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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Caràcter: Extraordinari

Data: 8 de gener de 2016
Hora que comença: 20:00 hores
Hora que acaba: 23:00 hores
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntmnent

PRESIDEIX

Valentí Agustí i Bassa, Alcalde de la coÏporació

REGIDORS ASSISTENTS

Primera Tinent d'Alcalde: MŞ Dolores Agüera MaÏtín
Rosa María García Colomer
Rafael Cubarsí Bas
Montserrat Rovira füera

Francesc Alemany i Martínez
Susanna Pla i Capdevila
Jordi Villaret i Sayago
Judit Caimel i Pujol
Oscar Bermàn Boldú

Martín Victoria Iglesias

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA

Segon Tinent d'Alcalde: José Manuel Rueda García
Juan Andrès Osorio Pifieiro

ACTUA COM A SECRETÀRIA

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

ORDRE DEL DIA

l.- VÀLORACIÓ DE LES ELECCIONS GENERALS.
2.- PRESENTACIÓ DE LES BASES PEL CONCURS D'IDEES PER A LÀ
REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UNA
COBERTA A LA PISTA POLIESPORTIVA ANNEXA ÀL PÀLAUET.
3.- PROPOSTA DE PRIORITZACIÓ PEL PROGRAMÀ DE PACIFICÀCIÓ
DELS CARRERS.
4.- REPLANTEJAMENT DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL
D'ORDENÀCIÓ PER A ADMISSIÓ, EN LA CONSTRUCCIÓ DE PLANTES DE
GENERACIÓ D'ENERGIA, DE RESIDUS INDUSTRIALS EXTERNS ALS
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PRODUÏTS INDIVIDUÀLMENT PER LES ÀCTIVITATS INDUSTRIALS,
EXISTENTS O QUE ES PUGUIN IMPLANTAR.
5.- VÀLORACIÓ DE LA PETICIÓ DE DIVERSOS ÀJUNTAMENTS VEÏNS
PER RECOLZAR LA PROLONGACIÓ DE L'.?UTOPISTA C-32 FINS A
LLORET DE MÀR-TOSSA DE MAR.
6.- PRECSI PREGUNTES DELS REGIDORS.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Sr. Alcalde: Bona nit, començarem aquest Ple extraordinari que l'hem fet d'acord aÏnb
el que vaÏn acordar en l'últim Ple, bàsicaÏnent per dos qüestions; la primera d'elles és
que en els últims dos Plens per manca de temps, i en l'últim Ple hi havia, fins i tot, el
pressupost municipal i altres punts, no vam tenir temps per poder fer totes les preguntes
que els gmps tenien previstes i vaÏn decidir fer un Ple extraordinari que dintre de l'ordre
del dia, perquè en els Plens extraordinaris no hi ha preguntes, hi hauria un punt de
l'ordre del dia a dintre del Ple extraordinari que serien bàsicmnent les preguntes que no
es van poder fer en el seu moment per una sèrie de circuÏnstàncies que van impedir-ho.
La segona qüestió és que donat que ja tenim, estem en el 2016 i tenim la previsió
pressupostària endavant, tenim més o menys clares les coses que voldríem fer, en
compliment del que en les eleccions també havíem dit sobre que hi hauria algunes
qüestions que voldríem poder-les pactar aÏnb tots els gmps, hi ha dos temes que hauríem
de començar a parlar i que avui podria ser un bon dia com per d'alguna manera
deterÏninar de quina manera ho fem i si hi ha idees concretes per això, que és el tema
dels carrers i el tema del cobriment de la pista poliesportiva que les bases per aquest
concurs d'idees ja estan aprovades i estan en fase de discussió i d'infoÏmació al públic.

l.- VALORACIÓ DE LES ELECCIONS GENERÀLS.

Llavors, començaríem el Ple amb el primer punt que vam posar.... en aquest país com
que passen tantes coses, vam posar ?valoració de les eleccions generals?, ara ja han
passat coses noves i això ha tornat a canviar. El Sr. Alemany demana la paraula.

Sr. Alemany: Bona tarda a tothom. Volíem demanar si era possible invertir l'ordre dels
punts donat que en principi era un Ple només per preguntes perquè no fos que
arribéssim al moment de les preguntes havent... en fi, gastat un temps determinat i,
?lavors, ens entrin les presses a tots. Si li sembla bé a tots invertir, començar per les
preguntes i després, en tot cas, discutir. BàsicaÏnent com una mesura preventiva perquè
no hi hagi la situació... i si no, després, quan comencem a preguntar tinguin en compte
que hi ha...

Sr. Alcalde: Quan de temps necessiten per les preguntes?

Sr. Alemany: En tenim una vintena nosaltres, suposo que els companys també en
tindran unes quantes més. Jo des d'aquest punt de vista, sinó comencem a fer la
discussió, simplement que després sàpiguen que tenim una bateria acuÏnulada de. ..

Sr. Alcalde: Jo crec que anirem ràpid amb això, vaja, em sembla que amb una hora de
sobres estarem... penso que és millor les preguntes al final, no? No sé. Fem una cosa, ni
vostè ni jo. Comencem i si a les nou això va lentament fem les preguntes. Així
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assegurem que tindran més d'una hora per poder... perquè aquí entre nosaltres a mi
m'agradaria anar a sopar a les onze com molta. Molt bé, doncs parlem de les eleccions
generals, no? Bé, en principi, per part del Partit Socialista el nostre portaveu tenia
previst intervenir, això no..., no pot ser. De totes maneres jo volia fer una valoració, no
havia parlat amb ell de les coses volíem plantejar. Jo crec que les eleccions generals,
que ara ja sembla que queden molt ?luny, el que van mostrar és una ascensió important
de l'esquerra en tot el país en general. I aquesta aparició després del fracàs de Podem a
Catalunya en les municipals i després aquests bons resultats que van tenir en aquestes
últimes eleccions generals penso que és la notícia, almenys per mi. Tinc... No he tingut
temps encara de... com sabia que em tocaria parlar a mi d'assenyalar els resultats que
vam tenir a Palafolls des d'un punt de vista municipal penso que és interessant saber
que a Palafolls va guanyar Podemos o Podem amb el trenta-u per cent, el PSC amb un
setze per cent va quedar segon, Ciutadans amb un quinze, Esquerra Republicana va
baixar a un catorze coma cinc i CiU o Democràcia i Llibertat que és com es deia en
aquesta... amb un deu coma cinc i el PP un vuit coma cinc. Vull dir que jo crec que aquí
d'alguna manera hi ha una avantatge del que podríem dir l'esquerra aüíb Podem i el
PSC i, per altre cantó, taÏnbé una avantatge molt impoÏtant de les forces no soberanistes
amb Podem, PSC, Ciutadans, que signifiquen un seixanta i pico per cent de les
votacions. Crec que per mi és una dada que des del puÏÏt de vista de reflexió des d'una
perspectiva municipal i, en aquest cas, del nostre poble penso que té un cert interès.
Després han passat moltes altres coses i no sabem que passarà entre avui i dilluns però
sembla que estem avocats a unes eleccions un altre cop. Bé, en principi jo és el que
volia dir. EsqueÏÏa Republicana.

Sr. Alemany: Bona tarda, una altra vegada, ara ja en ordre d'intervenció. A nivell de
reflexió que vostè introdiïía en el debat sobre aquest punt, crec que estaríem tots d'acord
en que cometríem un eÏÏor si intentem analitzar els resultats de les eleccions elecció a
elecció perquè el comportament dels votants a les eleccions estatals és un, el
comportament dels electors a les votacions nacionals de país és un altre i el
comportament dels electors a les eleccions municipals és un altre. I com a mostra i per
no ofendre a ningú els hi posarem els nostres resultats, els d'EsqueÏÏa, que si no recorç1o
malaínent en les muÏÏicipals estàvem tocant al trenta per cent, si no recordo malaÏnent, a
les nacionals de pms, entès nació... ja saben que per nosaltres és la catalana, estem
diluïts dintre d'una oferta electoral que de molt va ser la majoritàriament votada i a les
eleccions estatals doncs un catorze per cent. Reflexionar sobre el comportmnent dels
electors tenint en compte només aquesta darrera contesa electoral ens pot dur a molts
errors des del nostre punt de vista perquè jo penso que no ens costaria gaire, a tots
plegats, trobar persones que van tenir un comportament en unes eleccions, en unes altres
van tenir un altre i a unes altres van tenir un altre. I gent que no varia el sentit del vot
mai en totes les eleccions que es donen, deu haver poca, potser els que estem en aquesta
taula i, potser, no tots. O sigui que en principi aquesta és la primera reflexió que
nosaltres hi podríem aportar. Respecte el convingut sobre aquestes darreres eleccions,
l'augment o-el pes específic de les esquerres en general és ifüÏegable. És obvi que els
partits amb una tendència d'esquerres han tingut una presència i han dominat clarament
els resultats a nivell de Catalunya, no així a nivell de l'Estat espanyol, però a nivell de
Catalunya sí que ha estat d'aquesta manera i des del nostre punt de vista això queda
molt identificat pel comportament de l'oferta de Podem o Podemos. Aquesta ofeÏta que
venia d'un resultat discret a les municipals, d'un resultat encara més discret a les
catalanes, ara ha tingut un increment molt important. Les lectures d'aquest increment
poden ser diverses. Nosaltres creiem, i sempre ho hem defensat en aquesta taula, que
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vinculem aquesta sifüació amb la sifüació de país a nivell de Catalunya i amb la manca
de debat seriós que hi ha hagut al voltant del sobiranisme. És a dir, en aquesta taula
alguna vegada hem reflexionat sobre la... i hem trobat a faltar aquell temps necessari
perquè la societat de forma madura i tranquil-la pugui reflexionar sobre les avantatges i
els inconvenients sobre els processos, sobre els calendaris i sobre... etc, etc, del que
implicaria una cessació, una separació acordada de l'Estat espanyol. Aquest debat que
no ha succeït i que, per exemple, per agafar una referència, a nivell d'Escòcia sí que va
succeir en tots els detalls, fa que hi hagi un volum de gent, relativaÏnent important a
nivell de Catalunya, que no té clara la seva posició, que té clara la posició de tenim dret
a posicionar-nos que bàsicaÏnent és l'oferta més..., des del nostre punt de vista, i jo crec
que ells han fet bandera, per tant, crec que no crido a error en aquest sentit, l'oferta que
han fet de defensar el dret a l'autodeterÏninació de Catalunya, per tant, que hi hagi un
debat i un posterior referèndum, aquesta oferta és la que una quantitat de gent molt
rellevant jo m'hi acullo a això, jo vull això, vull tenir aquesta oportunitat i vull poder-ho
parlar perquè no he tingut la suficient informació, no tinc clar el meu sentit, no tinc... i
de fet a les anteriors eleccions que són les catalanes va ser aquest l'únic grup que no es
va posicionar clarament, ni a favor ni en contra, va dir nosaltres no ens posicionem. I,
per tant, això desmuntaria una mica l'argument que presentava el Sr. Alcalde dient que
hi ha hagut una majoria esclafant del seixanta i pico per cent de gent que no està d'acord
aÏnb els moviments sobiranistes quan precisament, si no tinc mal entès, la gran escull
perquè el PSOE i Podemos aÏÏibin a un acord per fer govern és aquest, el PSOE li
demana que tregui de les seves propostes l'opció de que Catalunya pugui decidir. Des
del nostre punt de vista aixf com arnb el tema de les esquerreres és evident que hi ha
hagut una clara basculació de l'electorat cap a l'esquerra en general, tots els partits
d'esquerra, no es pot fer la lectura en el sentit que vostè feia de dir que hi ha hagut un
càstig o un retrocés important de les posicions sobiranistes. Sempre hem defensat, i amb
això acabo, que si això fracassa i els fets ens estan donant una miqueta la raó, si es que
ha de ser un fracàs, això no ho sé, però, en tot cas, si això fracassa serà per qüestions
internes de país, dels partits que han estat defensant o els col-lectius que han estat
defensant aquesta posició i no pas per altres causes. Per tant, coincidim amb el tema de
la basculació cap a esqueíÏa de l'electorat, no coincidim amb l'altre lectura perquè
Podemos ha fet bandera i, horne, si fos així de forma més extensa a nivell de l'Estat
espanyol segurament una altra sifüació tindríem però al final han quedat mnb setanta
Diputats de tres-cents cinquanta i, per tant, el seu pes específic i aÏnb l'acfüal
reglaÏnentació i la Constifüció espanyola, si no recordo malaÏnent, demana dos terços
del Congrés per poder canviar. Dos terços està molt ?luny dels setanta Diputats..., bé, si
suméssim Esquerra i Democràcia i Llibertat i no sé què, però, és igual, no aÏÏibaríem a
noranta, cent, està molt ?luny dels dos terços dels tres-cents cinquanta que farien falta
per canviar. Per tant, aquest caÏní de demanar un referènduÏn acordat ens segueix
quedant molt ?luny a nosaltres, tot i agrair la possibilitat de que algú defensi que
tinguem aquest dret.

Sr. Bermàn: Jo faria com a reflexió la sifüació en la qual ens trobem i el càstig que ha
tingut el Pmtit Popular a les eleccions generals aun así ha guanyat les eleccions. Ha
perdut seixanta-tres Diputats. Però hem perdut seixanta-tres Diputats per situacions que
el mateix paÏtit poder a creat. Hem de tenir en compte també que venim d'una crisi on
moltes persones han perdut la seva casa, moltes persones no tenen un plat de menjar i
això ha creat, el que dic jo sempre en els p:ïsos, el típic populista que és Podemos. La
seva oferta ha sigut la de donar la panacea. Si ens donem en compte en totes les
eleccions democràtiques veiem que és típic aÏnb la crisi que hem tingut a aquí a
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Espanya. Els electors que voten han sigut electors volàtils, han votat a una elecció a un
pmtit i després han votat a un altre. Vol dir expressament que han votat a uns partits
castigant a uns altres. Això ho hem de tenir primer en aquesta reflexió, que les coses no
s'han fet en condicions però veritablement seguim amb una línia de recuperació. Sí és
veritat que les esquerres han pujat però tot en reprimenda del Partit Socialista,
evidentÏnent, perquè el Partit Socialista estem veient que després de..., com a reflexió,
guanyar en unes eleccions al Partit Popular encara el Sr. Sànchez està intentant fer una
baíÏeja de molts partits per intentar entrar en el govern. Aquí està la classe política avui
en dia de que els electors també castiguen a la no vocació dels partits. I em fa gràcia
perquè moltes vegades el Pmtit Socialista, com va passar aquí a les eleccions de
Palafolls en el debat que vam tenir, va dir que qui guanyés les eleccions era qui havia de
governar, això va sortir del mateix Alcalde que presideix aquí. El missatge del Paítit
Socialista portant el lideratge el Sr. Sànchez és molt diferent que poder el PaÏtit
Socialista de moltes poblacions i això vol dir que la gent també que amb aquests canvis
de criteri, amb el que està passant aÏnb el tema de la independència, que jo discrepo
claraÏnent, els no independentistes va guanyar, això ho tinc bastant claÏ'ssim i que això
és una pugna organitzada de poders, això està orquestat pel Sr. Junqueras ja fa molt de
temps aÏnb el tema de la independència. Tenim a una persona que és Artur Mas que vol
ser una persona... un màrtir a la vida, com en Companys, es vol quedar i no vol deixar el
seu poder i que tots aquests independentistes estiguin a tirar als braços d'un partit que el
que vol és estar a fora d'Europa, doncs, això pot crear preocupació dels ciutadans de
Catalunya i al conjunt d'Espanya. Això d'un referèndum per poder decidir jo crec que
tothom ha de decidir, si ha de decidir ha de decidir tot el conjunt dels espanyols no una
paÏt solaÏnent. Hem de tenir en compte com a reflexió de tots els pmtits polítics que són
etapes dificils, no sabem com acabarà tant el govern de la Generalitat de Catalunya com
el govern central i que sí els dos partits majoritaris no tenen seny i es deixen els
posfülados ideològics i no mirem per la unitat del conjunt de tots els espanyols poder
tindrem grans problemes i ens recordarem d'èpoques anteriors com van passar.

Sr. Victoria: Hola, bona nit. La valoració de Ciutadans, és clar, això ens fa veure que a
Espanya s'ha acabat el bipmtidisme. O sigui, aquesta opció de PP, PSOE s'ha acabat i
ara han entrat partits en joc, per tant, ens hem d'acostuÏnar i creiem que els polítics
s'han d'agafar i saber pactar entre ells i no ara aquí a veure com ho fem per fer-ho
pitjor. Crec que s'hauria d'intentar formar uns pactes una mica seriosos i una mica per
poÏtar el país endavant. Això creiem primer. Després, una cosa que ha dit el Partit
Socialista sobre que les esquerres han augmentat. Bé, des del meu punt de vista jo crec
que s'han fïaaccionat. O sigui hi ha un fraccionament de l'esquerra impressionant. El que
abans era el Partit Socialista que tenia un pes específic iÏnportant, ha sortit Podem que
taÏnbé és un fraccionaÏnent de partits que avui dia ja no saps si són quatre, són cinc o
són sis. Per tant, englobar a tots com a esquerra hauríem de matisar quin tipus
d'esquerra i quina fracció d'esqueÏÏa parlem. Per tant, aquest tema que ha pujat
l'esqueÏÏa jo crec que s'ha fragmentat l'esquerra i la que tenia un pes específic doncs
l'ha perdut potser en puesto de Podem, no sé ben bé com... però jo crec que ha sigut per
aquí. Després, el que comentava Esquerra Republicana sobre que falta un debat seriós
sobre la independència de Catalunya, doncs, jo crec que sí que falta, falta i molt seriós
perquè jo no he escoltat pràcticmnent, i potser es que no he tingut les orelles per
escoltar-ho, però no he escoltat cap debat seÏiós de com seria la vida a Catalunya, ni
política ni econòmicament, només he sentit fe, hem de tenir fe en el que fem nosaltres és
correcte. I, és clar, vist el que ha passat aÏnb Mas i companyies doncs, és clar, la fe l'he
perdut perquè hasta vosaltres mateixos, els d'Esquerra Republicana, ja no voleu anar
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junts aÏnb en Mas, a les pròximes ja no anireu junts, aquesta aÏnistat ja no la tenim tan
bona, ara anem sols que potser farem millor resultat. Per això crec que s'hauria de tenir
un debat però seriós, no d'idees sinó de com funcionarà Catalunya. I, en principi, jo
demanaria a nivell nacional de tot Espanya que es pactés, que s'arÏibés a un pacte
perquè es pugues tirar endavant. Això és la valoració general de Ciutadans.

Sr. Alcalde: Gràcies per la seva opinió. Anirem una mica ràpid perquè aquí podríem
quedar-nos... tot són opinions, tot són lectures. Les lectures no es que siguin la veritat
són un forÏna de ?legir que pot ser de moltes diverses maneres.

2.- PRESENTACIÓ DE LES BASES PEL CONCURS D'IDEES PER A LA
REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UNA
COBERTA A LA PISTA POLIESPORTIVA ANNEXÀ AL PÀLAUET.

Sr. Alcalde: Això és una qüestió que a les eleccions ja tots els grups d'alguna manera
demanaven. Es pensava que feia falta un espai central i que pugues acollir doncs
diversos actes i sobretot aquests de la Festa Major que sempre que cauen en aquest mes
de setembre és plujós i ens trobem amb això. Hem redactat un projecte que ja des de
l'inici els tècnics han dit que és complicat per fer unes bases per fer aquest concurs que
ja dic que és complicat en el sentit de que està al costat d'uns dels iconos del poble i que
d'alguna manera hem de preservar-lo però, que també aquest és el ?loc on ens és més
fàcil de fer-lo perquè és molt central i perquè allà tenim, al costat, una sèrie
d'instal-lacions de vesfüaris que facilitarien l'ús esportiu d'aquest espai, inclús els dies
de pluja. No sé si l'heu ?legit?

Sr. Alemany: Normalment quan hi ha un Ple hi ha tota la docuÏnentació a disposició
dels grups municipals per poder treballar els punts, aquesta vegada no hem tingut accés
a aquesta documentació i al no tenir accés a la docuÏnentació no hem pogut ?legir les
bases del concurs d'idees, per tant, si ho expliqueu doncs escoltarem.

Sr. Alcalde: Hi ha hagut com una mena de confusió perquè, és clar, com que no hi havia
res per aprovar, ?lavors, els tècnics han considerat que no feia falta fer-ho però, és clar,
havíem d'haver..., de totes maneres és molt simple. Vull dir que és unes bases que tenen
un preu aproximat d'un projecte... Comentem, si és el que venim a fer. Jo ja
m'encaÏÏegaré de que la setÏnana que ve us arribin les bases a tots... jo pensava que ja
les teníeu. Jo penso que el més important és que es demana que es presenti un concurs
d'idees, es dóna als que guanyin un premi d'uns mil cinc-cents euros i es queda que
l'AjuntaÏnent en el moment en què tingui opcions econòmiques per fer aquest projecte
el tiraria endavant. Però el que no volem és, d'alguna manera, que la persona que guanyi
aquest concurs, per exemple ha tingut unes despeses molt extraordinàries que necessiti
executar-lo doncs per d'alguna manera poder-se resarcir. Nosaltres no sabem la situació
econòmica segurament de l'any que ve i de l'altre quina seria, no? i en aquest sentit
pensàvem preservar la capacitat per poder decidir si el fem o no el fem. O sigui que
això, el concurs, quedaria tancat en sí mateix, vull dir que suposo que és una cobeÏta
que té obeÏtures a tot el voltant, està sifüat al darrera d'aquest edifici cònïc i que a més
hauria de tenir algun tipus d'enllaç mnb ell perquè es pugui entrar i sortir d'allà per anar
als vestidors sense mullar-se i no hem determinat si hauria de ser de fusta, si haiu?ia de
ser metàl-lic, si hauria de ser d'algun altre tipus de material, vull dir que és un concurs
molt obert i que el que m'interessava més d'exposar és que tindrà un premi i que això
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no ens ?ligarà a tenir-lo de fer de manera iÏnmediata perquè no sabem si ho podrem fer o
no perquè dependrà de la sifüació econòmica.

Sr. Victoria: De quin pressupost parlem?

Sr. Alcalde: No hem calculat això que podria costm.

Sr. Victoria: Serà de pressupost ?liure.

Sr. Alcalde: Sí, sí.

Sr. Victoria: I quin fi de tancament de presentació de... tampoc es sap, no?

Sr. Alcalde: Sí. Bé, ara hem d'aprovar definitivaÏnent les bases i ?lavors farem la difusió
i l'aplaçament de temps, el calendari.

Sr. Villaret: Una de les preguntes que se'ns planteja a raó del que està comentant es que
entenem que és un concurs d'idees amb un preu per accedir a aquest concurs però,
s'està adjudicant la direcció facultativa? O entren a fer un concurs amb un valor i a
partir d'aquí presenten la idea i un cop acceptada aquesta idea o no, la faran o no la
faran ells?

Sr. Alcalde: El concurs que hagi guanyat tindrà que ser el que executarem i la direcció
facultativa serien dels autors. No sé si està especificat així o no, però, a mi em sembla
que és allò lògic.

Sr. Villaret: En una acta de la Junta Govern en el que s'aprova posava el tema de la
direcció facultativa aÏnb la qual cosa s'entén que queda ?ligat però arrel de l'exposició
sembla això, que sigui un concurs amb un valor i a partir d'aquí, com ha de quedar?

Sr. Alcalde: El que vull dir només és que l'Ajuntament no tindrà l'obligació que d'una
vegada que es guanyi el concurs...

Sr. Villaret: El fet és que queda prorrogat, s'entén que s'adjudica.

Sr. Alcalde: Ara s'adjudica i en el moment en què hi hagi les condicions bàsicament
financeres per poder-ho fer ?lavors es farà. De totes maneres podem acabar-ho de... em
sembla que el més lògic és que l'equip que hagi guanyat el concurs sigui el que faci el
projecte executiu i qui dirigeixi les obres.

Sr. Villaret: Ve una mica arrel de la conversa que varem tenir pel fet de qui es presenta
a aquest concurs. En fiÏnció del que s'ofereix serà la gent que es presentarà en aquest
concurs. Per aquests valors dels que estem parlant d'un premi de mil cinc-cents euros...

Sr. Alcalde: Mil cinc-cents euros és un premi com si diguéssim simbòlic. Sí que
s'ofereix el prestigi que té Palafolls arquitectònicament, el fet de fer-ho en aquest ?loc,
jo penso que aquest és el gran... amb el que hem de jugar. Ara, anar a fer una aportació
econòmica important em sembla que ens és complicat, la gent tampoc ho entendria.
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Sr. Villaret: El fet és que en aquestes bases estigui ?ligat a que tinguin la possibilitat. Jo
entenc que pot tenir més sentit, més interès.

Sr. Alcalde: Ara no recordo bé si les bases... però, bé, podem discutir-ho això el proper
dia si està ?ligat suficientment però crec que el que no tindria sentit és que algú guanyés
un concurs i després li donessis a un altre o que li diguessis a algú i ho dirigís un tercer.
Jo penso que ha d'estar ?ligat i per coherència ho estarà.

Sr. BerÏnàn: Jo només volia comentar una cosa. Jo es que em quedo soÏprès. Estem
parlant de tema de licitació, estem parlant d'una oferta, això ho hauria hagut de fer amb
un tema de comunicació, de parlar perquè, és clar, em quedo soÏprès que en un ordre del
dia, Sr. Alcalde, ?Presentació de les bases del concurs? i després posa que la Secretaria
posarà a disposició la documentació. Mirant la docuÏnentació oficialment, aquí, aquesta
documentació no existeix i que d'aprovació suposo que no farem res d'aprovació?

Sr. Alcalde: No.

Sr. BerÏnàn: SolaÏnent farem comentaÏis.

Sr. Alcalde: Sí. Aquí ha hagut el malentès. Jo havia entès que vosaltres us havíeu mogut
sabent que havíem aprovat en Junta de Govern això i que ja teníeu les bases, les havíeu
ja demanat. No us les han donat? Ho sento. Però jo pensava que ja les tenfeu perquè
això vam fer-ho fa un mes. No passa res. Tenim temps. És una obra que no ens
neguiteja massa. Ciutadans, vols dir algun comentari més? Ho deixem així? Quedem
?lavors que és urgent que la gent tingui la docurnentació i una vegada que la tingueu
?legida i tal, cap al mes que ve ens veiem un dia, els poÏtaveus si voleu, i acabem de
fixar si en les bases hi estem d'acord.

3.- PROPOSTA DE PRIORITZACIÓ PEL PROGRAMA DE PACIFICACIÓ
DELS CÀRRERS.

Sr. Alcalde: Això és un altre projecte que ja vam dir que ens agradaria que participéssim
tots. Tots suposo que tenim idees diverses sobre això. En principi, tenint en compte el
que ja havíem plantejat mÏteriorment, havíem dit el carrer Mas Pinell bàsicaÏnent perquè
és el cmÏer més ?larg del poble. Pensa que és un carrer interessant perquè hi ha una pmt
de casc antic que és el que dóna a la car?etera, després hi ha una zona que és bàsicament
d'aparcmnent i no hi ha pràcticament trànsit i després queda un altre tros que és el barri
Santa María. Penso que és un car?er interessant perquè té... és un caÏÏer divertit perquè
per planejar això hi ha diversos escenaris i diverses formes d'entendre com es
pacifiquen els carrers. O sigui que això ja ho teníem d'alguna manera pensat i ho poÏtem
perquè ja és conegut. L'altre intervenció en la qual també teníem interès era el tema la
plaça Mas Tit. Primer perquè penso que és un desastre. És un ?loc que a poc a poc ha
anat... allò és un follón de cotxes mal aparcats, és un espai que algun aspecte és molt
gran i altres no... saps on és Mas Tit? I per altre cantó com que hem acabat i penso que
ha quedat força bé el carrer Capdevila, penso que el carrer Capdevila dóna a una plaça
que té aquest nivell, doncs, penso que també estaria bé com un acabaÏnent d'una vialitat
que està en el barÏi Santa Mm'a i que penso que ha quedat força bé, Girona i Capdevila
doncs pensava que era interessant. Parlant amb els tècnics municipals, concretament
aÏnb l'aparellador, m'ha donat un altre nom que és la zona aquesta de semàfors on està
el cruce de l'entrada del poble. Pensen que està molt mal dissenyat, que hi ha un lio
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perquè els cotxes no... no hi ha més ensurts perquè hi ha un àngel de la guarda que ho
preveu però pensen que això es podria fer una sèrie de modificacions que facilitessin
l'accés i que d'alguna manera evitessin certes possibilitats de trobades en diverses
direccions, o sigui que taÏnbé hem posat això. Per altre cantó, fü m'havies dit, del barri
Sant Lluís hi ha un carrer que està especialment malaÏnent que és el caÏÏer de Sant Joan.
Al carrer Sant Joan al davant, per exemple, de l'església hi ha un esvoranc g;ros i hi ha
diversos defectes en el mateix asfaltat del caÏÏer, aquest seÏia un altre. I un altre que sí
que havíem pensat i que després de recordar hem recuperat un esbós d'un arquitecte del
poble que havia fet un primer treball sobre això per encàrrec nostre, estem parlant de
potser fa deu anys, que és el carrer de Roig i Jalpí. Penso que està especialment
maltractat, és quasi, quasi una autopista, és un carrer que té una vialitat... no és pròpia
d'un carrer urbà sinó més aviat és una vialitat de carretera. La idea en principi d'aquest
projecte que està dibuixat, almenys un esbós, era aprofitant que és molt ample crear una
separació entre una direcció i l'altre vegetal, és a dir, fer una plantació d'arbres o
arbustiva, podien ser pins també i d'alguna manera donar-li un caire més de carrer al
disminuir les diÏnensions, les ceres estan força bé en quan a dimensions aÏnb la qual
cosa penso que hi cabria un espai i millorar taÏnbé l'asfaltat que està força malament.
Aquests són els quatre projectes que per nosaltres a dia d'avui no sé si algun Regidor
més té alguna proposta però en principi teníem aquestes propostes.

Sr. Berrnàn: Alcalde, un cosa, estem parlant de pacificació o reparació?

Sr. Alcalde: Pacificació. Reparació és un altre terme. Els carrer que estan malmesos
s'han de reparar no hi ha massa...

Sr. BeÏÏní'n: Estem parlant del carrer Sant Joan i és un tros el que està malament al
davant de l'església i aquest s'havia comentat que s'havia d'executar perquè teníem un
aval d'urÏ bloc de pisos que està molt malament i hi ha fübs d'aigua. Si parlem de
pacificació hauríem de fer una valoració de l'entrada a Sant Genís que seria molt
impoÏtant amb el tema de les aceras de tot el vial. Aquest és un comentari que vaig
comentar i seria bo que es fes un estudi de l'entrada.

Sr. Alcalde: Vostè es refereix a la història aquesta que volíem posar un semàfor, encara
ho pensem fer...

Sr. BeÏÏnàn: Però a la pmt de baix, tot el que és la pmt de l'entrada.

Sr. Alcalde: L'entrada de la carretera?

Sr. BeÏmàn: Miri com està.

Sr. Alcalde: A què es refereix? Després de la rotonda? A l'entrada...

Sr. Berníàn: A l'entrada on hi ha un ?letrero que està molt malament que volia comentar
que fa ja dos anys que estic reclamant ja que es canviï el ?letrero aquell informatiu que
no hi ha manera que aquest ajuntmnent ho canviï.

Sr. Alcalde: Vostè es refereix a l'entrada de la urbanització.
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Sr. Bermàn: No, a l'entrada de Sant Genís. El pont del caravaning, la pujada, el lateral
esquerra i el lateral dret que està molt malament. Si ho mira, de veritat que està molt
malament. Estem parlant de si és pacificació o dir reparació perquè en el pressupost
tenim una partida que diu de reparació que estem sempre reclaÏnant el tema de tres-cents
mil, dos-cents mil euros.

Sr. Alcalde: No és de reparació, és de pacificació, volem dir carrers nous o incorporació
d'elements diferents alguna manera de millorar el tràfic i alhora també els vianants, però
els carrers que estiguin malmesos els hauríem de reparar, no hi ha massa a discutir.

Sr. BerÏnàn: Llavors sí que demanaria ja que esteu paí?lant del tema mirar aÏnb els
tècnics un esfüdi de la sifüació, com en el bmÏi de Sant Lluís, de tot el tema de reparació
perquè està molt malaÏnent. Fer un estudi amb l'aparellador seriós de quins carrers
necessitem veritablement asfaltar perquè hi ha molts carrers que portem molts anys que
ho hem deixat.

Sr. Alemany: Si no recordem malament en el daÏÏer Ple que es va parlar d'això, el mes
de juny o el mes de juliol si no recordo malament, juliol possiblement, el Sr. Alcalde
comentant-t'ho aÏnb el Regidor d'Urbanisme es van comprometre a que es realitzia un
esfüdi per part dels serveis tècnics en el qual es definiria les pÏioritats d'aquells carrers
que estan més malmesos per poder-hi acfüar. I aquest compromís sorgia de la reflexió
que fèiem des de l'oposició dient..., i en aquest cas m'atribueixo el mèrit perquè sembla
que sóc un talibà d'aquest tema, del tema de la pacificació i d'mÏeglar o de no arreglar
els carrers. El concepte pacificar i pel que jo tenia entès, i d'aquí venia la discussió
perquè a més a nivell personal ha afectat el carrer on visc jo i per això ho podia
comentar com afectat, doncs, no era pas el caÏÏer que estava pitjor del poble, ni molt
menys, el carrer Josep Capdevila, la zona del carrer Girona, però el concepte que
s'aplicava des de l'equip de govern era el tema de... aquell concepte difús que no
acabem d'estar d'acord que era el tema de pública concurrència. Per tant, estem
baÏÏejant dos temes. Si definim un pressupost per arranjaÏnent i un pressupost per fer
actuacions i millora de vianants perquè el concepte pacificació implica retirar
protagonisme al vehicle i donar-li molt més protagonisme al vianant fins el punt de
retirar la circulació si fa falta, del vehicle, si definim dos pressupostos probablement...
perquè nosaltres a manca d'aquest esfüdi per pmt dels serveis tècnics, nosaltres tenim
clar que existeixen algunes regles generals que funcionen bastant àmpliament en el
municipi i és a mesura que ens allunyem d'un centre del municipi les mancances es van
multiplicant i probablement si ens movem per segons quins carrers de Mas Reixac o
segons quins carrers de sota al Castell tmnbé, segons quins carrers del baÏÏi de Sant
Lluis taÏnbé hi ha quatre o cinc carrers especialment afectats en aquest sentit, o algunes
puntes de zones urbanes, a banda, evidentment de Ciutat Jardí que ja hi ha un projecte
que ja discutirem després, és una de les preguntes ja ho avancem, i de l'entrada de Sant
Genís que era una proposta que portaven molts pmtits, poder urbanitzar en aquest cas sí
perquè els vianants no vagin caÏninant pel costat de la carretera. És clar, aquests dos
conceptes cal definir-los perquè la despesa... segurament en arranjament és important,
Déu n'hi do, i aÏnb el tema de la entesa com a pacificació nosaltres en aquest sentit dos
conceptes; un és fügir del model de que l'ajuntaÏnent pagui íntegrament tota la despesa
per evitar el greuge comparatiu amb altres carrers que després s'hi acfüarà. És a dir, en
el cas que s'actua en un caíÏer, si cal, consensuar un barem de dir els carrers que tenen
més utilitat o s'utilitzen més per paÏt de tots els veïns o tenen més circulació doncs una
major aportació per part de l'ajuntaÏnent, però, sempre els veïns que hi viuen allà
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s'aprofitaran més que no pas els que hi passen per molt que hi passin i en aquest
escandallat aÏÏibar a altres carrers que no tinguin pràcticament utilitat si no és pel veí
que hi accedeix que en aquests hi hagi una major aportació dels veïns però taÏnbé una
aportació de l'ajuntament perquè sinó, ja ho hem comentat altres vegades, és difícil
explicar a la gent que hi hagi caÏÏers que els veïns no hagin de pagar res i en d'altres que
hagin de pagar-ho tot. Per últim, una fütima reflexió que des de l'equip de govern ens
sembla que hi ha hagut algun esforç en aquest sentit per poder promocionar alguns
camins, alguns circuits perquè la gent es desplaci a peu o en bicicleta amb diferents
quotes d'èxit però que seria necessaÏi que en algun punt de les preguntes que tenim
previstes també avui tornarem a comentar-ho però que seria necessari que certs àÏnbits o
equipaments tinguessin la possibilitat de quedar units amb el nucli urbà mitjançant un
camí segur de peu o en bicicleta, ja parlarem de la nau d'entitats, etc, etc, que són zones
que per nosaltres també cal acfüar-hi perquè s'hi pugui accedir d'una manera
relativament segura. Tot això, sí que és cert que tot ell forma paÏt de la vialitat, tot ell
forÏna part de la vialitat però potser si ho organitzem d'una manera arranjament i per
una altra banda, potenciar certs circuits o ceÏts àmbits per vianants ens entendrem
millor. Sense l'esfüdi aquest tècnic sobre quins són els carrers que estan més bé o més
malaÏnent ens mourem per sensacions...

Sr. Alcalde: No, està en marxa això.

Sr. Alemany: Doncs, esperem aquest... i sobretot la dotació econòmica perquè
probablement aquí, segurament, com sempre és finita i haurem de...

Sr. Alcalde: Ja a la carta que us vaig escriure per Cap d'Any anunciava que havíem
rebut aquells dies la comunicació de la Diputació que ja obria el quadrienni de
subvencions de la xarxa de Barcelona que acosfüma a ser d'uns cent cinquanta mil euros
anuals i que suposo que... sempre que la Diputació no té crisi econòmica... Jo estic
d'acord en què separem una cosa de l'altre, pensava que ja quedava clar que pacificació
no és reparar carrers. En aquest cas, sí que el carrer Sant Joan que bàsicmnent té un
esvoranc molt gran en un ?loc a mi almenys no se'm acudeix una forÏna de pacificar-lo
sinó d'arreglar-lo. Penso que en general al barri de Sant Lluís és complicat de... vam
intentar-ho amb un èxit discutible amb l'Avinguda del Mar, vam tenir molts problemes,
sembla que la gent poc a poc s'ha anat acostuÏnant i ja no protesten però més aviat
estaven enfadats els veïns que no contents. Però després, és clar, dels carrers que els hi
he proposat, vostès creuen que és possible cobrar als veïns per arreglar la Plaça Mas
Tit? Em sembla que no, seria absurd a aquella renglera de -cases cobra'ls-hi. És una
plaça que evidentment és de pública concurrència, les places crec que no tenen
discussió. Carrers com el Capdevila, el Girona, el carrer de Baix potser sí que tenen més
discussió, el carrer de Baix menys perquè ja s'ha vist que és un carrer de passada i a
més ha quedat d'una sola direcció. Però, algú té algun dubte que la millora de la cmïlla
de la carretera no s'hauria de cobrar als veïns? fins i tot penso, per mi està claríssim que
el carrer Roig i Jalpí, és un caÏÏer que en aquest moment és una autopista que a més els
veïns no poden dormir perquè a les quatre del matí tenen tota la rastellera de vehicles
que es traslladen a les ffibriques. Jo crec que en aquest cas si fem una intervenció de
tipus jardineria, tipus que sigui, per baixar les velocitats i per donar-li una qualitat a un
?loc que és pràcticament una caÏÏetera penso que no s'hauria de cobrar als veïns tampoc.
En principi estaríem d'acord bastant.
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Sr. Victoria: Tornem a coincidir amb els compaínys sobre que caldria un estudi perquè
els cmers són molt correctes aquests, fantàstics, però, és clar, voldríem veure el poble
aÏnb tota l'extensió perquè potser jo tinc la sensació que altres s'hauÏaen d'arreglar, el
caÏÏer Sindicat o altres perquè hi vaig més. Per això crec que l'esfüdi seria
importantíssim. Després, és clar, s'hauria de diferenciar el que seria pacificació i
millores o arreglos, això sí que s'hauria de fer, dos pressupostos diferents.

Sr. Alcalde: Molt bé. Prenc nota d'aquestes coses. L'esfüdi sembla que és el que en
aquest moment hauríem de fer.

4.- REPLANTEJAMENT DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERÀL
D'ORDENACIÓ PER A ÀDMISSIÓ, EN LA CONSTRUCCIÓ DE PLANTES DE
GENERACIÓ D'ENERGIA, DE RESIDUS INDUSTRIALS EXTERNS ÀLS
PRODUÏTS INDIVIDUALMENT PER LES ACTIVITATS INDUSTRIALS,
EXISTENTS O QUE ES PUGUIN IMPLANTÀR.

Sr. Alcalde: Tenim un projecte aprovat d'una empresa del poble que es diu Bioiberica
perquè pugui constmir una depuradora que generaÏ?ia gas o electricitat utilitzant els
productes primaris per la seva fabricació de medicaments. Aquesta empresa una vegada
ja ha tingut el vist i plau de la Generalitat i que a més el Conseller de Territori va venir
inclús a visitar-la l'altre dia, demana que altres produccions que tenen en altres ?locs de
l'Estat també poguessin portar-les perquè fessin aquesta depuració, els mateixos
productes, són cinc tipus diferents, els dos últims tipus han estat bastant dificils perquè
no hi havia un principi d'acord amb la Generalitat, ara ja estan tots, doncs podrien
portar aquests tipus de residus que no es posin només la fàbrica de Palafolls sinó altres.
Això el Pla General en principi no ho contempla, ells tenen un perÏnís per portar els seus
productes però altres no. VaÏn passar-ho per un Ple, en aquest Ple es va votar
favorablement pel grup de govern. Després va aparèixer la qüestió que havia votat una
persona que no és propietària ni pertany a l'accionariat de l'empresa però treballa en
ella, era un Regidor, el Sr. fübas, amb la qual cosa el PP va iÏnpugnar aquella decisió
nosaltres ho varn acceptar i vam retirar aquella aprovació inicial. Nosaltres ara voldríem
tornar-ho a plantejar. Ens apradaria que si plantegem això tots els Regidors estiguessin
d'acord que això és bo pel poble i que no genera cap mena de problema que no sigui
solucionable, a més, la fütima paraula la tindria la Generalitat un altre cop. Això li
donaria a aquesta empresa la capacitat de que amb aquesta inversió fes més rentable
aquesta inversió la qual cosa és normal que les empreses vulguin rentabilitzar el que
fan, sobretot si ho fan bé. I voldÏia plantejar quines coses, als Regidors, quins
moviments previs a fer, això es demanarien. En principi se m'havia acudit de començar
tot amb una exposició, fer un tipus d'acte en el que hi hagués una exposició del projecte
per paÏt de l'empresa que ho fabrica, per part de la Generalitat que és la que ha
d'aprovar i que ha aprovat definitivament el projecte anterior i per part d'alguna persona
entesa que la gent o vosaltres mateixos poguéssiu recomanar, mira, aquest està en contra
i ens agradaÏia que vingués aquí a debatre contra aquest projecte, estaríem disposats a
debatre conjuntament. I la segona cosa és una cosa que taÏnbé varn fer ja la vegada
anterior i és anar a fer una visita a alguna d'aquestes fàbriques europees que tenen
aquestes implantacions perquè la gent pogués veure tan la forÏna de fabricació, com si hi
ha sorolls, si generen pudors, com funciona tot això. No aniríem a la que volguessin
ells sinó que podríem veure un ventall d'empreses d'aquestes i dir volem veure aquesta,
potser és la que està pitjor. Hauríem d'anar a veure empreses legalitzades aÏnb estats
noÏÏnals no anem ara a buscar alguna empresa en algun ?loc raro, una empresa
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alemanya, francesa, a Suí'ssa, alguna cosa així. No sé que opineu sobre això? Ara no
estem aquí per plantejar si això és bo o dolent, si hem d'aprovar-ho o no, això seria un
altre debat sinó senzillmnent quins primers passos hauríem de donar per poder informar-
nos nosaltres en primer I?OC i poder informar als ciutadans que, per cert, també estarien
convidats a participar en aquestes visites.

Sr. Alemany: L'anterior vegada que vaÏn estar discutint sobre aquest tema varem
demanar, com demanem sovint, potser més del que els hi agradaÏia, demanem sempre
de que hi hagi una participació a nivell ciutadà per poder tranquil-litzar els neguits que
puguin sorgir sobre aquest aspecte. Per tant, qualsevol acció que s'encamini cap a
aquest sentit millora en molt l'intent anterior d'aprovar aquest punt que deixi'm dir-los
que va ser l'aplicació una vegada més del rodet de la majoria i que no va haver opció a
poder... sí varem dir que no estàvem d'acord però que s'hagués votat i si no hi hagués
hagut aquesta dificultat tècnico-jurídica doncs s'hagués aprovat i ja està. Per tant, des
del nostre punt de vista concepfüalment com tot els aspectes que es puguin o molts dels
aspectes que es poden discutir a nivell territorial no hi ha res que sigui bo o dolent
inicialment sinó que probablement en els matisos i en el procés de traslladar la
informació al ciutadà hi ha la diferència. Vostè proposava i nosaltres ens alegrem
moltíssim perquè ens ho prenem una mica com una victòria, proposava un procés obert
de discussió en el qual hi fos present representants dels diferents grups polítics, que hi
fossin també presents els promotors d'aquesta empresa i aquí fem esmen això perquè
estem parlant de que estem modificant una vegada més, si cal es fa, però modifiquem
una vegada més el planejament a demanda, en aquest sentit, tornem a fer-ho com estem
fent en els darrers Plens i això ens genera dubtes, però, en qualsevol cas representants
d'aquesta empresa, especialistes d'aquest àÏnbit i nosaltres incorporaríem també els
àmbits residencials que estiguin més a prop d'aquest sector i que puguin patir d'alguna
manera si es que hi ha d'haver repercussions o no i en aquest sentit també aniríem una
mica més enllà tot i que ens supera en quan a capacitat territoÏial però probablement hi
ha nuclis que no són de Palafolls, que són de Tordera que estan taÏnbé molt a prop
d'aquest sector i que poden tenir l'efecte o l'impacte negatiu, si es que n'hi ha,
d'aquestes plantes. Tota aquesta gent seÏia la principal interessada en poder tenir tota la
inforÏnació de pÏimera mà i poder discutir sobre els peròs i els contres de tot plegat. Si
això es vehicula d'aquesta manera ens sembla un pas en la direcció coÏÏecta per poder
discutir de foÏÏna oberta quines són les qüestions positives, que són obvies, que poden
aportar-se algunes molt centrades a l'empresa, és a dir, és un tema de repercussió
econòmica en els balanços d'aquesta empresa en aquest sentit, ja d'això en la discussió
que vam tenir anteriorment ja vam posar sobre la taula que les plantes d'aquest tipus són
molt, molt i molt cares i que, per tmÏt, l'única manera de treure un rendiment és un tema
de volum i que el volum que genera aquesta empresa de residus no dóna per poder
eficienciaí? o que sigui econòmicament o financerament viable aquesta planta i que, per
tant, ja suposàvem que hi hauria la necessitat d'importar residus d'altres àmbits. Si som
capaços de poder fer aquesta discussió d'una manera oberta amb la participació de
tothom i, i aquí hi ha el pas que jo entenc que és complicat, hi ha algun mecanisme de
compromís per part de l'equip de govern d'assumir el resultat d'aquestes discussions
perquè si discutim, proposem i resulta que després s'acaba fent el que convingui perquè
així està previst, doncs, segurament el que generarem és frustració i poca cosa més. Per
tant, si hi ha algun mecanisme d'assumpció de les resolucions que puguin haver-hi en
aquest gmp obert seguraÏnent que la informació sempre serà en positiu per la gent,
sempre, i com a mfnim evitarem la sensació de que s'està intentant colar una acció que
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no pertoca. Per tant, des del nostre punt de vista, inicialment i aÏnb els matisos que li
comentàvem ens sembla un camí correcte.

Sr. Alcalde: Potser podíem fer allò de... no? el cent per cent és difïcil però, potser dir,
home, ho aprovarem a partir d'una aprovació del setanta per cent.

Sr. Alemmíy: Doncs, aleshores, si ha de ser aquest el format...

Cosa que altres partits no utilitzen per coses molt impoÏtants taÏnbé perSr. Alcalde:

aprovar.

Sr. Alemany: No sé quin exemple està posant sobre la taula, però, en qualsevol cas, si és
aquest el format, aleshores, el que és molt important és definir qui està en aquesta
comissió i quin pes específic té perquè d'aquí taÏnbé tindrem el joc i resulta que el
setanta per cent el forÏnen l'empresa i l'equip de govern no caldrà que taÏnpoc fem
masses...

Sr. Alcalde: No, no, qui pren la decisió ha de ser el Ple municipal que són els
representants del poble.

Sr. Alemany: Doncs, així, esta todo el pescado vendido.

Sr. Alcalde: Però estem parlant no del cinquanta per cent sinó que anar més amunt i
espero que en principi puguem tots d'alguna manera posar tot això a zero, ja ho sé que
vostè va votà en contra.

Sr. Alemany: Però també li reconeixem que el camí és el correcte.

Sr. Alcalde: Convergència i Unió una de les fütimes vegades que vam parlar del tema va
dir ?es que nosaltres si ens haguéssiu convidat a veure la fàbÏica també haguéssim votat
que sí perquè van comprovar els hi van anar que no hi havia pudors?.

Sr. Alemany: Sobre aquest aspecte, perdoneu, una última cosa, sobre aquest aspecte, és
a dir, de poc serveix anar a veure fàbriques o plantes si després això no va vinculat amb
el projecte que es desenvoluparà de forÏna, a poder ser, mimètica al que has anat a
veure.- És a dir, fü vas a veure una planta determinada a un ?loc i resulta-que l'empresa
amb tot l'as de la ?lei pot fer un projecte diferent al que tu has anat a veure i, per tant,
dimensionar-ho d'una manera diferent, inclús tenir, seguraÏnent, deu tenir algun pes
específic el tipus de residus que utilitzes, evidentment tots aquests aspectes se'ns
escapen, i com moltes vegades el Sr. Rueda, que avui és absent i ens sap molt de greu
perquè tenim vàries coses per comentar, ha posat sobre la taula estem barrejant
segurament dos moments o dos processos; un és el canvi a nivell de planejament que
perÏnet aquesta utilització i l'altre és el projecte en sí que després definirà quin acaba
essent l'impacte entre cometes...

Sr. Alcalde: Ho farem, ho farem això.

Sr. Alemany: Gràcies.
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Sr. Victoria: La informació és impoÏtantíssima perquè és un tema molt important i
delicat i caldria una informació detallada, visitar les fàbriques, vull dir, estar ben
informat sobre aquest tema.

Sr. BerÏnàn: Sr. Alcalde. Bé és cert que nosaltres vam presentar un recurs, bé és cert
vostè ho ha dit, bé és cert que era incompatible aÏnb un inforÏne de secretaria. Però,
abans d'aquest recurs nosaltres evidentment li vaÏn comentar que aquestes plantes no hi
són en cap puesto de ninguna població, hem de tenir en compte això. Aquí tenim una
responsabilitat tots, jo vaig dir-ho l'anterior vegada, com a Regidors perquè aquestes
plantes i vostè sap vam tenir un debat ben a fons, i ara una altra vegada anem amb un
tema que vostè està molt preocupat, que és col-locar aquesta empresa, que aÏnpliï
aquesta empresa, que això ho explotarà una altra empresa s'ha de dir clarament i que
això repercutirà una amb el tema mobilitat i tenim un gran problema amb tema mobilitat
ja, això per principi. Convencem a mi o al gÏup municipal de que anirem per bon camí
amb aquesta empresa ho tindria que posar molt bé, Sr. Alcalde, que nosaltres donem
vist i plau. Vostè sap com jo que aquesta empresa si hi ha algun escape o algu són gasos
volàtils que poden repercutir en moltes enfermetats, hi ha molts esfüdis, entrarem amb
el que vostè està dient en una valoració amb gent especialitzada si fa falta a favor i en
contra, però, jo li demanaria aÏnb la seva responsabilitat que té d'Alcalde que ho deixés
de... aquestes empreses no creen res de bo pel poble, no creen res de bo pel poble i no ja
solament pels ?locs de treball, que els ?locs de treball són camions que porten temes
orgànics, més bé és perquè aquestes empreses estan regulades, estan regulades aÏnb unes
ordenances que això ho aplica els ajuntaments, que estan regulats taÏnbé per la
Generalitat i que tenim un entorn, per dir-ho així, molt maco, hi ha moltes masies, tenim
a un quilòmetre i mig el barri de Santa MaÏ'a, que tenim molt a prop també a un
quilòmetre i mig o dos quilòmetres Mas Reixac i que això jo li demanaria amb una
reflexió de que a vegades hi ha empreses que veÏitablement poden discrepar però a
vegades sí que són bones per l'entorn del poble però empreses com aquestes que
entrarem a fons amb els esfüdis que vostè vol, que a mi m'agrada, que si vol posar-ho
en marxa i que la gent del poble sàpiga que són aquestes empreses, que desprenen
aquestes empreses, que porten aquestes empreses, ho farem, però li avanço no serà bo,
no serà bo.

Sr. Alcalde: Ho deixem aquí.

5.- VALORACIÓ DE LA PETICIÓ DE DIVERSOS AJUNTAMENTS VEÏNS
PER RECOLZÀR LA PROLONGACIÓ DE L'AUTOPISTA C-32 FINS A
LLORET DE MÀR-TOSSÀ DE MÀR.

Sr. Alcalde: Sr. Alemany, ens queda un punt, pràcticament en nominar-lo perquè
taÏnpoc crec que puguem debatre massa. En aquest dies m'ha arribat dos notícies.
Constmiran un nou pont sobre La Tordera, entre Blanes i Malgrat i Palafolls, i l'altra
notícia és que els empresaris gironins defensen que s'allargui la C-32. El dia que va
venir el Conseller em ja confirÏnar que el tema amb Acesa està ja ?ligat i que
continuaran l'autopista almenys fins a Lloret, després, de Lloret fins a Tossa no ho sé
com s'ho faran perquè la cosa suposo que és complicada. Hi ha gent que diu que ho
faran a través d'un túnel cosa que em sembla una barbaritat que es pugui fer això. El cas
és que ens han ar?ibat part d'aquestes notícies que és la Cambra de Comerç i tot una
sèrie d'entitats econòmiques que estan a favor d'allargar això, hi ha dos pobles que
s'han situat a favor que em semblen que són Lloret i Tossa. I l'Alcalde de Blanes l'altre
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dia em va tmcar i em va dir que ells volien taÏnbé fer aquesta moció, estaven pensant a
l'ajuntament de fer algun tipus de consulta popular respecte això. El tema està en què
em diu ?home, es que per Palafolls és molt positiu, perquè, és clar, tot aquest tràfic que
va cap a Lloret i Tossa i que us passen per la faÏnosa cmflla del semàfor doncs ja no
passarien sinó que se n'anirien tots cap a l'autopista?. Bé, no sé si això és massa veÏitat,
algu de veÏitat tindrà perquè aquesta carretera si s'acabés en un ?loc més cèntric tindria
més usos dels que té actualment perquè aquests dies que vaig bastant a... per una raó
sanitària al CAP de Lloret, de Fanals, doncs és un conyàs per l'autopista aquesta fins
allà, després baixar. El cas és que el plantejaÏnent era aquest i em demanava si nosaltres
els hi donaríem recolzaÏnent ijo crec que és un tema que no és tan fàcil perquè hi ha uns
aspectes ecològics importants que estan en peÏill que és tota aquesta seÏ'ralada que hi ha
entre Lloret i Tossa precisament i que no sé si això ho tenen pensat o no, de quina
manera, el projecte no el conec però, bé, crec que en principi si no s'ha fet és perquè
han vist que no és bufar i fer ampolles. Llavors, la qüestió és si algú té alguna idea molt
clara sobre el que decidiria, jo tinc dubtes i en algun moment tindrem que... Vols
començar fü? El Sr. Bermàn té la paraula.

Sr. Bermm: Donar suport sense tenir informació de que justificar com vostè està dient...

Sr. Alcalde: No, no, avui no fem això.

Sr. Bermàn: No, em refereixo que tindrem que tenir infoÏÏnació, que ens passin còpia
del pro3ectc, de l'informe mediaÏnbiental, si veritablement beneficiarà per descaÏÏegar o
es un favor a nivell polític que l'ajuntament doni recolzament a un sector... un tema
que... i no sabem que pensar.

Sr. Alemany: Quan vostè va posar... bé, quan van enviar l'ordre del dia i va posar aquest
tema sobre la taula... bé, en tot cas, vaÏn tenir accés a això i després vaÏn tenir una breu
conversa sobre aquesta sifüació. Aquest tipus d'infraestmctures generen sempre una
doble reflexió a dues escales, una a escala local que és com t'impacta a tu directaÏnent i
una altra a escala de país. És a dir, hi ha certes infraestructures-i aÏnb això hem de ser
conscients tots plegats, hi ha ceÏtes infraestrucfüres que segur que no agraden a ningú
però s'han de tenir, és a dir, l'impacte de l'autopista C-32, quan no existia, de Mataró
fins a Palafolls, va ser rellevant, va agafar tota la zona... tota la serralada litoral i la va
trillar i, segurament, en aquest moment o sí, sí que hi havia la mateixa sensibilitat potser
o un nivell de sensibilitat determinat pel que generava però, també era veritat que hi
havia un problema enorme aÏnb la nacional II que probablement encara hi és. Per tant, si
tenim en compte aquestes dues escales per nosaltres és important diferenciar en aquesta
discussió el que ens afecta a nosaltres directaÏnent i el que ens afecta com a nivell de
país. Fet aquest esmen i que, potser, no pertoca avui discutir-ho perquè ens cmÏegaríem,
sí que unes puntualitzacions. Tot plegat passa per una problemàtica i és la dificultat
d'accés que existeix des de l'àmbit sud, sobretot, a la zona de la Costa Brava, Lloret-
Tossa, i la càrrega que implica en certes èpoques de l'any que s'atura aquest àmbit,
aquesta és la problemàtica, i una solució que es posa sobre la taula és l'autopista. Hi ha
tot una sèrie de moviments i sabem tots que hem seguin una miqueta la premsa, de
moviments que estan en contra d'aquesta solució però no estan en contra de poder fer
alguna cosa aÏnb aquesta problemàtica, posen sobre la taula altres solucions a aquesta
mateixa problemàtica. De fet, si no recordo malament, i utilitzaria... ?legiria ara una...
ara que hi ha aquí Ràdio Palafolls també, doncs una notícia publicada a Ràdio Palafolls
del 30 de desembre en què Blanes demana una moratòria pel perllongament de la C-32.
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El mateix ajuntaÏnent després d'aprovar el projecte fruit de les pressions de tot un
moviment societiu en aquest sentit demana a la Generalitat que si us plau aturi el
projecte i/o faci un procés paÏticipatiu i s'escolti el procés paÏticipatiu per conèixer
l'opinió dels veïns. Essent conscients del que implica això perquè per poder fer un
procés participatiu taÏnbé s'hauria d'exigir una certa maduresa per tots els que
participen, nosaltres posicionar-nos sobre això quan hi ha una sifüació com ara la que
estic explicant i quan avui mateix hem parlat amb Tossa i Tossa no ho veu clar,
l'Ajuntament de Tossa no ho veu clar, ens sembla una mica premafür i, en qualsevol
cas, com en el cas del punt anterior la informació posada sobre la taula i segurament
aÏnb un càlcul de costos doncs que sigui el menor possible, que afecti el menys possible
perquè el problema hi és d'accés, el problema hi és, doncs serà la solució més òptima.
Però voldria indicar que estem en un procés en què ja està aprovat el projecte, ja estava
en marxa tot plegat i que si no hi aÏÏiba haver una resistència del teÏÏitori ja estaria... Per
tant, benvinguda la sensibilitat en aquest sentit a nivell de participació i per reflexionar-
ho entre tots perquè a nivell de Palafolls probablement sí que hi ha una època de l'any
en què tenim una mica més de circulació i que potser ens podria generar una millor
circulació o menys separació entre l'àmbit de Palafolls i el barri de Sant Lluís però no
som el principal problema en aquest sentit d'accés a la Costa Brava, crec, excepte els
focs artificials que es fan a Blanes que ?lavors aquell dia sí tenim un problema.

Sr. Victoria: Coincidint aÏnb els demés companys de taula és un problema que no teniÏÏÏ
la inforÏnació suficient i també ens afecta poc, ho comentava en Francesc, vull dir no
som la pmt més implicada en això, jo crec que és més aviat Tossa, Lloret, els que
s'haurien de pronunciar més.

6.- PRECSI PREGUNTES DELS REGIDORS.

Sr. Alcalde: Molt bé, doncs acabats aquests punts, passarem al punt de l'ordre del dia
sobre les preguntes que van quedar..., per EsqueíÏa Republicana?

Sr. Villaret: Si han quedat resoltes les necessitats de les diferents entitats que en són
usuàries? I de la mateixa manera pel que tenim entès ara expira el termini, el ?loguer
d'aquests dos anys que hi havia del ?loguer d'aquesta nau, si tenen pensat... 2014, si no
estem... és de l'abril del 2014 si no recordem malament.

Sr. Alcalde: Jo tinc un document de... bé, és igual. En pÏincipi no m'han dit res, bé, hem
de parlar, penso que ho haurem de negociar algun tipus de participació o alguna cosa
d'aquestes, ja ho veurem, en principi no crec que tinguem problemes. Què més?
L'organització està bé. Les quatre o cinc entitats que s'han aposentat allà s'han creat
espais reservats per a ells, estan molt contents tots i finalment els Castellers que s'ho
van estar també mirant al final les seves necessitats no podíem complir-les perquè
necessitaven un espai pràcticmnent per a ells sols i estan a Pineda força bé en aquest
espai del col-legi.

Sr. Villaret: Sant Jordi. El fet és que ara que ens estem aproximant a aquest termini, el
fet és si s'han plantejat de qui se'n farà càrrec d'aquest... de la despesa d'aquell ?loguer?
si és cert que ara se'ns acaba aquesta subvenció si l'ajuntament està disposat a pagar els
imports que se'n parlen.
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Sr. Alcalde: Evidentment nosaltres volem continuar, almenys assegurar aquesta
legislatura la utilització d'aquest espai i negociarem, vull dir que... ja li diré. De moment
ningú m'ha dit res o sigui que nosaltres quan...

Sr. Villaret: Esperem a que acabi?

Sr. Alcalde: Sí. Penso que hi ha bona... Jo penso que, fins i tot,... es que no sé ni quan
paguen ni res, és una situació que hauí'em de parlar amb els propietaris taÏnbé, potser
baixaran una mica el preu si és tan alt com vostè diu, no ho sé. Ja ho veurem. Jo crec
que ho arreglarem, que estigui tothom tranquil perquè l'ajuntament no hagués començat
aquest enrenou i aquestes divisions que hem fet i que això funcioni doncs per això, per
quatre dies, continuarem, almenys penso que dos, tres anys més continuarem.

Sr. Villaret: Si no m'equivoco i crec que de tots és sabut, em sorprèn que potser vostè
ara dubti del preu, però tenim entès aquest import, d'aquests cent vint mil euros que
parlem de dos anys amb la qual cosa surt una repercussió d'uns cinc mil euros al mes.

Sr. Alcalde: No ho sé, no puc parlar d'aquestes xifres perquè no he vist el contracte, no
ho sé.

Sr. Villaret: Ara sí que em sorprèn una mica més. En el cas que tinguem aquesta
continuÏtat el fet és, també, preguntar si tenim la previsió de fer algun accés que no hagi
de ser aÏnb vehicles perquè ara mateix queda bastant descomunicat aquesta zona.

Sr. Alcalde: A sobre no li agrada.

Sr. Villaret: No, no ens ha agradat mai.

Sr. Alcalde: No es preocupi que ho canviarem si no li agrada. Què vol que li digui? No
ho sé que dir-li.

Sr. Villaret: Pregunto si tenen alguna previsió vostès...

Sr. Alcalde: No, no en tenim cap, crec que és molt fàcil d'arribar-hi, la gent hi va i
ningú s'ha queixat que fos ?luny. Només vostès es queixen sempre. No ho sé si hi ha
anat moltes vegades?

Sr. Villaret: Sí, ara mateix el dia dels fanalets sense anar més ?luny.

Sr. Alcalde: I que? Va anar en cotxe?

Sr. Villaret: Sí, perquè per travessar amb dos nanos, un de quatre i un de sis és difïcil,
més que res això i de la mateixa manera...

Sr. Alcalde: Els cotxes estan per això per acostar les coses.

Sr. Villaret: Com que perllongaran l'autopista ara serà més fàcil, quedarà ?liure.

Sr. Alcalde: Què més?
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Sr. Villaret: A nivell de senyalització de carrers ara mateix del carrer Capdevila, del
caíÏer Girona i un estat general de la regulació del trànsit, dels aparcaments. La pregunta
que se'ns obre és si les noÏÏnatives que hi ha són orientatives o realment són d'obligat
compliment? Si es pretén fer... algunes vegades ja n'hem parlat sobre aquest tema en el
sentit de que la regulació és molt escassa en aquest poble, el fet és si realment és per un
problema de que no tenim prous recursos o com va? Si hi ha alguna mesura per poder-la
millorar?

Sr. Alcalde: No s'entén massa el que vol dir.

Sr. Villaret: No?

Sr. Cubarsí: La pregunta no l'acabo d'entendre però en principi... després de variar el
quadrant i mirar de... ja tenim un quadrant pel 2016, nosaltres estem esfüdiant una sèrie
de plans d'acfüacions al poble per millorar tota la sifüació en quan a aparcaments i en
quan a estacionaÏnents dels vehicles i en quan a direccionaments, etc, etc, estem
treballant sobre aquest tema. Una vegada completada la plantilla i estabilitzada que és el
que jo en principi he intentat i, més o menys, ja ho he aconseguit, en pÏincipi ara estem
treballant en plans d'acfüació d'aquest tipus.

Sr. Victoria: Una pregunta, què volies dir? Es que jo no t'he entès tampoc.

Sr. Villaret: Tampoc m'has entès, hauré fet malament la pregunta. El fet és que si anem
pel poble habitualment veiem cotxes mal aparcats en cantonades, cotxes aparcats en
guals, sobre passos de vianants, el fet és que si el control, la regularització que tenim
sobre aquest aspecte si es pensa potenciar o ja anem bé?

Sr. Victoria: Es que no ho entenc. Què vols dir? què denunciem més als cotxes'? Es que
no ho he acabat d'entendre.

Sr. Alemany: És fàcil, li explico perquè es que està una mica espès. Li explico. Hi ha
una normativa vigent que implica que hi ha ?locs on es pot aparcar i ?locs on no es pot
aparcar, en teoria, d'acord? Hi ha ?locs on es pot circular i on no es pot circular, en
teoria, i hi ha gent que ho compleix i hi ha gent que no ho compleix. Aquesta diferència
de compliment genera dubtes sobretot, als que no ho compleixen no, però als que ho
compleixen taÏnbé els hi genera dubtes perquè ja ho han dit per exemple en l'àmbit de
l'aparcmnent, seguraÏnent per un tema de comoditat, directmnent de comoditat dels
usuaris dels carrers, però el tema d'aparcaÏnent a Palafolls està complicat tant... sí,
home, vostè faci una volta pels barris veurà que no és fàcil aparcar, ja li dic jo ara. I
resulta que hi ha gent que aprofita espais on en teoria no es pot aparcar i la gent que
passa per allà diu, ?coi, jo també hagués aparcat aquí, està molt més a prop de casa
meva?, per exemple, o circular per àmbits on no es pot circular. Aleshores, el que
demanem en aquest sentit és un àmbit de coherència, si es pot fer, tothom, i si no es pot
fer, ningú. Si això s'ha de fer aÏnb una caÏnpanya informativa primer i després coercitiva
doncs que es faci. Però, en qualsevol cas, no la situació que hi ha ara perquè vostè i jo
n'hem parlat alguna vegada que primer els àmbits que no estaven massa clar, després sí,
després s'han pintat però després no hem tingut..., és a dir, fer algun tipus de campanya
de dir a partir d'ara si aquí està pintat d'aquesta manera..., i si no replanteja'ns-ho,
canviem-ho i no es pot o sí que es pot. Però el que no té sentit és que existeixin àmbits
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que sí, que gent els respecti i àmbits que no, que gent no els respecti. Aquesta situació el
que fa és un greuge comparatiu entre les persones que... són usuaris tots...

Sr. Cubaí?sí: Estic totalment d'acord amb això. Llavors degut a això nosaltres tenim un
plàning d'acfüació, un plàning de modificació de l'impoÏt de les multes i un plàning
coherent d'actuació dintre de tot el poble, que jo sé que no agradarà a la gent que no
compleix les noÏÏnes, això és una cosa que tinc claríssim i que això passa a tot arreu, i
en principi nosaltres tenim interès i, bé, hem parlat avui, a més a més, jo tot el dia poÏto
parlant d'aquest tema aÏnb els Caps de la policia per reestructurar i fer funcionar el
sistema d'una altra forma per millorar-ho ja que ja tenim estabilitzada la plantilla,
d'acord?

Sr. Alemany: És un compromís de govern.

Sr. Cubarsí: Sí, sí, és un compromís de govern, segur.

Sr. Villaret: Arrel de la demanda que hi ha hagut per les AMPAs i la direcció de
l'escoles, arrel d'un incident que va haver, que es sol-licitava un reforç policial, tenen
plantejat fer quelcom?

Sr. Cubarsí: Això és un tema que en principi nosaltres hem fet una actuació que és posar
una banda al davant de la guardaria per evitar l'excés de velocitat i que es frenés a
l'arribar a la guarderia, això, veig que ja ho hem fet iÏnÏnediatament a un requeriment
que va fer un ciutadà que jo crec que té raó. En aquest aspecte jo estic treballant en
diferents paÏts de la població per modificar-ho el tema del tràfic que es produeix a
l'hora de les escoles és una cosa que hem analitzat a nivell de la policia i, en principi,
funciona bastant bé. Hi ha algun inconvenient quan no tenim tot el personal que per
motius no disposem, però, en principi, quan hi ha tres policies fünciona bastant bé.
TaÏnbé anem a l'instifüt perquè m'ho han demanat. A l'institut hi ha un problema a la
rotonda, però és un problema, a part del problema policial, és un problema del ciutadà,
que la gent deixa el cotxe on li dóna la gana i, ?lavors, què passa?

Sr. Villaret: Aquí anàvem senyor meu.

Sr. Cubarsí: Això, degut a la presència policial que ara es produeix sobre les quatre de la
tarda aquest problema el teÏÏim bastant solventat i, et dic, sincerament, hi ha hagut
enfrontaÏnents amb certes persones, però això està solventat. És una cosa d'obligat
compliment d'anar a l'instifüt, d'anar a les escoles i després anar també a la guarderia.

Sr. Villaret: DarreraÏnent hem vist circular un camió amb un rètol publicitaÏi a la lona
que és de Ràdio Palafolls, la pregunta que ens fem és si hi ha algun criteri o estratègia
comercial? Pel que tenim entès és un caÏnió que viatja a l'estranger, no sé si correspon
a...

Sr. Alcalde: Hem van fer una proposta de publicitat i ens va semblar bé. Vam acceptar
fer-ho, no ens costa res, vull dir..., i ells ens fan això, vull dir que és...

Sr. Villaret: A càÏÏec del caÏnioner? Perfecte, molt bé. Llavors, aquesta pregunta potser
seria per la Rosa. Si ens poden explicar una mica ara que hi ha hagut les dues
convocatòries tant de la plaça de bidell com de la de tècnic d'educació. Els criteris que
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s'han tingut per fer aquestes convocatòries, tenint en compte que ens ha arribat una
mica, sobretot amb el tema de la plaça de bidell, que estaven perduts amb el temari i el
que se'ls hi va acabar demanant els hi desencaixava una mica aÏnb el que era la plaça de
bidell.

Sra. García: Bona nit. Jo no hi era en el tema aquest d'exàmens i d'entrevistes, sí que a
mi taÏÏÏbé m'han arribat aquestes queixes sobretot en el tema de bidell, de tècnica no, no
he escoltat gaire cosa, però del tema del bidell sí del tema de temàtica, del temari doncs
que no estaven ben orientats, no sabien on buscm? el temari i que hi havia preguntes que
no... que eren més específiques... no sé...

Sr. Villaret: De manteniment.

Sra. García: Exacte. Això sí que m'ha mÏibat. Però la veritat és que no..., ni sé com va
anar rexaÏnen, ni sé quin tipus de preguntes perquè jo no estava en aquest... ni en el
tribunal ni en res, saps?

Sr. Villaret: El fet és aquest, la pregunta és una mica si tenien previst això, què se li
demanava a aquesta persona?

Sra. Agüera: ... eren d'oficials de segona de manteniment. Llavors, és clar, les funcions,
es fa el temari en funció de les fiÏncions que aquestes persones han de desenvolupar en
aquest ?loc de treball. Els bidells que tenim, se'ls hi diu bidells perquè estan en
instal-lacions de l'ajuntament, no? o l'escola de música o al Palauet o al caÏnp de futbol,
però, la seva categoria és oficial segona de manteniment.

Sr. Villaret: El que tenim entès és això que el títol de l'oferta era el de bidell i gent que
es va presentar, és clar, el fet és aquest si s'està demanant...

Sra. Agüera: La gent no diu, la persona que hi ha al camp de futbol, la gent no diu és un
oficial de segona de manteniment, tothom diu és el bidell, és el bidell del MiD o és el
bidell del Palauet. La gent, la nomenclatura que fem servir, tots perquè jo també els hi
dic bidell, però la categoria és d'oficial de segona de manteniment.

Sr. Villaret: Molt bé, ha quedat una mica difós en aquest sentit.

Sra. Caimel: Hola, bona nit. Bé, volíem comentar que últimament, ens han mÏibat unes
queixes d'alguns veïns, que no sé si l'equip de govern n'està al corrent, sobre una
pràctica que popularment se'n diu el botellón en algunes zones d'aquí de Palafolls, com
ens han comentat la Plaça Sepharat i la zona de l'instifüt. Llavors, no sé si n'estan al
corrent?

Sra. García: No, a mi personalment des de jovenfüt no m'ha arribat cap tipus ni de
queixa per part dels veïns, ni cap instància, no sé si des de governació...

Sra. Caimel: Sr. Cubarsí, potser sap alguna cosa?

Sr. Cubarsí: El problema del botellón és que són transhuÏnants, transhumants, que es
van canviant de ?loc constantment, m'entens? Comencen a Sant Lluís, de Sant Lluís
se'n van a la Biblioteca, de la Biblioteca se'n van a... ara la moda és a Sant Genís de
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Palafolls. Resulta que es posen al costat de l'església, donen la volta a l'església i
?lavors, estem, nosaltres anem al darrera sempre segons el canvi que fan i per on van.
T'ho dic perquè això és una cosa que és així. Saps què vol dir? TranshuÏnants vol dir
que van canviant de ?loc, m'entens? Segons... Quan nosaltres anem a Sant Lluís... La
qüestió és que van canviant de ?loc, van canviant de ?loc i nosaltres estem intentant
localitzar el ?loc. A Sant Lluís es sifüen al davant de... jo et puc dir tots els ?locs, però
Van CanVignt,

Sra. Caimel: En aquestes zones que ja saben hi ha alguÏÏ tipus de neteja posterior a
aquestes pràctiques? O és possible que a l'endemà hi hagi un deteriorament...

Sr. Cubarsí: Hi ha un cosa que està clara, nosaltres netegem però sempre anem al
darrera. Nosaltres netegem les zones, vigilem les zones, veiem... perquè el problema no
és el botellón, el problema és els vidres que deixa el botellón, això és una cosa que
tenim claríssim. Llavors, hi ha ?locs de botellón que són parcs infantils i és greu i tot
això noÏmalment es neteja. El que sí que és veritat, ja et dic, que nosaltres anem al
dmÏera, per davant per desgràcia no anem mai.

Sra. Caimel: Possiblement per evitar aquestes pràctiques, podria haver-hi alguna
planificació d'activitats pels joves del poble? Hi ha algun tipus de planificació?

Sra. García: Des de joventut això aÏnb l'Albert sempre fa feina taÏnbé de carrer a part
d'estar allà a Can Batlle i parla amb els joves i intentem fer xerrades però costa, costa,
arrossegar a tots... de primera mà tots diuen sí, sí venim a la xerrada la fem, però,
després a l'hora de la veritat costa molt que vinguin. Ara, abans de festes, vam fer
també com poder-se introduir dins el jovent per demanar ajudes, per fer cuíÏículuÏns, i
en principi anava a venir força gent i potser, hi havia vuit, deu, que quan hi vaig anar
vaig pensar costa. Sí que s'intenta fer algun tipus doncs d'això de xerrades, convidar-los
d'anar a Can Batlle i intentar parlar aÏnb ells però,... estaÏnos ahí, és difïcil.

Sra. Caimel: Bé, una altra de les preguntes que ens ha sorgit és que de l'últim Ple que va
haver-hi, va haver una intervenció que es va preguntar si el Cim de Miralles es cedia a
ús públic. Llavors, va haver un malentès perquè es va cedir Can Batlle a dos persones.
Arrel de tot això la nostra pregunta és si hi ha alguna regulació per l'ús dels
equipaments de l'ajuntaÏnent? O sigui, tothom en pot accedir? Uns sí i altres no? hi ha
algun tipus de norÏnativa, ordenança? Què ho regula? Amb quin criteri?

Sra. Agüera: Hi ha algun equipaÏnent que sí ho té, altres que no. En principi, només es
deixa a entitats i després hi ha el Molí d'en Puigvert que es deixa a tothom, s'ha de
pagar una fiança i Can Batlle que també es deixava en principi havia de ser només per a
joves i ara el feia servir tothom.

Sra. Caimel: Per particulars també?

Sra. Agüera: Sí, sí per particulars igual que el Molí d'en PuigveÏt.

Sra. Caimel: Però, això està regulatizat? Hi ha una noÏmativa que diu aquests dos
equiparnents es deixa a particulars, la resta...
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Sra. Agüera: Sí, estan regulats perquè tenen una fiança i d'això hi ha una ordenança que
ho regula.

Sra. Caimel: Però hi ha una norÏnativa que ho diu?

Sra. Agüera: L'ordenança que aprova el preu.

Sra. Caimel: I les entitats, poden accedir a tots els equipaments?

Sra. Agüera: Sí, les entitats poden accedir a tots els equipaments. Hi ha algunes entitats
que, com si diguéssim, viuen en aquell edifici, si un altre ho demana s'ha de... t'ho
explicaré, no sé, el Casal de la Dona, estan allà tot el dia fent activitats. Alguna vegada
l'ha demanat una altra entitat i el que han fet és intentar quadrar l'horari perquè puguin
fer les dues activitats i altres que estan buits i que hi van diferents a fer-les seÏvir l'únic
que has de mirar que per horari ho puguis fer.

Sr. Alemany: En aquest sentit, per exemple, aquest mateix que comentàvem el Cim de
Miralles, que es tracta d'un equipament xulo que hi ha allà i que la imÏnensa majoria del
temps o de les hores no està utilitzat, no té un ús, jo desconeixia, si fü em dius que per
ordenança està regulat, que amb nom i cognom aquest equipament es pagarà tant, això,
allò altre...

Sra, Agüera: No, no, només hi ha dos que es paguen.

Sr. Alemany: Però a l'ordenança s'indica aquests dos?

Sra. Agüera: El Molí i Can Batlle.

Sr. Alemany: I queda indicat a l'ordenança que són aquests dos?

Sra. Agüera: No es paga hi ha una fiaÏÏça.

Sr. Alemany: És igual, però, queda indicat que hi ha una fiança per aquests dos o en
general hi ha una fiança pels equipaments...?

Sra. Agüera: Hi ha a nivell pmticular que tu pots demanar però hi ha una ordenança que
regula el preu. Un pmticular pot demanar el Teatre, a vegades ens ho han fet, ara m'ho
invento em sembla que han de pagar cent cinquanta euros.

Sr. Alemany: D'acord. Ho dic perquè potser el que ens manca és una eina que permeti
definir els equipaments que nosaltres en aquest sentit abogaríem que fossin la majoria o
tots els que puguin ser, que es puguin deixar, sobretot per evitar casos com aquest del
CirÏÏ de Miralles que està en un... és un equipament molt xulo i que la imÏnensa majoria
de les hores està inutilitzat o no s'utilitza i que podria tenir... o podria ser una eina
important per dinaÏnitzar aquell àrnbit a nivell social i, fins i tot, de presència de
l'ajuntament en aquell sentit. El de Sant Genís, per exemple, és un altre exemple. I que
l'ordenança en aquest sentit podria facilitar, tmnpoc en tenim tants, amb nom i cognom
tots els equipaments i regulat, com es deixen, en quin criteri i tot plegat. Ho dic perquè a
vegades per evitar aquest tipus de sensacions de greuge comparatiu també, una altra
vegada, de dir home, li han deixat a aquests i nosaltres que volem reunir-nos... En
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principi això és municipal i, per tant, no hauria de ser aquest el problema, no hauÏia de
ser aquest. Per tant, potser, repassant l'ordenanca ens ha semblat que era totalment
genèrica però que en canvi a l'hora de practicar-la sí que hi ha una norÏna no escrita que
diu que aquests dos sí a les persones, els altres no, no? i això potser ho podríem definir
d'una manera millor. Que la gent no pensi a mi no me'l deixen i a... no, no, escolta'm
queda definit. I si ha d'haver algun que no es deixa doncs que s'expliqui aquest no es
deixa perquè...

Sra. Agüera: Ens va sorprendre a tots el funcionarnent del Molí d'en PuigveÏt quan es
va posar que qualsevol persona el podia demanar per fer una festa, hi ha hagut
casaments, batejos, allà es fa de tot. S'obre el plaça cada tres mesos i hi ha gent a la
poÏta esperant perquè el vol el dia 20 de novembre perquè és el meu aniversari i hi ha
gent fent cua. A Can Batlle també passava el mateix. L'èxit ens va sorprendre una mica
a tots.

Sra. Caimel: Una altra de les preguntes que volíem fer és el tema del bus de les
urbanitzacions, que va ser una prova que s'ha fet durant uns mesos. Ens agradaria saber
com ha resultat aquesta prova? I quines són les conclusions que se n'han tret?

Sr. Cubarsí: Tinc dades d'ocfübre i novembre i la veritat és que la utilització és molt...
hi ha molt poca gent que agafi l'autobús, molt poca gent. El mes d'ocfübre el van agafar
dos-cents sis ciutadans, el mes de novembre cent quaranta-cinc, a primera hora del matí
l'agafen cinc persones que és a les set i mitja del matí, cinc, quatre, els caps de setmana
no l'agafa ningú, no l'agafa ningú. Ja et dic, el total octubre són dos-cents sis passatgers
i al novembre cent quaranta-cinc passatgers en tot el mes. El mes de desembre he
demanat les dades i me les donaran la setmana que ve. Jo sinceraÏnent, taÏnbé és veritat
que hi ha ciutadans que s'han queixat...

Sra. Caimel: Dels horaris potser?

Sr. Cubarsí: No, dels horaris no, s'han queixat que l'autobús passa masses vegades i
sense ningú, també m'ho han dit.

Sra. Caimel: S'havia mirat el tema dels horaris aÏnb l'institut, amb els trens de les
poblacions? Tot això estava ?ligat?

Sr. Cubarsí: Quan es va contractar el servei es va mirar tots els horaÏis, es va mirar tot.

Sra. Caimel: Però, coordinava? 0, no coordinava?

Sr. Cubarsí: Sí coordinava i ?lavors, per exemple, el que surt a les set i mitja, que jo vaig
dir si es podia adelantar, mÏibar a les vuit menos deu, vuit menos set minuts...

Sra. Caimel: I a l'hora de finalitzar, per exemple, l'instifüt d'aquí de Palafolls...

Sr. Cubarsí: El que passa... hi ha... això no es pot modificar fàcilment, hi ha una parada
tècnica, i la parada tècnica és una parada tècnica de quinze minuts i s'ha de fer la parada
tècnica. La parada tècnica s'ha de fer en un puesto que l'autobús es pugui parar, no es
pot fer una parada tècnica en un puesto deterÏninat i això és obligatori. Llavors, què
passa? El problema de la parada tècnica es que a l'hora de dinar retrassa, a vegades, a
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les persones que tornen de l'instifüt, els hi retrassa el dinar uns quinze minuts o uns deu
minuts per aquesta parada tècnica. Això ho vaig mirar i, en principi, no es podia
modificar. Però, jo penso, personalment, que si això és el motiu pel qual la gent no
agafa l'autobús..., però, penseu que estem parlant de ciric persones que l'agafen a les set
i mitja, cinc persones que tornen a les tres i mitja a la soÏtida de l'instifüt, però, durant el
dia no l'agafi quasi ningú. Jo tinc totes les estadístiques, no les he dut aquí, però ja us
dic dos-cents sis passatgers a l'ocfübre, m'ho sé de memòria, i cent quaranta-sis al
novembre jo penso que això és molt fort.

Sra. Caimel: I la prova aquesta ha finalitzat ja?

Sr. Cubarsí: No, de moment no.

Sra. Caimel: Continua funcionant el servei de...?

Sr. Cubarsí: L'idea nostra és treure'l perquè no és rentable.

Sra. Caimel: Potser podríem comentar aÏnb els usuaris o possibles usuaris..., s'han
plmÏtejat preguntar els usos, per a que el faÏÏ servir, si els hi interessa que vagi més
coordinat amb els horaris del tren.

Sr. Cubarsí: Està coordinat amb... la coordinació d'aquest horari va ?ligat a un autobús
que envia la gent a Malgrat, o sigui, hi ha horaris que coincideixen amb horaris de
l'altre línia que et porta a Malgrat i et porta a Blanes. Això a més a més s'ha distribuït
tríptics per tot el poble, s'han distribuïít tríptics per l'instifüt, els vaig dur personalment
jo, no em diguis que no perquè els vaig dur jo. El que sí està clar és que jo no he anat
alumne per alumne però que els he dut personalment i una cosa que faig jo
personalment ho tinc claríssim, m'entén el que vull dir o no? Els he dut jo i els he
entregat a secretaria i els hi he dit, hem parlat amb les AMPAs, hem fet tota l'exposició
per la ràdio, hem exposat a la revista, hem fet jo crec tots els passos i tríptics n'hi ha per
donar i per vendre.

Sra. Caimel: Em comenten que potser es podria fer una caÏnpanya més adreçada als
pares perquè els pares poguessin comentar-ho amb les persones usuàries d'aquest
servei, no?

Sra. Pla: Potser s'hauria d'enfocar, no? que si tenim un problema de mobilitat molt greu
a l'institut i ho enfoquem bé perquè la gent pugui agafar, la gent dels barris, es faci
horaris adequats a l'instifüt a lo millor solucionarem dues coses: el transpoÏt füncionarà,
serà rentable i, a mes a més, solucionarem el problema de mobilitat a l'institut, perquè
aquest quart d'hora, plegant a dos quarts de tres, suposa que aquests nens arÏibin a casa
a quaÏts de quatre des de les set del matí o dos qumts de vuit que són fora de casa jo
crec que un quart d'hora... la franja horària que parlem a rhora de dinar em sembla a mi
que és molt... vull dir que si a les onze del matí si ningú agafa el bús a lo millor la
parada tècnica la podríem fer a les onze del matí.

Sr. Cubarsí: A mi m'agradaria moltíssim que això funciones. A mi és una cosa que
m'encanta. Jo soc una persona que utilitzo el transport públic a Barcelona, jo sempre
vaig en metro, vaig en autobusos, no tinc cap problema, el que passa es que, et seré
franc, la filosofia que jo veig, i t'ho dic sinceraÏnent i m'agradaria que fos al revés, no
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porta aquesta tendència t'ho dic sinceraÏnent i jo soc un fan. Jo considero que això
hauria de fiuÏcionar i m'agradaria moltíssim que fünciones i quan es va fer la prova és
perquè funciones. El que passa que la sensació però a més a més ja tinc hasta
comunicats negatius de gent que diu perquè passa tant l'autobús si no hi va ningú.

Sra. Caimel: Ho ha comentat aÏnb les entitats de les urbanitzacions? I què li han dit?

Sr. Cubarsí: Per exemple on visc jo hi ha una persona que agafa l'autobús i prou i sé la
persona que és i el dia que l'agafa i perquè l'agafa i els demés ciutadans... Ho dic amb
el sentit... la majoria de gent que jo he contactat em diu una vegada agafo al cotxe arribo
al puesto directaÏnent i no em paro per agafar l'autobús. Això és un comentari que em fa
molta gent. Per exemple, jo baixo de Ciutat Jardí i estic dintre del cotxe no em paro a
deixar l'autobús, m'entens o no? Després, Ciutat Jardí té un problema que un autobús
d'aquet tipus no pot circular pels carrers en aquest moment. El problema és fer el gir ijo
on visc gira un autobús de cinquanta places i tu no et pots imaginar el que ha de fer per
poder girar un autobús de cinquanta places al davant de casa meva, no t'ho pots ni
imaginar.

Sra. Caimel: La meva darrera pregunta és sobre les meses electorals en les últimes
eleccions del 20 de desembre jo vaig estar allà present a l'hora del recompte i segons em
van comentar la gent que forÏna part de la Mesa que és el President i els dos Vocals no
havien rebut la foÏmació que en teoria l'ajuntament els hi dóna. No sé si... m'havien
comentat que només s'havien convocat als presidents cosa que crec que abans es feia
taÏnbé als vocals, ?lavors, què va passar? No sé si és correcte.

Sr. Alcalde: La Secretària et contestarà.

Sra. Secretària: Jo em pensava que només es feia la forÏnació als presidents.

Sra. Caimel: Abans no. Abans es feia també als vocals. Llavors què va passar? Només
van rebre la formació... es va cridar a la gent, als presidents, ?lavors van haver presidents
que el dia de la formació no van poder venir i ?lavors, ens vam trobar amb taules que a
l'hora del compte cap dels tres de la Mesa tenia cap forÏÏÏació i això va endarrerir una
mica...

Sra. SecretàÏia: Aquesta no és la informació que a mi em van donar, no és la informació
que a mi em van donar aquest dia perquè jo el dia de les eleccions precisament vaig
preguntar si totes les taules s'havien constifüït amb la gent que havia vingut...

Sra. Caimel: Va endarrerir una mica el tema perquè hi havia gent que no sabia com
complimentar...

Sra. SecretàÏia: Una persona per Mesa coneixia les coses.

Sra. Caimel: És el que se'ns va comentar. No sé, per a possibles... es podria fer la
formació a tots els membres.

Sra. Pla: Bona nit. Bé, usuaris d'aquest caÏní que hi ha a la zona del pipi-can, el Gorg
dels Cans, ens comenten que és clar ara a l'hivern es fa fosc molt d'hora, si tenen pensat
posar algun tipus d'il-luminació perquè tot queda molt fosc.
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Sr. Alcalde: Hi ha unes 1luÏns a l'espai pels gossos.

Sra. Rovira: No a on estan els gossos sinó en el camí que vas pel darrera.
Sr. Alcalde: En principi no estava pensat. La veritat és que juntament amb el fenomen
del MoU d'en Puigvert l'altre fenomen impensable l'èxit que té és el Gorg dels Cans. Es
va a ?ligar allà m'han dit, que els gossos poÏten bon rotllo. Molt bé, gràcies.

Sra. Pla: Bé, si ho volen tenir en compte. Una altra pregunta és que en el Ple de
pressupostos vaÏn forÏnular les següents preguntes que no ens van respondre i els hi
tornem a reformular a veure si tenen pensat fer alguna cosa. Veien l'import econòmic, la
subvenció més el manteniment aproximadament són uns vint mil euros, tenint en
compte que el servei... estem parlant de la gossera, perdoneu. Tenint en compte que el
servei que donen i les necessitats econòmiques de füncionament que tenen que són
aproximadament uns seixanta mil euros, tenint previs algun tipus d'actuació perquè es
pugui compensar aquesta diferència? O sigui...

Sr. Alcalde: Doncs pagar més i que si realment..., jo no tinc les dades però, en principi,
jo penso que fan un servei molt important, no solaÏnent perquè ens treuen un problema
de sobre sinó que a més és tota una història, és un servei més, és un servei sanitari, hi ha
gent que passeja els gossos per distreure's, per tranquil-litzar-se, per moltes coses com a
teràpia. Els hi pagarem més si fa falta. Vull dir que... jo no els sé els núÏneros però jo
crec que hi ha una quantitat important que posen els voluntaris que taÏnbé els ajuden a
finançar. Nosaltres volem que això funcioni. És un servei molt interessant, molt... com
es diu? com us apada a vosaltres? Transversal.

'Cl-

Sra. Pla: Paí?lant de la gossera, sabem que a vegades recullen gossos de Tordera o
gossos d'algun altre ?loc, si han pensat parlar amb els ajuntaments veïns sobre que si
doncs anem a recollir un gos de Tordera doncs hi hagi una recompensa econòmica en
aquest sentit perquè també donem un servei als altres...

Sr. Alcalde: No ho sé, potser en Josep sap més coses d'això que és qui està més en
contacte mnb ells. Jo ho desconec.

Sra. Pla: Hi hauria també la possibilitat de que persones amb feines a la comunitat
poguessin ajudar aÏnb treballs a la gossera? S'ho han plantejat?

Sr. Alcalde: Sí, ja s'ha fet. Els penats vols dir, no? Ja s'ha fet.

Sra. Agüera: La persona..., no ho sé com dir-ho, que hagi de fer per la comunitat doncs
es fa un plàning i van allà a fer feines.

Sra. Pla: I es podria mirar de fer un conveni de col-laboració amb la facultat de
veterinària?

Sr. Alcalde: Sí, però, a veure, estem paí?lant d'iuÏa entitat autònoma que té moltes idees,
que té molta empenta i que en principi nosaltres no hi participem en la seva direcció i
gestió. Vull dir que nosaltres els ajudem però en principi...

Sra. Pla: Però les instal-lacions són públiques.
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Sr. Alcalde: Sí, però, bé, penso que ells han de tenir aquesta autonomia. No veiem res
que facin mal fet.

Sra. Pla: No, no, al contrari, ajudar-los, en aquestes coses...

Sr. Alcalde: Sí, els hi podem dir. Els hi pots dir fü tmnbé perquè no fan contractes amb
la facultat de veterinària.

Sra. Agüera: Tu el que vols dir és que ho faci l'ajuntament, no?

Sr. Alcalde: Però l'ajuntaÏnent... No ens ho han demanat tampoc. Se'ls hi pot dir. Hi ha
una persona que pertany a les fiÏndadores que està aquí cada dia, vull dir que la veig. Ja
li insinuaré això.

Sra. Pla: Bé, aquesta és una mica aixís... Han iniciat algun tràmit sancionador contra
l'Ajuntament de Palafolls pel seu reiterat i continu incompliment de l'Ordenança de
sorolls pel que fa a l'horari de les màquines de neteja dels cmers'? Els ho plantegem
perquè prop de dos anys que els hi indiquem aquesta queixa i segueix produint-se sense
cap solució. Tenen pensat...?

Sr. Alcalde: No, no estem en contra d'això. No ho sé que dir-te. Com no m'aixequi jo a
les set del matí i els faci callar.

Sra. Rovira: Cada dia, cada dia, des de que visc a Palafolls a les set del matí ve a recollir
la basura i no m'he queixat mai.

Sr. Cubarsí: Jo d'altres Plens als quals havia vingut és veritat que he sentit això vàries
vegades. Aquesta pregunta, entre fü i jo, jo penso que el soroll que produeix la recollida
de basures en principi jo crec que és un soroll valorable, saps que vull dir? Jo és que
visc en una població que passen a les quatre del matí, saps que vull dir o no? i a les deu
del vespre i a les onze.

Sr. Alcalde: Jo crec que hi ha sorolls i sorolls, és veritat el que diu m. Això és un soroll
simpàtic perquè són gent que estan netejant. Quan la majoria de la gent fa soroll per
embrutir tot quan hi ha un que ve a netejar a mi no em molesta la veritat i, a més, aquf
tenim el responsable li podem preguntar a ell perquè fan això, no? Te parece?

Sr. Anònim: Es un minuto nada màs. Cuando van de una calle a otra hay ciento
cinquanta metros de un contenedor a otro, pasa un camión y es un minuto lo que pasa.

Sr. Alemany: Punt número u, la nostra queixa reiterada no feia esmen a la recollida de
brossa a la qual indicava el membre del públic sinó...

Sr. Alcalde: De la basura, no?

Sr. Alemany: No, no, no. Parlàvem de la neteja de carrers. Estem parlant del bufador...
si voleu acabo i després em..., d'acord? Ho dic perquè com que és la cinquena vegada
que ho diem potser no ho hem dit prou vegades. Estem parlant del bufador i de la
màquina...
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Sr. Alcalde: Calma't.

Sr. Alemany: Em sap una mica de greu el to de conyeta que hi ha amb això.
Sr. Alcalde: Estic mnb la mateixa cosa, no sé si és les escombraries o és el que neteja
però crec que és un soroll que és simpàtic perquè netegen que vols que et digui.

Sr. Alemany: Aleshores, doncs, la queixa no ve perquè la gent escombri, sembla que
seria del gènere imbècil i no es considerem d'aquest gènere nosaltres perquè la gent
escombri els carrers ÏÏi molt menys, la queixa ve per l'horaÏ?i a la qual es practica
aquesta activitat. Si hi ha un horari establert en el qual no es pot fer remor pel descans
dels veïns, en pÏincipi, l'ajuntament l'hauria de complir el primer de tots. Que s'ha de
netejar els carrers és obvi i voldríem fins i tot potser parlar que s'ha de netejar més els
carrers, però es netegen el que es netegen i ja està, d'acord?. Ara bé, hi ha un horari i
l'horari marca les vuit del matí com inici d'aquestes tasques. A nivell de recollida de
brossa, això pel que fa a la neteja dels carrers, a nivell de recollida de brossa segurament
no és la recollida de la brossa en quan a la manipulació del contenidor el que més remor
genera sinó, segurament, el que molesta més als veïns un contenidor concret que és el
de vidres que aquest sí que quan el descarreguen segons l'horari que sigui aquest sí
que...

Sr. Alcalde: Aquest no ve al matí, no?

Sr. Alemany: Aleshores, doncs,... exacte, ara ho han dit, depèn del carrer.

Sr. Victoria: ... perquè aquest de vidre al meu carrer passen a les ome.

Sr. Alemany: D'acord i hi ha cmers que passen a les sis, d'acord? Aleshores, si la
recollida és pública igualment i M ha cmÏers en què es passa a les sis del matí allò lògic
és demanar que es passi a partir de les vuit del matí i ja està. Aquesta és la demanda que
hem fet des del principi, des del primer Ple. Que l'ajuntament fos el primer,
l'ajuntaÏnent o les empreses que treballen per l'ajuntament, fossin els primers que
complien l'horari de neteja dels carrers. Com que ho hem dit moltes, moltes, moltes
ocasions i se'ns ha dit que, si no ho recordo malament, ?sí, ens ho mirarem? no? ?sí, ens
ho mirarem? i segueix succeint, jo m'abstindria de fer valoracions sobre si és simpàtic o
no la remor perquè a la gent que la despeÏta no li deu semblar simpàtic. Jo, per exemple,
tinc la sort que en el meu carrer no hi ha cap contenidor i la meva habitació dóna cap a
dintre i, per tant, però la meva filla sí que es desperta aÏnb els bufadors, sí que es
desperta i no la veig amb una cara de simpàtica, per exemple. També és veritat que els
haig de dir que canvien l'horari, hi ha èpoques en què passen a les set del matí i hi ha
èpoques en què passen a les onze, van canviant entenc per no molestar sempre, entenc
jo, per no molestar sempre al mateix sector i és una mesura correcte, però, es pot
-començar a partir de les -vuit? És possible començar a pmtir de les vuit? O no? per la
magnifüd de carrers és impossible i s'ha de... Els hi hem estat demanant sempre el
mateix en aquest sentit. I en el tema de recollida no parlàvem de recollida de brossa sinó
que era un tema de recollida selectiva, sobretot, de vidre.

Sr. Alcalde: Una altra pregunta?

Sra. Pla: Ho solucionarem?
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Sr. Alcalde: Ho parlarem, no?. També hi ha un problema de tràfic potser, no? Potser a
partir de les vuit hi ha més tràfic és més dificil transitar per aquests caÏÏers, molesta
més, no ho sé. A Tokio fan obres només a la nit, tota la nit. A Tokio no pots passar pels
carrers i durant el dia la ciutat està impecable no hi ha ni una persona fent res, ara, a la
nit allò es can jauja. O sigui, que si ho fan els japonesos molt malament no deu estar fet.
Perdoni, però algú havia de dir-ho.

Sra. Pla: Tenint en compte que s'està esgotant el terrnini d'exposició del Reglament de
funcionaÏnent de la ?lar d'infants, han aprofitat i han tingut la trobada que els hi
proposaven amb l'AMPA? La participació a nivell de les educadores ha estat
generalitzat o punfüal?

Sra. García: Amb l'AMPA em vaig reunir amb elles ahir perquè em van demanar abans
de festes de Nadal quedar amb elles i jo per motius personals no podia, ?lavors, dilluns
mateix em vaig posar en contacte i ahir vaÏn quedar aÏnb elles. Amb les educadores ens
hem reunit tot just abans del Ple, a les set de la tarda. De moment els hi hem demanat
que ens donessin una setmana per acabar de parlar aÏnb elles tot bé. Ara fins el 9 de
febrer, com que hi ha una aHegació per part de l'AMPA, ara fins el 9 de febrer tenim
tot aquest mes exposat al públic el tema del règim intern i si s'ha de fer algun petit canvi
o el que sigui i amb les educadores ens tornarem a reunir, ja hem dit que d'aquí a una
setmaneta... que ens donin per poder parlar i consensuar coses.

Sra. Pla: Perquè, si no recordo malament, en el Ple de desembre vostè ens va dir que
havia parlat aÏnb elles.

Sra. García: Jo havia parlat amb la representant de l'enllaç sindical, aÏnb la Sandra la
directora, i que a través de l'enllaç sindical seria ella la que exposes els canvis que jo
havia fet, a les educadores.

Sra. Pla: Ara voldríem fer una mica de valoració de la Festa Major perquè vam demanar
un inforÏne..., bé, un resum econòmic a Intervenció del que havia costat i del que havia
deixat de costaÏa i tenim una sèrie de dubtes. Aquesta pregunta ja feia molts mesos que la
volíem fer però entre que es va retrassar una mica al donar-nos la informació i no hem
pogut preguntar... La informació que ens donen està dividida en tres blocs. Ens sorprèn
per exemple que en el pregó la meitat del pressupost del pregó vagi destinat al mapping
que, bé, no sé si cal o no i amb quin criteri es paga als músics. Si voleu us les formulo
totes i després... Dels trenta-sis mil euros que va costar l'alterfesta ens sorprèn el preu
dels Chicos del Maíz i els Vuitanta Principals que són onze mil euros i quasi que això és
un terç del total. Tampoc entenem que s'imputi tot l'import d'Audio Selva només a
l'alterfesta perquè, per exemple, en el pregó taÏnbé hi ha tots els micros inalàÏnbrics que
m'imagino que deuen tenir un cost important i, potser, estaria bé separar-ho per saber...
realment... També ens ha sorprès el tema de les valles de protecció que hi havia que han
costat dos mil vuit-cents euros i que si cal aquest tipus de valles, d'aquesta magnifüd?
En el bloc de la Festa Major puja uns trenta-tres mil euros ens sorprèn molt el preu de la
xocolatada, mil quatre-cents euros. Després, ens han posat per duplicat l'import dels
concerts acústics del projecte Marion Harper. Ens sorprèn taÏnbé l'import elevat de
l'orquestra Venus. O sigui, en general hi ha hagut actes de molta qualitat que són d'un
cost molt baix en proporció a altres actes que no han sigut tant..., bé, que ens expliquin
una mica tot aixÒ.
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Sra. Agüera: La xocolatada pensa que... la xocolatada que vam encarregar era per vuit-
centes persones, a més estava la coca, a més estava la coca que es pujava el dia de les
Verges Trobades, o sigui, que són aquestes tres coses aquest import. Després l'orquestra
Venus és perquè feia concert, la Selvatana em sembla que encara és més cara.

Sra. Pla: Sí, però fa sardanes també. No tenfem clar si l'orquestra Venus havia fet...

Sra. Agüera: Havia fet concert i ball per la nit, era com si fessin dos acfüacions. L'altre
que no me'n recordo el nom només feia ball.

Sra. Pla: Sí que la Selvatana és cert que és més cara però, és clar, sabíem que havia fet
sardanes, concert i...

Sra. Agüera: Després, el preu de les tanques antibandàliques són caríssimes, són
carÍssimes.

Sra. Pla: Però no em queixo del preu, em queixo, bé, ens queixem o sigui que eren com
molt exagerades, no?

Sra. Agüera: Sempre tens el dubte de si cal o no cal. Si no passa res es veu que és car
però si hi ha algun problema...

Sra. Pla: No és tant el preu, vull dir que eren com molt... entre no haver-hi i haver-hi, no
hi ha un entremig?

Sra. García: Pel tipus de concert que hi havia, per prevenció, doncs, vaig decidir millor
posar-les per preveÏÏir no fos cas.

Sra. Agüera: A més, com que has de fer un pla d'autoprotecció pel tema de les
barraques doncs també hi ha una sèrie de mesures que s'han de complir, tema
d'aÏnbulàncies, són coses que has de tenir. I sempre tens aquest dubte, posem una tanca
normal d'aquestes que posem per tallar un carrer'? Això no agum'Ïta res si hi ha alguna...,
però, sí, a vegades es pensa que és excessiu, no? però és això. Què més has preguntat?

Sra. Pla: Allò dels Chicos del Maíz.

Sra. Agüera: Els Chicos del Maíz em sembla que els onze mil euros eren els dos dies.
Los Ochenta PÏincipales...

Sra. Pla: Los Ochenta Principales l'últim dia va funcionar fatal, no? l'últim dia va ser
un... van començar molt tard i després a les dues van acabar i no sé què i onze mil euros.

Sra. Agüera: No, em sembla que són Los Chicos del Maíz més Los Ochenta Principales.

Sra. Pla: Sí, sí, sí, però, és clar, és un terç del total de l'alterfesta.

Sra. Agüera: Això depèn del grup. A vegades hem portat, et parlo a l'inversa, la
Selvatana moltes vegades ha vingut i és un terç dels balls de la gent gran.
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Sra. Pla: I podríem saber també allò de Audio Selva si es pot separar per...

Sra. Agüera: Sí ho podem demanar desglossat però com que és la mateixa empresa
sempre ens ho ha fet junt.

Sra. Pla: I allò del pregó? Del mapping.

Sr. Alcalde: Això és una feina de creació complicada, vull dir que té un preu, a més el
dia que es fa el pregó venen tres càÏneres i després es fa una pel-lícula que després s'ha
entregat als pmticipants i suposo que ara quan inaugurem el cine finalment podrem
passar-la. És-car tot plegat. Els músics tenen una feinassa, han d'assajar aÏnb -aquests
nanos que no són cantants professionals i és el treball de dos mesos. Jo crec que són
barats, paguem sis-cents o set-cents euros a cadascun, penso que és molta feina.

Sra. Pla: Aquesta no la tenim apuntada però ja que parla del Teatre, si no recordo
malaÏnent abans d'acabar les eleccions el Teatre ja havia d'estar acabat i després ens
van dir que no que acabarien per Nadal. El Teatre si s'ha de deixar o s'ha de fer servir
s'hauria de netejar una mica perquè està fatal. Jo crec que si està s'ha de deixar i si no
està no s'ha de deixar perquè al final les entitats acaben allà col-locant ells les coses, les
?lums, acaben col-locant moltes coses, és així.

Sra. Agüera: Això ho hem parlat nosaltres amb les entitats. Quan ens han demanat,
perquè ara estan fent la climatització i l'empresa ha hagut de parar un mes perquè es
facin totes les acfüacions de les escoles. Perquè, és clar, treballaven havien de netejar
per la tarda perquè fessin l'acfüació o assajar i vam dir millor no deixar-ho i van dir sí...
i vaÏn dir penseu que està en aquestes condicions, que estan treballant, i l'empresa al
final va dir pararé un mes i quan acabin les festes tornarem a començar perquè passava
aixÒ.

Sra. Pla: Està tan ple de pols de les d'allò que fet quan va haver la Marató, el festival de
dansa, està tot ple de pols.

Sra. Agüera: A cada entitat que ha demanat per fer-lo servir hem anar els hi hem
ensenyat les condicions en què estava i han decidit que sí que volien fer-lo seÏvir.

Sr. Alcalde: No ho sé, es que són opcions. Jo penso que potser ens hem equivocat però
hem optat per aquesta, ara l'hem allargat i hem possibilitat que durant aquests mesos
que no fa fred, ara ja sí que seria impossible perquè el clima ja seria molt contrari, però
s'ha utilitzat des de la primavera i hem retrassat les obres per això.

Sra. Pla: Llavors, potser, el que caldria és que si, per exemple, sabem que aquell cap de
setmana o que hi ha d'anar les AMPAs o que hi ha d'anar l'Escola de Música o que hi
hagi d'anar qui sigui que aquella temporada doncs que la brigada vagi col-loqui 1luÏns,
coHoqui...

Sr. Alcalde: Però ja estan col-locats, ja hi són.

Sra. Pla: No Valentí.

Sr. Alcalde: No?
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Sra. Pla: No, no, em sap greu però no.

Sr. Alcalde: Els concerts que es van fer de jazz a la primavera tenien 1luÏns i no crec que
s'hagin tocat.

Sra. Pla: Focus. S'han de posar. Les entitats porten els focus i els col-loquen. Això és
aiXÍ.

Sr. Alcalde: I què passa? No està bé amb focus'.

Sra. Pla: No em sembla bé.

Sr. Alcalde: Què vols posar'? Llumetes de què? De vidre?

Sra. Pla: Sí que em sembla bé els focus, el que no em sembla bé es que l'ajuntament no
doni... el que no em sembla bé és que les entitats hagin d'anar i col-locar-se ells les
coses quan es deixa un local que no hi ha 1luÏns, que no hi ha un equip de so, que no hi
ha una sèrie d'eines bàsiques.

Sr. Alcalde: Els focus els posa el lampista municipal, perdona, no els posen les entitats.

Sra. Pla: No.

Sra. Agüera: El que sí que si la instalŞlació elèctrica s'ha de fer evidentment el que has
de fer és una iHuminació provisional que moltes vegades són focus.

Sra. Pla: M'asseguren que els col-loquen la brigada? Estan segurs del que m'estan
dient?

Sr. Alcalde: Potser hi ha algú que li interessava una ?lum especial i rha posada.

Sra. Pla: No Valentí. Una altra cosa no la sé però jo sé que la gent ha anat a col-locar
focus, sí.

Sra. Agüera: Hi ha entitats que es col-loquen els focus en funció de com volen fer
l'acfüació.

Sr. Alcalde: Això és una altra cosa, però els focus generals de la sala són fets pel
lampista.

Sra. Pla: Els de l'escenari ja dic jo que les entitats van i s'ho col-loquen.

Sr. Alcalde: Els de l'escenari no ho sé perquè en principi no haurien d'haver ?lums a
l'escenari. Molt bé, moltes gràcies per les seves preguntes. Sr. Alemany.

Sr. Alemany: Després d'aquesta última, es considera... No em miri el rellotge, no miri
ni una vegada el rellotge perquè avui no té dret a mirar el rellotge. Es considera una
obra en curs el Teatre?
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Sr. Alcalde: Sí.

Sr. Alemany: Potser aquí rau la qüestió. Si és una obra en curs, per qüestions de
seguretat...

Sr. Alcalde: Dir-li que no seria enganyar-lo, no?

Sr. Alemany: Sí però ja ho fa alguna vegada. El tema és que si és una obra en curs
potser aquí hi ha la problemàtica, no?.

Sr. Alcalde: A veure en curs, quan es deixa el Teatre no hi ha perill, quan estaven
col-locant els ferros a dalt del sostre no es deixava entrar a ningú. Va haver un moment
en què això es va acabar i ara hi ha hagut un temps que hem començat el clima, després
hi ha hagut molta gent que volia utilitzar el Teatre per això del començaÏnent del curs i
tal i el Nadal, doncs, ha parat un altre cop i ara tornarà i suposo que ara ja acabem. Però,
és clar, en aquest Teatre hem anar descobrint conflictes que no teníem, per exemple, no
sabíem que part de les mateixes parets pel temps en què es va fer aquestes obres, en els
anys quaranta, doncs deixaven passar l'aigua, eren poroses. Llavors, aquí hi ha una obra
que hem de fer ara que la farà la mateixa brigada que és que s'han d'arrebossar gran
part de les parets laterals perquè ara ens hem adonat que entrava humitat. Quan plou,
plou dintre però no pel sostre ja perquè al principi ens pensàvem que estava tot mullat
perquè el sostre estava així però ara hem vist que no, que són les parets que són poroses.

Sr. Alemany: Al final quan el Teatre quedi acabat o es consideri acabat ja passarem
comptes del que ha costat i potser... a toro passat... Bé, anem per unes altres. La primera
pregunta era sobre els horts municipals, com que el Sr. Osorio no hi és i es va adreçar a
nosaltres per explicar-nos, ens la guardarem i així deixarem que se la prepari, l'avisem.
La segona és pel Sr. Alcalde i també estava preavisat fa uns mesos i no se'n recordarà
però faig la introducció per poder... Fruit d'un acomiadament que va haver i que va ser
discutit en aquesta sala, ens va comentar el Sr. Alcalde que el conveni..., bé, de fet va
ser l'anterior SecretaÏi que aÏnb una clàusula del document indicava que el conveni
entre l'AjuntaÏnent i la Corporació sanitària estava caducat i que, per tant, es trobava en
procés de renegociació, estava caducat des del gener del 2015, quan vàrem comentar-ho
era el juny del 2015, vostè ens va comentar que això estava en procés de renegociació
per poder allargar aquest conveni. Aquest conveni implicava no només el sou d'aquesta
persona que després al ser acomiadada se li va pagar un quitança i aquesta quitança la
va cobrir temporalment l'ajuntament amb l'intenció de refacturaÏ?-la a la Corporació
sinó que també hi anava inclosa les despeses de manteniment de l'edifici que quedaven
incloses en el conveni i ara ja darreraÏnent, darrerament no, els dmÏers anys es fa
evident, i vostè com a usuari bastant habifüal de l'àmbit aquell, es feia necessari una
sèrie d'obres de millora en les instal-lacions que no s'estaven fent perquè l'ajuntament
defensava que les hauria de pagar la Corporació i la Corporació deuÏia defensar que ho
havia de pagar l'ajuntament. Aleshores, la caducitat d'aquest conveni i el fet de que
estiguéssim en fals tenia aquestes repercussions, no es podien fer les obres, el
manteniment quedava a l'aire i la quitança aquesta d'aquests catorze mil euros l'havia
cobert l'ajuntament temporalment amb l'esperança de refacturar-lo. A hores d'ara,
passat un any, el conveni aquest s'ha renovat? No s'ha renovat? Si s'ha renovat amb
quines condicions? S'ha refacturat?
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Sr. Alcalde: PrecisaÏnent avui he parlat amb la gerent. En un principi, donat que això
s'ha anat retrassant molt, jo penso que perquè no entréssim en discussions sobre el
significat final d'aquest conveni i quines coses diu i com d'alguna manera es pot
allargar fins el següent any sense signar perquè evidentment hi ha un acord entre les
dues parts, hem decidit fer el nou conveni amb data 1 de gener del 2016.

Sr. Alemany: Per tant, ha estat un any sense cobertura.

Sr. Alcalde: Sense cobertura però es considera proÏÏogat. La segona cosa és que
nosaltres, hem parlat amb Intervenció i la Interventora m'ha indicat que s'ha de fer així,
posarem totes les despeses que hem tingut com d'alguna manera reflexa segons la
interpretació del propi Secretari que en el redactat anterior en el qual ell va pmticipar ja
quedava clar que havien d'assuÏnir totes les despeses que derivessin del funcionmnent
del d'això . Totes les despeses no solament aquesta de l'acomiadaÏnent del personal,
totes les despeses de manteniment des del telèfon, des de la neteja, des de els salaris
d'aquesta persona que va treballar aquest any cinc mesos sempre els ha pagat
l'AjuntaÏnent durant l'any i a 31 de desembre l'Ajuntament fa facfüra, que suposo que
es farà durant aquest mes de gener, i ens pagaran.

Sr. Alemany: Tenim idea de quan ascendeix això aproximadmnent? Estem parlant de la
quitança, més els salaris, més el manteniment i això, quant pot ascendir? No.

Sr. Alcalde: És difícil ja t'ho donarem.

Sr. Alemany: I, per tant, la intenció de l'Ajuntament és?

Sr. Alcalde: La intenció és cobrar-ho.

Sr. Alemany: I l'esperança? És a dir, aquesta conversa anava per aquí.

Sr. Alcalde: Home, l'hospital no és un bon pagador perquè té uns dèficits bestials i a
més avui m'ha explicat la gerent que... com es diu el... aquests diners que són deixats
des de Madrid? El FLA? Doncs, diu que finalment ells no estan inclosos en el FLA
perquè és una entitat que no és ben bé pública la qual cosa és ben estrany, però, bé, en
principi ells tenen problemes de finançament contínuament. Jo espero que ho paguin i ja
està. I respecte al que vostè m'explicava, hem tingut una reunió amb els caps de
manteniment de la CoÏporació, en Joan Bantí i en Manolo, el nostre lampista, i han
quedat en un acord de les obres que s'han de fer. Bàsicament posar normes al tema
elèctric sobretot i alguna altra cosa que s'ha de fer, cinc o sis mil euros, en principi hem
quedat que paÏticipaí'em al cinquanta per cent. Aquesta és la idea.

Sr. Alemany: Per tant, si l'inteÏpreto correctament hem de comptar que a nivell de
comptabilitat acceptaran aquesta factura per pmt de l'ajuntaÏnent que pot ascendir trenta
o quaranta mil euros el que sigui, no? i a nivell de tresoreÏia veurem quines són les
possibilitats de pagarnent, és a dir, quan ho pagaran, però acceptaran la... i això li torno
a preguntar jo, a l'alçada de quan creu vostè que ho pagaran?

Sr. Alcalde: No ho sé, tres mesos.

Sr. Alemany: Tres mesos, no es preocupi li donaré tres mesos més ja no vindrà d'aquí.
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Sr. Alcalde: Ja ho sé que se'n recordarà.

Sr. Alemany: I tant, por la cuenta que me trae. Molt bé. Següent pregunta. És respecte el
füncionament de l'àmbit de Can Forroll. Uns mesos abans de les eleccions es va tancar

el servei de bar de Can Forroll, varem estar comentant les dificultats que hi havia i no
entrarem en els problemes que hi havia davant de les queixes d'alguns veïns i tot plegat,
no? i dels bars de la zona amb el fiuÏcionament d'aquest bar. Es va instal-lar inicialment
una màquina dispensadora per cobrir les necessitats del casal d'avis i després aquesta
màquina va ser retirada, almenys pel que a nosaltres ens consti va ser retirada perquè no
la veiem bàsicament, no per res més. Aleshores, en principi, creiem que les necessitats
del casal d'avis deuen ser les mateixes, limitades en el moment que hi són i tot plegat.
Si tenen previst algun tipus d'acció en aquest sentit per cobrir-les o que s'està fent en
aquests moments si hi ha un membre del casal d'avis que vol fer un cafè o menjar
alguna cosa?

Sra. Agüera: Com bé dius hi havia unes màquines. A mi el que em va arribar és que
com que a l'estiu feien vacances i els avis no... bé, tmnbé feien vacances, doncs, que la
màquina se l'emportava una altra vegada l'empresa i després la tornarien a poÏtar. Però,
es veu que en aquest interval ells mateixos han buscat un altre sistema.

Sr. Alemany: Quin és?

Sra. Agüera: La Junta del casal d'avis, la Presidenta de l'associació d'avis, va anar a
comprar begudes i després les venen als avis. La mateixa associació és qui ho gestiona,
van a comprar begudes i si fü vols una aigua no ho sé que et cobraran m'ho invento,
doncs, cinquanta cèntims.

Sr. Alemany: Per tant, la mateixa associació fa l'ús de l'equipament.

Sra. Agüera: Sí.

Sr. Alemany: I això, ho tenim regulat d'alguna manera o ens sembla coÏÏecte?

Sra. Agüera: Tu tens una associació que gestiona aquell equipaÏnent i ells doncs ho fa.
Igual que els de la petanca es fan tmnbé els esmorzars i aquestes coses o les colles
quan...

Sr. Alemany: Entenc que l'ús és intern, és a dir, és pels socis no és un ús extern.

Sr. Agüera: Sí, sí, és pels socis, és un ús privat per l'associació de jubilats.

Sr. Alemany: És aquest el punt, d'acord. La següent pregunta segurament serà el Sr.
Cubarsí el que em contestarà, suposo. Segons tenim entès l'AjuntaÏnent de Palafolls es
troba iÏnÏners en un procés de negociació de l'acord laboral vigent, si més no, existeix
una reclamació per pmt dels treballadors corresponent a diversos conceptes, bàsicaÏnent,
si no recordem malaÏnent, el tema del fons social 2012-2015 ja suposo i la productivitat
del 14 i del 15 perquè ja es va reconèixer tot el tema de la forÏnació, si no recordo
malaÏÏÏent, va passar pel Ple, es va reconèixer el tema de la forÏnació d'aquest mateix
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període del 2012 al20l5. Com està aquesta reclamació a nivell del fons social 2012-
201 5? I taÏnbé el tema de la productivitat. Després ja preguntaré més.

Sr. Cubarsí: El tema del fons social està ja decidit i està...

Sr. Alemany: Què vol dir decidit?

Sr. Cubarsí: Decidit és que ja ens hem reunit, sabem les quantitat que s'han de pagar i es
pagaran aviat. El mes de febrer segurament es pagaran, no? La pmt negociadora ja està
tancada.

Sra. Agüera: Ara haurem de fer el mateix que vam fer amb el tema dels esfüdis perquè
és un reconeixem extrajudicial que és d'anys que ja s'han acabat i això s'ha de passar
pel Ple.

Sr. Alemany: Entenc que a nivell sindical ja està solucionat aquest aspecte, s'ha arribat
a un acord. I aÏnb el tema de la productivitat?

Sr. Cubarsí: L'única pendent és la del 2014.

Sr. Alemany: I el 2015 entenc també, no?

Sr. Cubarsí: El 15 comencem ara.

Sr. Alemany: Com?

Sr. Cubarsí: El 15 s'analitza a pmtir d'ara. La productivitat 2015 s'analitzarà ara, l'única
que queda pendent és la del 2014.

Sr. Alemany: I això?

Sr. Cubarsí: Això també està resolt.

Sr. Alemany: TaÏnbé està resolt?

Sra. Agüera: Estan acabant de fer els inforÏnes els caps de cada àrea perquè cada àrea
valora als seus treballadors i, ?lavors, quan tinguem totes les àrees valorades doncs
?lavors se'ls hi comunica als treballadors. Estem acabant de recollir aquestes dades.

Sr. Alemany: Per tant, hem de comptar que al febrer passarem aquest procediment
extrajudicial de reconeixement i..., peÏfecte. Moltes gràcies. Aquesta pel Sr. Alcalde.
Com que el Sr. Alcalde ha fet gala, aquest cop sí, d'exercir la trmÏsparència i ho ha
explicat, cosa que jo ho he agraft en els fòruÏns, en diverses oportunitats ha explicat la
seva imputació per l'actuació urbanística fmit de la querella presentada en el seu
moment pel constructor Chrislemon i que després la cosa ha anar derivant. Creiem que
és un bon fòrum per explicar quina és la sifüació actual d'aquest procediment i que
preveu que succeirà des del seu punt de vista.

Sr. Alcalde: Bé, hi havia una previsió per pmt del jutjat d'unes declaracions, el Sr.
BerÏnàn tmnbé estava cridat com a testimoni, jo mateix i la resta del personal de
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l'ajuntament que taÏnbé estaven imputats. L'advocat que defensa la causa global de les
persones imputades de l'ajuntmnent va, d'alguna manera, demanar al jutge que treies la
imputació, ara no es diuen imputats sinó que es diuen investigats però, bé, la gent li
posa el nom que vol, i això va retrassar el cas perquè això va anar a l'Audiència de
Barcelona, finalment només van treure la imputació de la Sra. Roser Corbera que estava
imputada taÏÏÏbé, li van treure la imputació, van mantenir la que té el Secretari,
l'Arquitecte de la part constmctora, també l'Aparellador i la meva. Estem esperant que
ens tornin a demanar que anem a declarar, no hi ha més.

Sr. Alemany: Després de la declaració que puguin fer vostès, quins són els passos que
vostè preveu bàsicament?

Sr. Alcalde: Jo penso que ens jutjaran, almenys a mi. Em jutjaran a mi, jo espero que a
la resta de persones que han pmticipat d'alguna manera molt professional en certes
decisions de l'ajuntaÏnent les haurien de desimputar-les i no jutjar-les. I suposo que em
jutjaran a mi perquè en aquest moment em dóna la impressió perquè també està imputat
el faÏnós que ens va denunciar. No ho sé, em dóna la impressió que ens acusaran de ser
socis, no ho sé perquè em dóna aquesta impressió.

Sr. Alemany: La qual cosa suposo que vostè diu que és falsa, no?

Sr. Alcalde: A vostè què li sembla?

Sr. Alemany: Si li dono l'oportunitat per dir-ho.

Sr. Alcalde: Falsíssima. Aquest personatge m'ha portat aquest malson, fa cinc anys que
dura això. No és divertit aguantar això.

Sr. Alemany: Perfecte. Si es dilata molt d'aquí a uns quants mesos li tornaré a preguntar
com està això perquè em sembla que és un tema que es parla i que, a més, crec que es
parla aÏnb molta desinformació i crec que és important que la persona afectada doncs
doni el seu punt de vista. Un últim aspecte que potser el fet de que el senyor..., però, bé,
com que entenc que l'històric l'implica a vostè amb el tema de Ciutat Jardí una última
pregunta per part nostra que és al voltant del Plec de clàusules administratives
paÏticulars que regeixen el procediment obert de la contractació de l'obra d'urbanització
parcial de la unitat d'acfüació número 9 de Ciutat Jardí i de l'àÏnbit de, núÏnero 10, de
Can Cabreta. Primer de tot i abans de comentar els aspectes concrets sobre aquest Plec
de clàusules que és tot l'àÏnbit de Ciutat Jardí l'obra que s'hi ha de dur a terme, des del
grup d'Esquerra volem tornar a fer esmen que ens sembla que aquesta cessió que es va
aprovar per Ple cap a la Junta de GoveÏn de l'aprovació d'aquest tipus de concursos no
ens sembla lògica, bàsicament pel voluÏn. Estem parlant d'una contractació que en preu
de soÏtida si no vaig errat estem parlat de dos milions quatre-cents mil euros que si
tenim en compte que el pressupost ordinari de l'AjuntaÏÏÏent de Palafolls és d'uns vuit
milions doncs estem parlant de quasi un trenta per cent, crec que és una cosa que
s'hauria de discutir en Ple, tranquil-laÏnent i aÏnb totes les garanties, que seguraÏnent es
donen a la Junta de Govern però com a mínim la inforÏnació no mÏiba a Ple. Dit això, en
una Comissió que sí que es va comentar aquest tema, en una Comissió que després va...,
se'ns va inforrnar sobre aquest Plec i se'ns va indicar una sèrie d'aspectes que ens
sembla que són... que poden generar problemes. El primer és que l'adjudicació
d'aquesta obra es regirà per uns criteris en el qual el noranta per cent és preu. Quan
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valores en un noranta per cent el preu estàs incentivant una rebaixa, que és ben cert que
la ?lei obliga a reinvertir en l'àmbit en concret, però, estàs incentivant una rebaixa que,
per tant, des del nostre punt de vista òbviament afectarà a la qualitat de les obres que
s'hi duran a terme. La resta, el deu per cent restant de la valoració de les propostes que
es presentin i, per tant, només un deu per cent, són metres línials de vorera que es facin,
augment de terÏnini de garanties i disminució de la duració de les obres. Però creguin
que com a professional a fer aquest tipus de gestions quan accedeixes a una licitació que
el noranta per cent és preu t'has d'esforçar en el preu, la resta és circumstancial. Es ben
cert, és un aspecte que li vaig reconèixer personalment al Sr. Regidor, al Sr. Rueda, que
hi ha inclosa una clàusula de baixa temerària d'un vint per cent, per tant, limitem la
baixa en aquest sentit, també és igual de ceÏt que les baixes temeràries ja no són el que
eren. És a dir, pots fer una baixa d'un vint-i-cinc per cent, per tant superar aquest límit
del vint per cent i després justificat d'alguna manera o altra i sí els serveis tècnics de
l'ajuntaüíent li donen l'oquei, doncs, s'accepta aquesta rebaixa. Si partim de la base que
a nosaltres ja ens sembla que el volurn total, aquests dos milions quatre-cents mil euros,
són totalment insuficients per posar al dia la urbanització de Ciutat Jardí i que quedaran
tot una sèrie d'àmbits, no d'àÏnbits sinó d'aspectes més que d'àmbits, per resoldre, entre
ells el tema elèctric en el qual l'únic que fem és retrotraure una situació inicial per poder
acollir-nos a una legalitat encara que sigui temporal però, com a mínim, evidentÏnent no
complirem el que ara mateix exigiria una instal-lació nova. Amb el tema de l'asfaltat
repassant el projecte hi ha tres tipus d'asfaltat, de tres mnplades, no? si no recordo
malament de dos, quatre i vuit centímetres, gmixos, quatre? Quatre, sis, vuit, disculpi,
molt bé, gràcies per la correcció, quatre, sis, vuit, que veient la situació passejant-se per
aquells carrers diguéssim que en molts casos quedaria insuficient. El tema de les voreres
el projecte parla de l'arranjaÏnent de les voreres existents que ho necessitin però allà on
no hi hagi vorera no hi ha l'obligació d'arreglar-les. I per últim parla de tot l'àmbit de la
xarxa d'aigua sanitària que queda pendent i es sap perfectament que és un problema
pendent i que caldrà en un altre moment tornar a aixecar carrers per tornar a fer el pas
d'aquesta xarxa que és deficient totalment. La xarxa d'aigües sanitària. Nosaltres
desconeixem totalment perquè es tracta d'una obra o d'un volum molt important,
desconeixem quina seria la quantitat necessària per deixar en una sifüació correcte
aquesta urbanització sobretot perquè ens neguitegen dos aspectes. El primer és que no
acaba de... en l'últim Ple va haver preguntes aquí va haver una persona que va estar
apretant en aquest sentit, no acaba de quedar clar, o sí potser vostès em diuen ara que sí
que ja està això clar, no acaba de quedar clar el compromís de l'ajuntament de
recepcionar aquest àÏnbit i, per tant, de fer-se responsable del manteniment d'aquest
àmbit un cop s'hagin acabat aquestes obres i si és el cas, a la Comissió ja vàrem
comentar, per tant, repetiré una miqueta el que vaig dir en aquell moment, si és el cas,
veient la insuficient... tot i la gran magnifüd dels dos milions quatre-cents mil euros, la
insuficient... volum de l'obra, si l'ajuntament recepciona serà responsable després de
mantenir això correctament i, per tant, tot el que no es gasti ara després l'ajuntaÏnent en
serà responsable. Quan vaig comentar això a nivell de la Comissió i va haver un
comentari, a més està aquí el Sr. Cubarsí i podrà dir si m'equivoco, del Regidor
d'Urbanisme que deia després si s'han de fer més obres es pot utilitzar o s'utilitzarà les
contribucions especials, no? com una eina. Ijo li vaig posar sobra la taula al Sr. Rueda i
el Sr. Cubarsí taÏnbé va dir jo ho he inforÏnat això convenientment però el sentit general
de la gent de Ciutat Jardí és que aquest esforç que fan ara, que ara em diran si és
suficient o no, però en tot cas, aquest esforç que fan ara és el darrer esforç que fan a
nivell de finançament de tot plegat. Si després utilitzem les contribucions especials com
una eina el que estem fent és tornar-los a responsabilitzar, i no discuteixo que sigui
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una... no discuteixo ni tan sols que sigui correcte o no això, però, en tot cas, no
enganyem, no enganyem, que després els hi passarem una contribució especial per
acabar de fer la despesa que convingui. I si no és el cas, proposava si no els hi hem de
passar aquesta contÏibució especial i donat el volum que vaÏn quedar que estàvem
parlant de milions d'euros per la magnifüd de Ciutat Jardí fer algun tipus de pla
d'estalvi de l'ajuntaÏnent per anar apaÏtant un recurs financer o econòmic per després
poder fer càrrec d'aquestes obres.

Sr. Alcalde: Jo penso que és una mala tàctica això d'anteposar les situacions i posar-les
en el pitjor. Penso que en aquest moment el que necessita la gent de Ciutat Jardí és
il-lusió per aquest projecte, pensa que servirà, que l'ajuntaÏnent ha de vetllar molt el
desenvolupaÏÏÏent d'aquesta obra, vull dir la direcció de l'obra i que no es baixin colant
preus contradictoris i tot això a la que estem desgraciadament molt acostuÏnats. Això
que diu vostè, és clar, la gent escolta la ràdio i vostè acaba de dir que necessitarem
milions per acabar aquesta urbanització, milions, no es sap quants. Penso que no és una
bona tàctica, aquesta és molt ?letja perdoni que li digui. Donat que estan les coses així jo
preferiré respondre-li puntualment a totes les seves preguntes per escrit, d'acord?

Sr. Alemany: D'acord. N'hi ha una que potser sí que pot respondre verbalment, ho dic
perquè és molt clara, és sí o no. Si l'ajuntaÏnent, després, quan s'acabin aquestes obres
recepcionarà o no recepcionarà l'àÏnbit, ja està.

Sr. Alcalde: Ja li contestaré per escrit.

Sr. Alemany:D'acord.

Sr. Alcalde: Partit Popular.

Sr. BerÏni: Jo les escurçaré perquè no està el Sr. Rueda. A final de mes tenim Ple
ordinari i taÏnbé tenim torn per poder comentar. Jo sí que volia, per començar, el Ple
ordinari del31 de maig del 2013, jo faré recordatori quan vostè sempre està dient que...
a vegades són ximpleries però dóna la casualitat que hem de tenir una mica de memòria.
I fa gràcia perquè jo vaig presentar-li al 2013 per registre tota una sèrie de fotos i tota
una sèrie de preguntes. Vostè sempre diu que es repeteix el mateix, se'n recorda que
vostè sempre m'està dient, però estem parlant del 30 de maig del 2013. Y fijese una
ximpleria de pregunta que vaig fer, es que vaig comentar-li que a l'entrada de Sant
Genís a l'altura d'on estar el Sr. Fontseca hi ha una placa inforÏnativa la qual porta des
del 2013 o abans que ni es veu la informació de l'església, la informació de Sant Genís i
vaig comentar-li al 2013, li recordaré que al 2014 a la Sra. Petit li vaig preguntar com
estava el tema, que estava demanat...

Sr. Alcalde: De què parla?

Sr. BeÏmàn: Un rètol que hi ha informatiu i vaig fer-li la pregunta de que si tenia
pensaÏnent l'ajuntament de canviar-lo perquè ni es veia el panel inforÏÏÏatiu. Fixis que
simple, és un panel, és grandiós,...

Sr. Alcalde: Encara hi és?
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Sr. BeÏÏÏÏàn: Encara hi és, és grandiós i es nota que vostè no passa per allà. Si diu si
encara hi és, és perquè vostè no passa. Li demanaria si no li sap greu, no costa res, posar
el panel en condicions que informa de l'església de Sant Genís, és un panel informatiu
que està tot machacat i ni es veu. I això ja fa des del 2013 que es va presentar per
registre, tinc fotos i tot, en un plenari va ser a precs i preguntes. Després volia preguntar
que vostè em va dir que em contestaria per escrit i no em va contestar sobre el tema
d'un equipaÏnent que té el bmÏi de Sant Lluís que aquest equipaÏnent des de l'any 1990
vostè va fer unes obres, on vostè va donar un discurs, després va fer un conveni amb
l'empresa Ferbosa aÏnb el tema d'un conveni que es faria una plaça que donaria uns
locals. Això des del 2013 hi ha una acta on vostè em donaria explicacions d'aquest
mateix equipaÏnent que tenim.

Sr. Alcalde: Li contesto ara si vol. Ferbossa va quebrar...

Sr. Berrnàn: Ja ho sé, això ja vaÏn parlar-ho. Però l'ajuntament té algun pensament?
VaÏn fer una dissolució d'aquest conveni.

Sr. Alcalde: No hi ha conveni, podem fer algu, sí. Penso que ens ho podem esfüdiar i fer
algu en aquest espai, sí. En pÏincipi semblava que era molt fàcil perquè era una empresa
que s'oferia a fer la plaça i penso que el conveni era interessant però la crisi s'ha
emportat moltes coses entre elles això i ara, en aquest moment, no hi ha res. Anem un
dia, saps el que vull dir, no? Sí, home, allà a Sant Lluís on estava o està la cabina
telefónica...

Sr. BerÏnàn: Al carrer Sant Joan, al final, on hi ha un magatzem que a vegades
l'ajuntament utilitza.

Sr. Alcalde: Hi ha un magatzem municipal i pensàvem fer algu a sobre. Són aquests
?locs desgraciats que hem intentat fer vàries coses i sempre ha sortit malaÏnent. Què
més?

Sr. Bermí'rÏ: PÏimer felicitar-lo no sé si ha sigut en pla de licitació o ha sigut un pla
especial del Consell Comarcal o de la Diputació sobre el tema de la neteja de les rieres.

Sr. Alcalde: És un FEDER.

Sr, Bermàn: Aquest FEDER normalment... això és una riera, si vostè veu, netejada, una
Ïiera netejada i això són les rieres que tenim nosaltres, les que ens han fet. Jo
preguntaria si aquestes...

Sr. Alcalde: Les rieres del FEDER?

Sr. BerÏnàn: Sí aquestes rieres que s'han netejat, veu com estan? Com es que, si mira
una riera quan la fan que hi he anat, com es que les rieres de Palafolls que s'han fet
s'han quedat totes així? Per que no s'han netejat? S'han tallat però no s'han netejat.

Sr. Cubarsí: Quan es desbrossa la brossa no es retira perquè és un fertilitzant i, ?lavors,
nosaltres com a noÏma no retirem mai la brossa. A paÏt de que és molt més cara ens
perÏnet netejar molt més pel mateix preu.
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Sr. BerÏÏÏàn: Jo crec que les rieres, totes, pel que tinc entès... perquè quan caigui aigua
veurem com quedarà.

Sr. Cubarsí: Aquesta és una pregunta que em fa tothom quan fem neteges. Nosaltres a
l'ajuntament pel que m'ha explicat el Sr. Oriol, nosaltres la brossa no la retirem, la
brossa es queda com abonament i en principi, això és una cosa com a noÏÏna. Això ho he
preguntat vàÏíes vegades perquè això m'ho ha consultat molta gent i, en principi, la
brossa no la retirem.

Sr. BerÏnàn: En la licitació que es va licitar hi havia aquesta condició que es quedés
aiXÍ?

Sr. Cubarsí: Sí, sí, sempre, sí.

Sr. Bermàn: Jo he vist la neteja de les rieres aquí a Palafolls i jo no he vist mai que ho
deixessin així.

Sr. Cubarsí: De totes forÏnes t'ho confirÏnaré, però, en principi és així.

Sr. BerÏni: Que es deixen. D'acord. Tinc preguntes que no preguntaré perquè no està
el Sr. Rueda i vostè me les contestarà i no, però sí que volia comentar-li el tema dels
convenis que l'ajuntament té firmats com la neteja, com el tema de recollida de brossa,
jo demanaria primer, que pel Partit Popular que ens donessin una còpia, això primera,
perquè veiem que després d'una reflexió per part seva de que moltes empreses quan van
firmar un conveni amb l'ajuntmnent, l'ajuntament els M va imposar una reducció d'un
vint per cent d'aquest cost...

Sr. Alcalde: A totes, a totes, a totes les empreses.

Sr. BerÏnàn: Això era voluntari, això no era imposició, això era voluntari jo crec que...

Sr. Alcalde: No és unes quantes, totes les empreses que en aquest moment treballen per
l'ajuntaÏnent els hi vaÏn proposar que baixessin un vint per cent i van fer-ho tots
voluntàriaÏnent.

Sr. Bermàn: Jo pÏimer demanaria una còpia perquè, és clar, un baixa un vint per cent i
els ciutadans paguen els mateixos impostos, paguen els seus impostos, jo demanaÏia que
com és possible, un exemple és Sant Genís de Palafolls, la màquina d'escombrar no
pugi a Sant Genís? Quan pujava. Per què passa això?

Sr. Alcalde: Ja li contestaré per escrit, no ho sé.

Sr. Bermi: Doncs, espero que em contesti per escrit perquè, és clar, si el
condicionaÏnent és vostè...

Sr. Alcalde: Ja he escoltat la pregunta, faci'm una altra.

Sr. Bermàn: No comenci a tallar-me.

Sr. Alcalde: Ja està parlat això.
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Sr. Berrnm: No, no està parlat, no em dóna una contesta.

Sr. Alcalde: Li he dit que ja li escÏiure.

Sr. Bermàn: Volia també fer una pregunta. Amb les vivendes que estan buides, això va
ser un tema que vaig estar parlant fa molt temps, l'ajuntament que pensa fer aÏÏÏb totes
les vivendes que estan buides i que moltes s'estan ocupm'Ït i està repercutint en la
convivència de molts ciutadans del poble? l'ajuntament ha fet un esfüdi, preguntaria
tmnbé, de totes aquestes vivendes que són propietat dels bancs?

Sr. Alcalde: Estem fent-lo, el tindré aquesta setmana, en Jordi s'està encmÏegant de fer-
lo, està aquí present i avui m'ha donat uns quants més i ens queden pocs ja. Què més?

Sr. Bermàn: Després volia preguntar al Sr. Cubarsí. Sabem que portar la policia és un
tema dificil i que la responsabilitat d'un regidor és portar el millor possible el
funcionament, la seguretat i la convivència. Vostè porta ja molts mesos al davant
d'aquesta policia i gaire... o per la seva professionalitat, que ha sigut vostè empresari i
ha diÏigit alguna empresa, he vist reflectit de que hi ha molta voluntat i pocs resultats.
Per què dic això? perquè amb la sifüació en la qual tenim a la policia li faré un exemple
a la urbanització de Ciutat Jardí està ple cada dos per tres de robatoris i vostè viu en
aquesta zona igual com he comentat que s'estan invadint xalets amb gent de no qualitat,
ho deixem així, amb persones que veritablement no son recomanables d'estar a la
urbanització i que això està posant en perill ciutadans d'aquesta mateixa urbanització.
Jo demanaria si vostè té un pla especial, preparat, de seguretat d'urbanitzacions i si
seguirem amb aquesta mateixa tonalitat tenir seÏveis d'un agent i que no es pugui donar
el servei que s'hauria de donar. Ho dic, vostè ho sap com jo, vaÏn tenir una reunió
informativa, amb tota cordialitat, ens va donar un dossier amb unes perspectives que
vostè va marcar però que no queden reflectides ni en el pressupost d'aquest mateix
ajuntament i tinc aquest pensament que no veig cap solució a aquestes mancances que
tenim tant a nivell informatiu en plan de drogues, en tema de robatoris, per molts
infoÏmes que tingui.

Sr. Cubarsí: Si vol li contesto punt per punt. El tema dels ocupes. Nosaltres sabem
exactaÏnent totes les cases que estan ocupades. S'han obert totes les diligències judicials
de totes les persones que estan ocupant les cases, hem fet tot el treball policial i tot està
als jutjats perquè es pugui actuar. Això és un tema. El tema de drogues no li diré les
actuacions perquè això és confidencial. En aquests moments nosaltres estem fent un
seguiment i acfüacions a tots nivells i també el tema dels tallers tmnbé estem fent un
seguiment i això s'està fent un seguiment i això s'està fent exhaustivaÏnent i ho tenim
totalment controlat. Una cosa és la part policial i l'altra és la paÏt judicial. Nosaltres fem
un seguiment, sabem totes les cases que estan ocupades, sabem aÏnb DNI totes les
persones que les ocupen, d'on venen i això és una cosa que s'està fent un treball
exhaustiu. El tema de seguretat de robos i tal, nosaltres tenim un planing d'inversió a
nivell tecnològic per aconseguir millorar això, que d'això l'última vegada que vam
parlar aÏnb la Junta de Seguretat jo ho vaig exposar i això, en principi, ja està aprovat
per paÏt meva i això s'aplicarà al pressupost del 2016 i serà una prova pilot que serà
molt interessant i que ens servirà per... la prova és que Mossos ens ha felicitat i ens ha
dit que això és una cosa impoÏtantíssima de cara a la seguretat de les urbanitzacions.
Properament farem una altra Junta de Seguretat, jo vaig dir que les faria periòdicament.
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En principi, jo el que he intentat és estabilitzar la plantilla, en aquests moments la
plantilla està estabilitzada, a partir de dilluns tindrem el noranta-cinc per cent de la
plantilla operativa i, ?lavors, tenim un planing de treball i una sèrie de reunions per
activar això. Jo crec que el futur serà important. També és veÏitat que augÏnentarem el
valor de les multes que això és una cosa que ja vam dir i ?lavors farem actuacions al
centre de la ciutat i estem pensant la millor foÏÏna de fer-ho. Alguna pregunta més?

Sr. BerÏnàn: Sí. Canviant de... però li toca a vostè, canviant de tema. Hi ha un esfüdi
preparat per pintar els passos de zebra? Perquè hi ha molts passos de zebra que encara
s'haurien de pintar.

Sr. Cubarsí: Això és un tema de pressupost. Jo tinc aprovats una sèÏie de pressupostos
de pintura i també una sèrie de modificacions que en principi s'està fent paulatinmnent.
És -com les bandes de circulació, les bandes per evitar excessos de velocitat i això ho
estem fent. Tot això és un planing que tenim en marxa des de fa dos o tres mesos. Tot
això també és un problema pressupostari. Pensa que una cosa és el que s'aprova i l'altra
timing d'execució dels temes. Si disposem no, aquesta és la veritat. Una cosa és el que
jo pensi o organitzi i l'altre és el timing d'execució per un tema pressupostari.

Sr. BerÏnàn: Per això hi ha un pressupost, no?

Sr. Cubarsí: Però és el temps d'execució, el temps de... tot això està fet.

Sr. Alcalde: Es que són les onze.

Sr. Bermàn: I que vol...

Sr. Alcalde: Es que ja n'hi ha prou, es que fa vostè preguntes generals. No pot demanar
com és el funcionament de la policia al Regidor, no li pot demanar com una pregunta,
preguntes concretes, però vostè fa uns plantejaÏnents que aquí no s'acaba mai això.

Sr. BerrrÏàn: : Això és el seu problema.

Sr. Alcalde: Vostè s'ho passa molt bé amb això però ja ho hem sentit trenta vegades
aixÒ.

Sr. BermàÏÏ: Vostè sempre igual. Vostè fa la mateixa tonalitat. Suposo que al 2016
acabarem ja de veure'l i això doncs facilitaria...,

Sr. Alcalde: Què diu?

Sr. Bermm: facilitaria molt.

Sr. Alcalde: Què diu vostè?

Sr. Bermàn: El que vulgui.

Sr. Alcalde: Què diu?

Sr. BerÏnàn: El que vulgui Sr. Alcalde.
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Sr. Alcalde: No, digui-ho.

Sr. BeÏÏni: Jo ja li he dit, vostè escolti.

Sr. Alcalde: Li retiro la paraula. Ciutadans.

Sr. BerÏnàn: No, no em té perquè retirar la paraula.

Sr. Alcalde: Perquè sí, perquè ha dit una cosa que no ha de dir un Regidor aquí.

Sr. Berrnàn: El que no ha de fer vostè és faltar i deixar parlar a la persona.

Sr. Alcalde: No és veÏitat això. Jo no li he faltat a vostè, vostè m'ha faltat a mi.

Sr. BeÏÏnàn: Sempre està faltant vostè.

Sr. Victoria: Nosaltres després d'haver escoltat als companys farem un resum de tres
temes que s'han tocat, són molt breus, simplement són tres petits comentaris que s'ha
fet la gent del poble. Un és el tema dels gossos. S'ha parlat però encara hi ha molta gent
que es queixa dels excrements dels gossos, que no està ben senyalitzat on poden i on no
poden passar, s'hauÏia d'intentar en aquest tema, doncs, estar a sobre d'ell i trobar
solucions. Un altre que taÏnbé ens han comentat és que faltarien papereres. Un tema
molt concret i molt curt però, bé, falten papereres en segons quines zones del poble. I un
altre també amb tema policial faltaria una mica de presència policial. O sigui, a segons
quines hores, segons quin tipus de bmÏi sobretot molt a Sant Lluís faltaria més presència
de la policia. En principi, amb aquestes tres coses i tot el que han dit els companys ja no
tinc res més a dir.

Sr. Alcalde: El tema dels gossos ho hem parlat moltes vegades. És una ?luita difícil
perquè la policia penso que és molt dificil que trobi... jo crec que és un problema del
ciutadà que precisament jo penso que, d'alguna manera, la ciutadania hauria de revelar-
se contra la gent que deixa passejar els gossos sense ?ligar i... I el mateix dic de les
papereres. Torno a parlar de Tòquio, no existeixen les papereres perquè des de l'escola
els hi ha ensenyat que el tema de deixar els papers és un tema de gestió personal. Si tu
tens un paper bmt doncs te'l guardes a la butxaca i quan arribes a casa el ?lences. Hem
intentat fer unes papereres boniques, que estan fabricades precisaÏnent per Palafolls, que
tenen l'escut, et poden a@adar més o menys les papereres ou però va ser una idea i una
idea de creax mobiliari urbà personalitzat, etc, doncs, ha resultat un desastre. Quan no
estan trencades, les han robat, sinó estan despintades, vull dir... ara les que queden
moltes ja no tenen tanca, vull dir que d'alguna manera és una batalla que la veÏitat
penso que l'hem vist perduda. Però el que s'ha de fer és quan les coses no van bé doncs
intentar tornar-les a repetir i dintre de tot penso que les papereres estan fent la seva
funció encara que siguin degollades perquè de la majoria la part final de l'ou estan
trencades. Després, el que em deia de la presència policial, necessitaríem més policies.
Els policies en aquest moment suposen el vint-i-cinc per cent dels pressupostos de
salaris a l'ajuntaÏnent, vull dir que tenim un tant per cent important dedicat a aquestes
qüestions. Tenim un àÏnbit municipal molt gran. Ès veritat que a les urbanitzacions hi
van molt poc però, bé, penso, com deia el Regidor abans, que estem treballant per
millorar i crec que la població està contenta dels policies. Tothom voldria un policia a
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I
prop. És un policia de proximitat que no els hi tenen por sinó que els volen i això és
molt maco que hagi passat i això és bàsicaÏnent obra d'ells mateixos que han creat
aquest aÏnbient. Molt bé. No hi ha més preguntes? Doncs, bona nit, moltes gràcies.

I no havent més assumptes a tractar el senyor Alcalde donà per aixecada la sessió,
essent les 23,00 hores, del que jo, la Secretària, en dono fe.

l
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'Agustí i Bassa

A .' ?i

Cacharro López
SECRETÀRIA
/

/
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