/2004, l’interventor emet el següent,  

I N F O R M E 

Sobre el compliment dels terminis previstos per la llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per al pagament de les obligacions de 
l’Ajuntament. 
 
D'aquesta manera, a continuació es relacionen els pagaments realitzats i factures o 
documents justificatius pendents de pagament de l'Ajuntament, en les quals s'especifica 
el nombre i la quantia en les que s’estigui incomplint el termini. 
 
En aquest sentit les obligacions de l'Ajuntament de l'exercici 2015 queden relacionades 
trimestralment, elaborant aquest  informe del quart  trimestre 2015,  es donarà compte 
als respectius plens i sempre amb l'objecte de l'actualització en la informació necessària 
que es requereix en la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 
de desembre, per les quals s'estableixen mesures de lluita contra la morositat de les 
operacions comercials. 
 
S’ha previst de donar compte de l’informe emès per la interventora i el tresorer 
corresponent al quart  trimestre de 2015 en el primer  ple  de la Corporació a celebrar.     
 
Els informes s’hauran de remetre al Ministeri d’Economia i Hisenda i a Tutela 
Financera de la Generalitat de Catalunya. 
 
En el cas del Ministeri d’Economia i Hisenda, cada informe trimestral contempla la 
següent informació 

                 Pagaments realitzats en el trimestre: 
• Interessos de demora pagats en el trimestreFactures o documents 

justificatius pendents de pagament al final del trimestre. 

• Factures o documents justificatius amb respecte als quals, al final 
de cada trimestre natural, hagin transcorregut mes de tres mesos 
des de la seva anotació en el registre de factures de 
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l'Ajuntament i no s’hagin tramitat els corresponents expedient 
de reconeixement de l'obligació.  

La informació a subministrar a Tutela Financera es la següent : 
• Pagaments realitzats durant el trimestre dins del terme legal. 
• Resta de pagaments 
• Pagaments totals durant el trimestre 
• Obligacions pendents en les quals s’està incomplint el termini 

legal a la data del tancament del trimestre natural.” 
 

Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 
consultar al següent enllaç: 
http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20160408&punto=11 
 
12. MOCIONS. 
 
12.1 EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE 
PALAFOLLS, ELEVA AL PLENO LA SIGUIENTE MOCIÓN EN DEFENSA 
DE LAS DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS INSULARES Y EN 
CONTRA DE SU DESAPARICIÓN. 
 
El senyor Oscar Bermán Boldú pren la paraula per explicar que retira la moció 
presentada pel seu partit. 
 
12.2. MOCIÓ DE SUPORT A LES ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL 
DE CATALUNYA I DE REBUIG A LA GESTIÓ ESTATAL DELS FONS 
PROCEDENTS DEL 0,7% DE L’IRPF. 
 
Vista la moció presentada pel grup ERC-AM de suport a les entitats del tercer sector 
social de Catalunya i de rebuig a la gestió estatal dels fons procedents del 0’7% de 
l’IRPF, que literalment diu: 
 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Les entitats del tercer sector social tenen un paper fonamental en la prestació de serveis 
sovint públics d’atenció a les persones. Aquestes entitats aporten un valor afegit, que 
per la seva naturalesa civil han ajudat històricament a innovar i a generar noves 
demandes ciutadanes d'atenció social i de salut. La seva naturalesa de base ciutadana, 
així com la seva vocació social, comunitària i no mercantil, ha generat una confiança 
ciutadana vers un teixit assistencial de primer ordre en àmbits on l’Administració no 
arriba directament. Milers d’entitats del tercer sector social realitzen a Catalunya un 
esforç diari i constant en l’atenció i defensa de les persones i de les situacions de 
vulnerabilitat social que pateixen. 
 
En aquest sentit i per garantir la viabilitat econòmica de les entitats, Catalunya ha 
manifestat sempre la seva voluntat de gestionar els fons provinents del 0,7% per a 
programes socials, d’acord amb les competències exclusives que li atorga la Constitució 
Espanyola en l’àmbit de les polítiques socials. En el transcurs dels últims anys 
Catalunya ha aportat el 25% de la recaptació estatal del 0,7% del IRPF per a fins 
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socials, però només en rep anualment el 14% en forma de programes socials que tenen 
lloc en territori de Catalunya. Això significa que el conjunt d’entitats catalanes deixi de 
rebre aquest any un total de 26,5 milions, amb la conseqüent pèrdua d’ajuda i 
oportunitats per als nostres conciutadans més vulnerables. 
 
En 13 ocasions diferents en els últims vint anys, el Suprem i el Constitucional havien 
dictat sentències dient que l’Estat no és competent per gestionar i distribuir aquestes 
subvencions, sinó que ho han de fer les Comunitats Autònomes. Tot i això, el passat 17 
de març, el Tribunal Suprem, ha desestimat un recurs contenciós-administratiu de la 
Generalitat de Catalunya contra el Reial decret que regula el sistema de repartiment 
estatal del de fons a les entitats socials mitjançant el 0,7% de l’IRPF. La sentència del 
Tribunal Suprem 610/2016, del 17 de març de 2016, contradiu les 13 sentències 
anteriors del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem que donaven la raó a la 
Generalitat en aquest tema. 
 
La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa més de 3.000 
entitats socials catalanes, ha rebutjat la sentència i ha exposat que suposarà que una 
seixantena d’entitats socials catalanes quedin excloses de la recepció de fons de l’IRPF, 
ja que el model actual limita la distribució d’aquests ajuts a les entitats que siguin 
d’àmbit estatal, deixant fora les que actuen només en l’àmbit local o autonòmic i 
perjudicant les i els usuaris a qui atenen.  
 
Les entitats del tercer sector també s’han mostrat crítiques amb el fet que en les darreres 
convocatòries l’Estat va eliminar el concepte d‘assistència social” de les bases de les 
subvencions per esquivar aquestes sentències desfavorables del Constitucional i del 
Suprem, malgrat que és evident que el conjunt de les entitats beneficiaries d’aquestes 
subvencions es dediquen a l’assistència social, i que els projectes subvencionats tenen 
tots relació amb l’assistència social, un matèria de competència exclusiva de les 
Comunitats Autònomes. 
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Palafolls 
proposa d’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer. Rebutjar la sentència del Tribunal Suprem 610/2016, del 17 de març de 2016, 
que desestima el recurs presentat per la Generalitat de Catalunya en què reclamava la 
gestió dels fons procedents del 0,7% de l’IRPF per a finalitats socials; així com el nou 
sistema de gestió dels fons a càrrec de l’Estat que perjudica les entitats d’àmbit local i 
autonòmic i a donar suport a totes les accions que pugui emprendre la Generalitat en la 
defensa de les seves competències. 
 
Segon. Manifestar el suport del consistori a les entitats del tercer sector del municipi i 
de Catalunya i reconèixer la seva tasca diària per contribuir a la garantia dels drets 
socials. 
 
Tercer. Denunciar l’actitud recentralitzadora de l’Estat espanyol que perjudica 
directament a les entitats socials d’àmbit local i autonòmic i el greuge que suposa el fet 
que Catalunya hagi aportat en els darrers anys el 25% de la recaptació estatal del 0,7% 
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de l’IRPF per a fins socials, però només n’hagi rebut anualment el 14% en forma de 
programes socials al territori català. 
 
Quart. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de 
Municipis de Catalunya, a la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.” 
 
Sotmesa la moció a votació s’obté el resultat de vot a favor dels senyors Valentí 
Agustí i Bassa, M. Dolores Agüera Martín, José Manuel Rueda García, Rosa 
María García Colomer, Rafael Cubarsí Bas, Montserrat Rovira Riera, Francesc 
Alemany i Martínez, Susanna Pla i Capdevila, Jordi Villaret i Sayago, Judit 
Caimel i Pujol, Juan Andrés Osorio Piñeiro i Martín Victoria Iglesias. En 
conseqüència la present moció resta, APROVADA.  
 
12.3. MOCIÓ DE REBUIG A L’ACORD ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I 
TURQUIA PER FER FRONT A LA CRISI DELS REFUGIATS. 
 
Vista la moció presentada conjuntament pels grups d’ERC-AM i ICV-EUiA-EPM de 
rebuig a l’acord entre la Unió Europea i Turquia per fer front a la crisi dels refugiats, 
que literalment diu: 
 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

El Consell d’Europa va prendre un acord, el passat 18 de març, inexplicable des del 
punt de vista dels drets humans i el dret internacional. S’autoritza la deportació de 
persones refugiades que arribin a Europa a partir del 20 de març, vulnerant els 
procediments de la convenció de Ginebra en matèria d’asil i protecció de les persones 
que fugen de guerres i de diverses persecucions. Aquests acord ha començat a aplicar-se 
a partir d’aquest dilluns 4 d’abril. 
 
La preocupació persistent per retornar refugiats cap a Turquia enlloc de fer esforços 
incondicionals per reubicar i oferir maneres segures i legals d'arribar a la Unió Europea 
demostra fins a quin punt la gestió de la crisi s’està realitzat de manera inhumana, 
egoista i curterminista.  
 
La proposta que per cada refugiat sirià que sigui retornat a Turquia des de Grècia, 
s'oferirà asil a un altre que ja estigui en territori turc té profunds defectes tant morals 
com legals ja que no només deshumanitza les persones involucrades, sinó que també va 
en contra del principi de la solidaritat mundial i el sistema internacional de protecció 
dels sol·licitants d'asil en negar-los-hi a les fronteres de la UE. A més, la manca de rutes 
legals i segures d'entrada converteix als refugiats en preses fàcils dels contrabandistes, 
els quals venen els seus serveis a través de vies il·legals d'entrada com l'única alternativa 
possible per fugir de la guerra i la desesperació.  
 
És urgent que la Unió Europea es replantegi la gestió de la crisi de refugiats i es 
comprometi fermament amb l'assistència tant financera com humanitària dels milers de 
persones que fugen de la guerra i el terror als seus respectius països. S'ha d'exigir 
solidaritat als estats de la UE per tal de reubicar el màxim nombre de refugiats possible 
sense obsessionar-se amb les xifres. A Europa hi vivim 500 milions de ciutadans. 1 
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milió de refugiats suposa un increment poblacional del 0,2%. És possible trobar una 
solució a la crisi però cal el compromís, generositat i treball conjunt de tots els Estats 
membres. 
 
Davant d’una Europa incapaç de donar una resposta adequada, garantint condicions 
dignes a totes les persones dins del territori, com veiem a Calais, a Ceuta i Melilla, a 
Dunkerque, a Idomeni, etc, avui ens toca dir prou a nosaltres, al món local, a la societat 
civil organitzada i a les ciutadanes i ciutadans d’aquesta Europa que ens fa vergonya i: 
 
Per tots aquests motius, els grups d’Esquerra Republicana i d’ICV-EUiA-EPM a 
l’Ajuntament de Palafolls proposen d’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer. Demanar al Govern de l'Estat que defensi fermament al Consell Europeu i en 
totes les cimeres europees que se celebrin el respecte i aplicació dels compromisos als 
que varen arribar els Estats membres de la UE el setembre de 2015 en matèria de 
repartiment i acollida de refugiats entre els estats.  
 
Segon. Instar als estats membres de la Unió Europea a abandonar la unilateralitat i a 
obrir les seves fronteres, respectar i tornar a aplicar plenament el Tractat de Schengen i 
facilitar vies legals i segures d'entrada a la Unió Europea per als refugiats de manera 
coordinada.  
 
Tercer. Instar al Consell Europeu, a la Comissió Europea i al Parlament Europeu a 
apostar sense reserves per una política comuna d'asil i migració a nivell de tota la Unió 
Europea i a obrir de manera immediata un programa amb dotació pressupostaria 
suficient per tal de crear un pla d'acollida a refugiats a l'abast de viles, ciutats i regions 
europees. 
 
Quart. Demanar a la Comissió Europea que doti urgentment d'ajuda financera a Grècia 
per tal que pugui costejar el personal, medecines, tendes de campanya, mantes i 
assistència tècnica per a les 100.000 persones que s’estima que es trobaran blocades a 
Grècia durant les properes setmanes. 
 
Cinquè. Demanar al Govern de l’Estat que deixi de boicotejar els intents de la 
Generalitat de Catalunya per a assumir la responsabilitat d’acollir part dels refugiats, 
com així han expressat els mateixos dirigents de la Generalitat, i convidar-la a complir 
amb els compromisos de desplegament del Pla de Protecció Internacions a Catalunya, 
aprovat pel Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya per garantir una collida 
estable i de qualitat. 
 
Sisè. Elaborar un protocol d'acollida per a les persones refugiades que arribin al nostre 
municipi que inclogui l'empadronament, l'escolarització, l'aprenentatge de la llengua 
catalana, el suport a l'ocupació, el lleure i activitats de socialització, això com 
l'habitatge, entre d'altres. 
 
Setè. Canalitzar els diferents oferiments i iniciatives solidàries amb les persones 
refugiades de particulars, d'entitats i del propi Ajuntament a través de l'Inventari de 
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Recursos que comparteixen els municipis de Catalunya amb el Comitè per a l'Acollida 
de les Persones Refugiades, per tal de poder coordinar el seu procés d'acollida i 
integració amb èxit amb el conjunt del país. 
 
Vuitè. Oferir la disponibilitat d'un habitatge de lloguer social durant 12 mesos al nostre 
municipi a través de l'esmentat Inventari de Recursos, per a l'acollida d'una família de 
persones refugiades.” 
 
Sotmesa la moció a votació s’obté el resultat de vot a favor dels senyors Valentí 
Agustí i Bassa, M. Dolores Agüera Martín, José Manuel Rueda García, Rosa 
María García Colomer, Rafael Cubarsí Bas, Montserrat Rovira Riera, Francesc 
Alemany i Martínez, Susanna Pla i Capdevila, Jordi Villaret i Sayago, Judit 
Caimel i Pujol, Juan Andrés Osorio Piñeiro i Martín Victoria Iglesias. En 
conseqüència la present moció resta, APROVADA.  
 
12.4. MOCIÓ AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PALAFOLLS PROPOSANT 
CELEBRAR EL 85è ANIVERSARI DE LA II REPÚBLICA. 
 
Vista la moció presentada pel grup d’ICV-EUiA-EPM proposant celebrar el 85è 
aniversari de la II República, que literalment diu: 
 
“Atès que el pròxim dia 14 d’abril s’acompleixen els 85 anys de la proclamació de la II 
República. Atès que aquesta proclamació va estar plenament vinculada al 
municipalisme democràtic i contrari a la dictadura, ja que fou el triomf de les 
candidatures republicanes i d’esquerres en les eleccions municipals del 12 d’abril de 
1931, qui ho va propiciar.  
 
Atès que Catalunya tingué un pes específic molt important en aquest fet, per ser el 
primer territori de l’Estat en proclamar-se, i molt especialment a la ciutat de Barcelona, 
on Lluís Companys des de l’Ajuntament i Francesc Macià, des del Palau de la 
Generalitat proclamaven la República Catalana dins de la República Federal Espanyola. 
Un fet semblant que es repetia simultàniament a Eibar, i posteriorment a Madrid, 
escampant-se com una taca d’oli en les següents hores  a la majoria de ciutats i viles de 
tot l’Estat .  
 
La II República va promoure l’avenç en la transformació de la nostra societat, en la 
defensa de les llibertats individuals i col·lectives, i en la consecució de la justícia social. 
 
El 9 de desembre de 1931, las Corts republicanes van promulgar la Constitució més 
avançada del seu temps, que en l’article primer definia a l’Estat espanyol com “una 
República democràtica de treballadors de tota mena, que s’organitza en regim de 
llibertat i de justícia”. La II República va aixecar l’entusiasme del poble amb un 
programa alternatiu a la vella Espanya caciquista de la Restauració, un programa de 
canvi social basat en la reforma agrària i el protagonisme del moviment obrer, la 
separació de l’Estat i de l’Església, el control democràtic dels cossos armats, una 
ambiciosa feina educativa i cultural, i una resposta política a la pluralitat nacional de 
l’Estat espanyol reconeixent al llarg de la seva existència els Estatuts d’Autonomia de 
Catalunya, Euskadi i Galícia. Així mateix, la República va obrir la porta a la 
participació política de les dones, que van conquerir el dret a vot, el matrimoni civil i el 
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dret al divorci. La República és una forma d’estat que els ciutadans es van donar de 
manera democràtica, i que va ésser truncada pel cop d’estat del 18 de juliol de 1936, 
encapçalat, entre d’altres, pel general Francisco Franco. 
 
Avui en dia algunes persones grans que van viure aquella etapa esperançadora, i que 
van combatre a la cruel guerra civil, segueixen amb nosaltres, però hem de lamentar la 
pèrdua de persones que no van veure reconegut el seu esforç d’aquells anys.  
 
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament adoptar els acords següents: 
 

• PRIMER.- Prendre el compromís pel 14 d’abril de 2016, any en que es 
commemora el 85è aniversari de la proclamació de la II República, de retre 
homenatge a la bandera de la República, penjant aquesta bandera a 
l’Ajuntament en aquest dia tan assenyalat i al costat de les altres per retre 
homenatge a la República com a símbol de democràcia, llibertat, justícia i 
progrés. 

 
• SEGON.-  Reiterar la condemna del cop d’estat militar i feixista del 18 de juliol 

de 1936, que va suposar la destrucció de les conquestes socials i polítiques de la 
legalitat republicana que lliure i sobiranament van assolir les dones i els homes 
de Catalunya i l’Estat espanyol en ús de la seva sobirania. 

 
• TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords als mitjans de comunicació locals i 

comarcals. Enviar aquests acords al senat, al congrés i al parlament de 
Catalunya així com als grups parlamentaris.” 
 

Sotmesa la moció a votació s’obté el resultat de vot a favor dels senyors Valentí 
Agustí i Bassa, M. Dolores Agüera Martín, José Manuel Rueda García, Rosa 
María García Colomer, Rafael Cubarsí Bas, Montserrat Rovira Riera, Francesc 
Alemany i Martínez, Susanna Pla i Capdevila, Jordi Villaret i Sayago, Judit 
Caimel i Pujol i Juan Andrés Osorio Piñeiro i l’abstenció del senyor Martín 
Victoria Iglesias. En conseqüència la present moció resta, APROVADA.  
 
12.5. MOCIÓ QUE PRESENTA: ICV-EUiA DE PALAFOLLS I CIUTADANS DE 
PALAFOLLS SOBRE L’ESTAT DE LA CORPORACIÓ DE SALUT MARESME 
LA SELVA. (HOSPITAL COMARCAL SANT JAUME DE CALELLA I 
HOSPITAL COMARCAL DE BLANES) I MESURES A PRENDRE. 
 
Vista la moció presentada conjuntament pels grups d’ICV-EUiA i C’s sobre l’estat de la 
Corporació de Salut Maresme-La Selva (Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella i 
Hospital Comarcal de Blanes) i mesures a prendre, que literalment diu: 
 
“En el darrers temps l’Hospital Sant Jaume de Calella ha hagut denúncies “continues” 
per part del personal i dels usuaris sobre la “precarització” del servei mèdic. Les 
retallades i la privatització de la sanitat s’han traduït en el tancament de llits, l’augment 
de les llistes d’espera, el col·lapse en el servei d’urgències, nombroses derivacions de 
malalts a empreses sanitàries privades, manca de professionals, material insuficient i 
massificació en els serveis de cirurgia, traumatologia i ginecologia entre altres. 
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Atès que el passat mes de gener la secció sindical del CC.OO de l’Hospital de Calella 
va denunciar un cop més que hi havia una llarga llista de pacients que es trobaven 
retinguts als passadissos del servei d’urgències de l’hospital Sant Jaume de Calella, 
col·lapsant durant molt dies el centre hospitalari en espera de ser traslladats a planta, i 
que a molts pacients se’ls va atendre a les cadires i en les lliteres dels passadissos 
d’urgències. 
 
Atès que els sanitaris no donen a l’abast en intentar oferir una atenció adequada als 
malalts i que la precarietat laboral que pateixen els professionals podria portar a cometre 
errors mèdics. 
 
Atès que la Coordinadora en defensa de la Sanitat Pública dels Maresme denúncia 
privatitzacions de la sanitat, precarització del servei sanitari, tancament de quiròfans, 
falta de personal mèdic, augment de les llistes d’espera, i que el tancament de les 
urgències nocturnes d’alguns CAP’S de l’Alt Maresme provoca el col·lapse d’urgències 
del Hospital de Sant Jaume de Calella. 
 
Atès que els sous dels professionals s’han vist retallats en els últims anys i que 
paral·lelament els sous de gerència no son públics. 
 
Atès que en els darrers anys diferents grups Parlamentaris, Alcaldes de l’Alt Maresme, 
grups polítics, sindicats i organitzacions socials han manifestat la seva preocupació 
sobre la gestió i el servei de la Corporació de Salut Maresme La Selva. 
 
Atès que en els últims anys per part de diferents organismes i organitzacions han 
denunciat la opacitat en la gestió i la falta de transparència com en els contractes 
d’explotació externa que només són adjudicats a una mateixa empresa 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Palafolls l’adopció del següent acord: 
 
Primer: Revertir la situació de precarietat que s’està vivint als Hospitals de Calella i 
Blanes, dotant-los dels recursos necessaris per el correcte funcionament del Servei 
d’urgències i Serveis mèdics en general. 
 
Segon: Instar al Parlament de Catalunya la creació d’una Comissió d’investigació. 
 
Tercer: Demanar que siguin públics els sous dels càrrecs directius de la Corporació de 
Salut Maresme La Selva. 
 
Quart: Que es facin públics els contractes d’explotació externa. 
 
Cinquè: Demanar una reunió amb l’actual Conseller de Salut, Sr. Toni Comin, i amb 
els responsables de la Corporació, a la que puguin assistir regidors de totes les 
poblacions afectades. Per intentar posar fi a aquesta crisis sanitària. 
 
Sisè: Traslladar aquest acord a la gerència de la Corporació de Salut Maresme La Selva, 
a l’Institut Català de Salut, a la Conselleria de Sanitat, als grups Parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, als Ajuntaments de l’Alt Maresme i Sindicats.” 
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Sotmesa la moció a votació s’obté el resultat de vot a favor dels M. Dolores Agüera 
Martín, Rosa María García Colomer, Rafael Cubarsí Bas, Montserrat Rovira 
Riera, Juan Andrés Osorio Piñeiro i Martín Victoria Iglesias, i l’abstenció dels 
senyors Valentí Agustí i Bassa, José Manuel Rueda García, Francesc Alemany i 
Martínez, Susanna Pla i Capdevila, Jordi Villaret i Sayago, Judit Caimel i Pujol, 
En conseqüència la present moció resta APROVADA. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 
consultar al següent enllaç: 
http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20160408&punto=12 
 
13. MESES DE CONCERTACIÓ 2016-2019: PROJECTES PRESENTATS A LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS DEL PLA “XARXA DE GOVERNS 
LOCALS QUADRIENNI 2016-2019”. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 
consultar al següent enllaç: 
http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20160408&punto=13 
 
14. PRECS I PREGUNTES. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 
consultar al següent enllaç: 
http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20160408&punto=14 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Alcalde donà per aixecada la sessió, essent 
les 00:03 hores, del que jo, la Secretària, en dono fe. 
 
 
 
 
Valentí Agustí i Bassa          María Cacharro López 
     ALCALDE                    SECRETÀRIA 
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