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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
  

Caràcter: Ordinari 
Data: 29 de gener de 2016 
Hora que comença: 20:00 hores 
Hora que acaba:  22:30 hores  
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament 
 

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

REGIDORS ASSISTENTS  
 
Primera Tinent d’Alcalde: Mª Dolores Agüera Martín, (PSC-CP) 
Segon Tinent d’Alcalde: José Manuel Rueda García, (PSC-CP) 
Rosa María García Colomer, (PSC-CP) 
Rafael Cubarsí Bas, (PSC-CP) 
Montserrat Rovira Riera, (PSC-CP) 
Francesc Alemany i Martínez, (ERC-AM) 
Susanna Pla i Capdevila, (ERC-AM) 
Jordi Villaret i Sayago, (ERC-AM) 
Oscar Bermán Boldú, (PP 
Juan Andrés Osorio Piñeiro, (ICV-EUiA-E) 
Martín Victoria Iglesias, (C’s) 
 

 EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Judit Caimel i Pujol, (ERC-AM) 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA  

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

ORDRE DEL DIA  
 
1. APROVACIO DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS 
ANTERIORS CELEBRADES L’11 DE DESEMBRE DE 2015 I EL 8 DE GENER 
DE 2016. 
2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA  1209/2015 AL 
1275/2015 I DES DE L’1/2016 AL 54/2016. 
3. SOL·LICITUDS, COMUNICACIONS I DISPOSICIONS D’INTERÉS PER A 
L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. 



2 
PLAÇA MAJOR, 11 08389 PALAFOLLS (BARCELONA) 

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

 

4. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT. 
5. RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA NÚMERO 1275/2015, DE 
DATA 30 DE DESEMBRE DE 2015 DAPROVACIÓ DEL CONVENI 
D'ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME I L'AJUNTAMENT DE PALAFOLLS PER A LA COMPRA 
AGREGADA DEL SERVEI D'ASSESSORIA I SUPORT EN MOBILITAT 
INTERNACIONAL PER A JOVES. 
6. APROVACIÓ DE L'AVANÇ DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL 
D'ORDENACIÓ, PER LA QUALIFICIACIÓ I RELOCALITZACIÓ D'UNA 
PART DELS SISTEMES UBICATS EN EL SECTOR NÚMERO 15 
"INDUSTRIAL CAN PUIGVERT", DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ, 
COM A ZONA DE CREIXEMENT INDUSTRIAL 
7. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE 
CRÈDITS EXTRAJUDICIALS NÚM. 1/2016. 
8. MOCIONS. 
9. PRECS I PREGUNTES. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Sr. Alcalde: Bona nit, començarem el Ple ordinari del dia d’avui. Volia excusar la 
presència de la Regidora, Judit Caimel, perquè està malalta i no ens podrà acompanyar 
en el dia d’avui. 
 
1. APROVACIO DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS 
ANTERIORS CELEBRADES L’11 DE DESEMBRE DE 2015 I EL 8 DE GENER 
DE 2016. 
 
Es sotmeteren a aprovació els esborranys de les actes de les sessions anteriors,  
celebrades els dies 11 de desembre de 2015 i 8 de gener de 2016, distribuïdes als 
assistents juntament amb la convocatòria, que foren aprovades, per unanimitat, sense 
cap esmena. 
 
2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 1209/2015 AL 
1275/2015 I DES DE L’1/2016 AL 54/2016. 
 
Sr. Alcalde: Hi ha algun Decret? Esquerra Republicana té alguna qüestió? Endavant Sr. 
Alemany. 
 
Sr. Alemany: Bona nit a tothom. Primer serien els Decrets 47/2016 i 1254/2015 en què 
es resolen autoritzar abonaments a nòmines en el mes de gener i el mes de desembre 
amb el concepte d’hores extres al personal ics. Voldríem saber, tenint en compte que es 
tracta d’un concepte que genera algun tema de problemàtica, el tema de les hores extres 
genera controvèrsia, quin és el criteri? Ja està. Només saber el criteri que s’aplica per 
poder pagar. 
 
Sra. Agüera: Desconec els noms de les persones, així podria saber perquè han fet 
aquestes hores. Ja et contestarem si vols. Suposo que..., quin dia és de desembre? 
 
Sr. Alemany: Són les hores extres de gener i les hores extres de desembre. 
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Sra. Agüera: Pot ser que sigui pel tema electoral que la gent va haver de treballar el 
diumenge i aquí hi ha una sèrie de gent de la brigada, personal administratiu, a l’igual et 
coincideix. 
 
Sr. Alemany: I policia municipal potser, no? 
 
Sra. Agüera: A l’igual et coincideix, segurament serà això. 
 
Sr. Alemany: Ho dic perquè els imports varien força, són diferents... 
 
Sra. Agüera: Sí perquè les persones en funció de la disponibilitat que tenien hi ha gent 
que va fer quatre hores, altres que van fer vuit, altres que van fer sis. Però, bé, si vols 
t’ho podem concretar una mica més. 
 
Sr. Alemany: Sí. Sí, sobretot, perquè hi ha conceptes que a vegades són cinc-cents o mil 
i pico euros. 
 
Sra. Agüera: Crec que és això, de les eleccions. 
 
Sr. Alemany: En tot cas al proper ... em contesten i ja està. El 40/2016 en el qual 
entenem que el que es fa és donar la llicència d’obres per les obres d’Inditex... suposo 
que el que vam aprovar... això del planejament que vam aprovar fa un Ple enrere, no? 
Vist que està... és tema de tràmit que em solucionaran ràpidament. Vist que encara no 
està feta l’aprovació definitiva, que estem... es pot donar la llicència d’obres?  
 
Sr. Alcalde: Sí. El que estem tramitant és un increment de l’alçada de vint a trenta 
metres, però el que estan en aquests moments ells fent són uns moviments de terres que 
tenen permís per fer-ho. Ho sé perquè el Director General d’Urbanisme d’alguna 
manera és qui va proposar que de moment per poder adelantar les obres mentre que 
s’estigués fent l’expedient per poder aixecar a aquestes alçades, les obres que estan per 
sota d’aquestes alçades tenen permís per fer. Suposo que correspon al permís en aquesta 
situació anterior. 
 
Sr. Alemany: Ho dic perquè..., enteníem que anava per aquí la cosa, però una cosa 
pressuposa el fet de que es durà a terme l’aprovació definitiva de la modificació del 
planejament necessària, tant el Pla parcial com el Pla general, i que probablement sigui 
així que es durà a terme l’aprovació però, en qualsevol cas, ens consta que en el 
Registre d’entrada, el número 270, de 22 de gener, hi ha entrada una al·legació 
presentada per l’Associació de veïns de Mas Reixac que en principi és força potent a 
l’hora d’argumentar que podria generar o no la suspensió d’aquesta aprovació. Si fos el 
cas i havent donat ja llicència, no passa res perquè només és moviments de terres? 
 
Sr. Alcalde: Ells podrien aixecar fins a vint metres que és el que tenen en aquest 
moment aprovat en el Pla. Precisament, ja m’agrada que vostè tregui el tema del que 
hem rebut. Ho hem d’estudiar i avui nosaltres ja pensàvem aprovar-ho inicialment..., 
inicialment? Sí inicialment la... provisionalment. 
 
Sr. Alemany: Inicialment ja vam fer-ho, no? 
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Sr. Alcalde: Inicialment, provisionalment, definitivament... 
 
Sr. Alemany: Per això, que dic que inicialment ja vam fer-ho. 
 
Sr. Alcalde: Provisionalment i no ho fem perquè d’alguna manera pensem que tenim 
que analitzar el que diuen, són tres qüestions que..., penso que hi ha un parell d’elles 
que són bastant clares, l’altra ens agradaria acabar-ho de pensar perquè estem parlant 
del tema de la mobilitat que aquí precisament en vam parlar i precisament amb Inditex 
estem tractant aquest tema. 
 
Sr. Alemany: Per tant, de la resposta s’insinua que potser arreglaríem el fet de que 
només hi hagi un punt de sortida de tot el polígon i que a partir d’aquí es pogués obrir 
un segon punt de sortida? 
 
Sr. Alcalde: Estem parlant de dos qüestions. Una seria l’aparició d’uns espais 
d’aparcament grans i la segona és poder, d’alguna manera, poder passar no solament els 
terrenys que tenim alliberats i que pertanyen a Inditex i ens els cedeixen per poder fer 
aquesta sortida sinó que entrem en un tros petit fins arribar al sector 27 que correspon al 
sector 33 que en aquest moment és rústic però, de totes maneres, l’Ajuntament ja tenia 
una previsió de Pla General en què aquest vial existia i jo confio en que puguem 
acabant-t’ho fent, si podrem fer-ho ara o més endavant però estem parlant d’això i totes 
les parts bastant d’acord en què aquest vial és molt important, que es pugui entrar a la 
zona industrial per un cantó i sortir per l’altre. 
 
Sr. Alemany: Ho dic perquè un dels arguments que es posa en la instància... 
 
Sr. Alcalde: Sí, el conec. Això de la mobilitat? 
 
Sr. Alemany: Dic que sembla com si estiguessin com preocupats pel fet que s’hi desvií 
un volum determinat de circulació cap a la rotonda d’entrada de Mas Reixac, que és 
aquell punt del sector 27, sembla que els hi preocupi aquesta..., el que seria un solució 
pel polígon industrial els hi preocupa sembla, ho dic perquè participin una miqueta en la 
solució ells també i així a lo millor evitem que hi hagi... 
 
Sr. Alcalde: Crec que aquesta rotonda s’haurà de fer més gran si això es fa. En principi 
hi ha sòl municipal tant en un cantó com en un altre i evidentment si això s’ha de fer 
com afectarà un trosset del que és Mas Reixac evidentment parlarem amb la gent de 
Mas Reixac. 
 
Sr. Alemany: Moltes gràcies. El Decret 3/2016 en el qual es defineix la contractació de 
la Tècnica d’Educació, es parla d’una jornada completa de 37,5 hores, de dilluns a 
dissabte. Si ens podrien... ara t’he deixat... es que també vam quedar en plan... dissabte? 
 
Sra. García: La veritat és que m’ho hauria de mirar perquè m’he quedat igual de 
sorpresa que tu quan ho vas veure perquè en principi... La noia que hi ha ara ve de 
dilluns a divendres, ve tres tardes a la setmana... 
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Sra. Agüera: Es posen les jornades de dilluns a dissabte o a vegades en altres 
contractacions de dilluns a diumenge perquè moltes vegades es fan actes els dissabtes a 
la Biblioteca o en alguna associació que ha de participar la Tècnica d’Educació per això 
es fan els contractes de dilluns a dissabte. 
 
Sr. Alemany: Per tant, és el que toca diguéssim, no? no perquè sigui constant sinó 
perquè puntualment pugui... I l’últim Decret d’Alcaldia seria el número 1271/2015, que 
ja hem comentat prèviament abans d’entrar en el Ple, els hi demanaríem una explicació 
al voltant de la petició d’aquesta pòlissa de tres-cents mil euros en el Banc Popular, que 
ens expliquin perquè es demanar i arrel de què? 
 
Sra. Agüera: És amb La Caixa em sembla, no? 
 
Sr. Alemany: Aquí posa operació que està concertat amb l’entitat Banc Popular, import 
de tres-cents mil euros... 
 
Sra. Agüera: Em sembla que és amb La Caixa, això és el de menys. Vam haver de fer 
una pòlissa de crèdit al final d’any per un problema de liquidat perquè la Generalitat ens 
deu un milió d’euros, llavors si sumes les dos pòlisses que ara tenim contractades una 
de sis-cents i aquesta de tres-cents són nou-cents, tenim aquest deute de la Generalitat 
d’un milió d’euros i la Diputació que està al voltant de tres-cents mil i això ens fa anar 
malament en el tema de la liquiditat. 
 
Sr. Alemany: Per tant, estem parlant d’un tema de tresoreria estricament parlant. Res 
més. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé, algun Decret més? No? Vosaltres tampoc? Doncs, moltes gràcies. 
 
3. SOL·LICITUDS, COMUNICACIONS I DISPOSICIONS D’INTERÉS PER A 
L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. 
 
Sr. Alcalde: Jo tinc un parell de coses. Ens ha arribat, ja fa dies, ja portava dies donant 
voltes per algun lloc perquè veig la signatura de vint-i-tres de novembre, un escrit del 
Jutjat en el que el Fiscal, en tot cas, si volen ho llegeixo: “El Fiscal evacuando el 
traslado conferido de conformidad con las funciones conferidas en virtud del artículo 
773 de ... interesa a la práctica la siguientes diligencias. Que se oficie a la compañia 
Twiter a fin de que aporten los datos que figuran asociados a los usuarios que hacen 
referencia el denunciante en el folio diez de la denuncia, etc, etc.” Es tracta de que el 
Fiscal insta al Jutge en què doni els noms de les persones que amb un pseudònim signen 
tot una sèrie d’escrits que van contra l’Ajuntament de Palafolls, bàsicament, contra 
alguns dels funcionaris, contra la persona de l’Alcalde, contra el Cap de la Policia, el 
Regidor, etc. i concretament demana que li digui qui és “poli guarderia”, “peleflan”, 
“dakin plf”, “enigmàtic plf”, “que marro”, “capitán flema” i unes quantes altres que no 
val la pena fer-les totes. Esperem que..., en principi la notícia és que el Fiscal ha atès la 
nostra demanda, ja sabaeu que fa uns mesos vaig anar a declarar per aquesta qüestió i 
que demanen al Jutge que obri el twiter perquè nosaltres coneguem almenys les 
persones que estan dient aquestes coses. Penso que és algu que és bastant freqüent 
sembla ser dintre del que és aquest món d’internautes. L’altre qüestió que volia també 
explicar és que he rebut diferents propostes des d’alguns ajuntaments i del Consell 
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Comarcal també perquè com sabran aquests dies també s’ha publicat que l’aigua de 
Palafolls era molt cara. Hi ha una notícia que som l’aigua més cara de Catalunya, 
d’Espanya, del món i, davant d’això, hem volgut conèixer una mica quina és la posició 
dels altres ajuntaments, de quina manera ho tenen organitzat. I una mica el que hem tret 
d’aquestes converses és que necessitaríem fer un estudi econòmic i segurament algun 
tipus d’avaluació, de quina manera està realment el preu de l’aigua, la situació de 
l’aigua, etc. En aquest moment tenim tres empreses que han fet les auditories de pobles 
veïns i que en el curs d’aquests propers dies escollirem l’empresa que ens podria fer, 
segons els informes que tenim per com han funcionat en els altres pobles, faríem 
aquesta contractació. Potser el Sr. Rueda voldria dir alguna cosa més. 
 
Sr. Rueda: Hola, bona tarda, era per explicar una mica aquesta notícia. El que passa és 
que com que els conceptes de càlcul de l’aigua són difícils demanaria si poguéssim fer 
una projecció sobre l’estudi de l’ACA, quina és la realitat del preu de l’aigua a 
Palafolls. Bé, en principi recullo la informació que es publica a Ràdio Palafolls de fa 
uns dies que diu que “ l’aigua potable de Palafolls és la segona més cara de Catalunya”. 
Evidentment, això no és una informació que Ràdio Palafolls, els qui, evidentment, fan la 
seva tasca molt professionalment, s’hagin tret de la màniga sinó que l’extreuen d’una 
web oficial com és la Generalitat de Catalunya, o almenys hauria de ser-ho, i de 
l’Agència Catalana de l’Aigua. En aquest cas, com recull la notícia, ens ve a dir que 
Palafolls és el segon poble més car darrera de Piera, i atenció a aquest número perquè 
ens diu, si podem memoritzar, exactament diu que la mitjana del cost de l’aigua és de 
3,31eur/m3 per tots els ciutadans de Palafolls, d’acord?. Aquesta informació que extreu 
Ràdio Palafolls surt de la pàgina com us dic de la Generalitat, concretament de l’ACA, 
aquí teniu el logo amb l’estudi i el primer que hem de dir és que aquest... per entrar una 
mica, per poder posicionar-nos, és que aquest càlcul que van fer sobre les tarifes no és 
correcte ja que van utilitzar les tarifes del 2013 per calcular el preu de l’aigua del 2015. 
Així, com us deia abans i que retinguéssim aquest número, segons l’ACA per 12m3 a 
Palafolls paguen pel cicle natural de l’aigua 3,31 eur/m3. Nosaltres hem fet la mateixa 
prospecció agafant la mateixa taula que ha agafat l’ACA, Palafolls-Maresme, i hem 
aplicat les taules que són vigents, les que realment es cobren als ciutadans de Palafolls. 
Com veieu el cicle total en què inclou el clavegueram ja no és 3,31 sinó que és 2,53 el 
que passa que no es veu. Llavors, vosaltres podeu dir, sí, és clar, vostè ens diu que 
l’ACA s’equivoca i que justament l’Ajuntament té la raó. Doncs, si us fixeu, tornem al 
quadre d’abans, si sumem el subministrament que calcula l’ACA que són 2,573, més el 
cànon de l’aigua, més el clavegueram, d’aquí surten aquests 3,3 per metre cúbic. 
Llavors, en el cas de Palafolls com que és per dos mesos, la factura és bimensual, 
caldria sumar aquest import multiplicat per dos que són 79,44 més l’IVA. Això vol dir 
que una factura per 12m3 d’aigua a Palafolls són 87,38 euros per dos mesos. Si anem 
realment a les tarifes que aplica l’Ajuntament de Palafolls veuríem que no és cert ja que 
si sumem el subministrament, el cànon de l’aigua i el clavegueram ens dóna el que 
dèiem abans 2,65. Sumats aquests imports multiplicats per 12m3 que és l’estudi que fa 
l’ACA, sobre 12m3, surten 30,3 per dos mesos son 60,74. Això vol dir que la factura 
bimensual és de 67, mensualment 33,57. Si us fixeu amb el càlcul de l’Ajuntament de 
Palafolls hi ha una diferència aproximadament de 20 euros per factura i vosaltres direu, 
com ho comproveu això? com sabeu que teniu vosaltres raó? Com es que és l’ACA la 
que s’equivoca a l’aplicar les tarifes? Doncs, reteniu aquest número que és la suma pels 
12m3 per dos mesos 67,14 per avaluar aquesta factura que és una factura real i que 
exactament dóna 67,14 bimensual, al 2016 i en la qual els imports del subministrament 
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quadren amb les tarifes projectades a Palafolls. Llavors, a banda dels càlculs que els 
hem fet juntament amb la concessionària d’aigua, val a dir que, per exemple, Palafolls 
compra molta aigua al Consell Comarcal, el 96%, hi ha municipis de Catalunya que 
tenen menys compra perquè disposen de pous o altres tipus de subministres i si realment 
utilitzéssim el que hem vist abans utilitzant la realitat del preu de l’aigua Palafolls que ja 
utilitzant les pròpies bases de l’ACA no és la segona sinó que Gavà, Sitges, Mataró, 
Montgat, Sant Just d’Esbert, etc, la paguen molt més cara, si apliquem la realitat tots 
aquests municipis que veieu en groc paguen el clavegueram a part. És a dir, l’ACA 
agafa Badalona, per exemple, i no li suma el que costa el clavegueram cosa que a 
Palafolls sí ens el suma. Què vull dir amb tot això? que si nosaltres ens descomptéssim 
aquest import d’aquí no estaríem a la taula final i no segons sinó que estaríem més o 
menys a la meitat perquè tots aquests pobles no tenen en el rebut de l’aigua computat el 
clavegueram. Evidentment, com diu l’Alcalde, estem disposats a fer un estudi 
econòmic, a tornar a seure i per qualsevol dubte que tinguin els consumidors o bé tingui 
els propis companys de l’oposició doncs s’han ofert per fer una comissió i establir 
doncs... aclarir tots els dubtes que s’hagin pogut generar amb aquesta notícia, han agafat 
una ordenança fiscal del 2013 en comptes dels preus aprovats al 2014. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé, gràcies. 
 
4. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT. 
 
Vist l’acordat per la Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en ordre a comunicar a aquest Ajuntament que el mandat de quatre anys pel 
qual va ser nomenat el Jutge de Pau Substitut és proper a finalitzar i requerint-li perquè 
iniciï els tràmits per a la proposta de nomenament de Jutge de Pau substitut, d’acord 
amb el previst als arts. 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de 
Pau. 
 
Atesa la publicació de la convocatòria per a cobrir la vacant de Jutge de Pau substitut 
del municipi de Palafolls en el Butlletí Oficial de la Província, de data 24 de novembre 
de 2015, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament en data 24 de novembre de 2015 i en el 
propi Jutjat de Pau, així com en els jutjats d’Arenys de Mar en data 19 de novembre de 
2015 i, addicionalment, en la pàgina web municipal, en data 17 de novembre de 2015. 
 
Vista la presentació d’una única instància pel senyor Jordi Pigrau Noguer, en data 25 de 
novembre de 2015 (Reg. d’Entrada núm. 4.513).  
 
Atès que el sol·licitant reuneix les condicions legalment establertes per poder ser 
escollit jutge de pau titular o substitut, això és ser espanyol, ser major d’edat i no 
incórrer en cap dels supòsits d’incapacitat que regula l’article 303 de la Llei orgànica 
del poder judicial(segons declaració responsable aportada). 
 
Atès que per la seva experiència i formació es considera adient per ocupar aquest càrrec 
el senyor Jordi Pigrau Noguer, en tant que, a més, ha vingut desenvolupant l’esmentat 
càrrec amb plena professionalitat. 
 
Atès l'art. 101.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i el Reglament 3/1995, de 7 de 
juny, d’acord amb els quals els jutges de pau seran elegits pel ple amb el vot favorable 
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de la majoria absoluta dels seus membres, entre les persones que, reunint les condicions 
legals, així ho sol·licitin. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, de data 
25 de gener de 2016, amb el vot favorable dels senyors Valentí Agustí i Bassa, M. 
Dolores Agüera Martín, José Manuel Rueda García, Rosa María García Colomer, 
Rafael Cubarsí Bas, Montserrat Rovira Riera, Francesc Alemany i Martínez, Susanna 
Pla i Capdevila, Jordi Villaret i Sayago, Juan Andrés Osorio Piñerio i Martín Victoria 
Iglesias i l’abstenció del senyor Oscar Bermán Boldú, acordà: 
 
Primer.- Proposar pel nomenament de JUTGE DE PAU SUBSTITUT al senyor 
Jordi Pigrau Noguer. 
 
Segon.- Remetre l’acord adoptat, juntament amb la certificació prevista a l’art. 7.2 
del Reglament 3/1995, de Jutges de Pau, a la Sala de Govern del Tribunal Superior 
de Justícia i al Jutge de Primera Instància i Instrucció d’Arenys de Mar. 
 
Sra. Agüera: Això és un tràmit, és nomenar al Jutge de Pau substitut perquè va acabar el 
termini. Proposar pel nomenament de Jutge de Pau substitut al Sr. Jordi Pigrau Noguer i 
donar compte al Jutjat. 
 
Sr. Alcalde: Torn de paraules. Algú vol fer algun aclariment? Sr. Bermán. 
 
Sr. Bermán: Això ja vaig comentar-ho fa molt de temps. Com es que no es publicita en 
el bàndols el tema del Jutge de Pau quan es presenta o el substitut? Perquè això vam 
parlar-ho en un Ple municipal i vam acordar que faríem els bàndols que tenim posats al 
poble perquè la gent que vulgui presentar-se presentés el seu currículum. Solament és 
una objecció que això es va comentar l’última vegada. 
 
Sr. Alcalde: La Sra. Secretària m’assenyala que hi ha una proposta, una convocatòria  
que surt al Butlletí Oficial de la Província, en data 24 de novembre, i en el taulell 
d’anuncis de l’Ajuntament també. 
 
Sr. Bermán: Però la Sra. Secretària de l’Ajuntament no sap que en un Ple municipal 
vam acordar que ho publicitaríem a nivell dels bàndols de fora del poble per qui es 
vulgui presentar. És aquesta la diferència. Que a lo millor la informació tampoc s’ha 
traspassat. 
 
Sr. Alcalde: De totes maneres és el mateix Jutge, no? Jo penso que seria diferent si 
busquéssim un Jutge nou. Tenim un Jutge substitut que funciona, que té molt bona 
relació amb el Jutge. Jo particularment estic molt satisfet de com està funcinant el Jutjat. 
 
Sr. Bermán: Però tothom té dret Sr. Alcalde a presentar-se. 
 
Sr. Alcalde: Sí, és clar, també la persona que està fent una funció que a més és un Jutge 
substitut penso que ja està bé que continuï. 
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5. RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA NÚMERO 1275/2015, DE 
DATA 30 DE DESEMBRE DE 2015 DAPROVACIÓ DEL CONVENI 
D'ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME I L'AJUNTAMENT DE PALAFOLLS PER A LA COMPRA 
AGREGADA DEL SERVEI D'ASSESSORIA I SUPORT EN MOBILITAT 
INTERNACIONAL PER A JOVES. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia número 1275/2015, de data 30 de desembre de 2015, 
d’aprovació del conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l’Ajuntament de Palafolls per a la compra agregada del servei d’assessoria i suport en 
mobilitat internacional per a joves, el qual literalment diu: 

 
“D E C R E T    1275/2015 

 
Vist que des del Consell Comarcal del Maresme es planteja la possibilitat d’agregar la demanda de 
determinats subministraments i serveis dels municipis del territori del Maresme amb un interès comú 
d’estalvi econòmic i procedimental. 
 
Vist que en aquest moment està previst des del Consell Comarcal promoure per a tots els Ajuntaments del 
territori del Maresme la compra agregada del servei d’assessorament en mobilitat internacional per a 
joves.  
 
Atès que els articles 203, 204 i 205 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, reconeixen la 
possibilitat d’acords entres les corporacions locals, per a dur a terme sistemes d’adquisició 
centralitzada. 
 
Atesos els articles 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local, 303 a 311 
del Decret 179/95, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 9 i 
15 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques del Procediment Administratiu 
Comú i 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions 
Públiques de Catalunya que reconeix a les administracions locals atribucions per establir convenis de 
cooperació tècnica i administrativa en assumptes d’interès comú mitjançant la figura de la comanda de 
gestió. 
 
Vist l’informe de la Secretària de la Corporació, de data 26 de novembre de 2015, relatiu a la compra 
centralitzada del municipi de Palafolls.  
 
Vista la fiscalització realitzada per la Interventora-acctal de data 30 de desembre de 2015.  
 
Vist l’informe de la Regidora de Joventut de data 30 de desembre de 2015. 
 
H E   R E S O L T : 
 
Primer.- Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l’Ajuntament de Palafolls per a la compra agregada del servei d’assessoria i suport en mobilitat 
internacional per a joves que s’acompanya com a ANNEX  al present acord, formant-ne part del 
mateix a tots els efectes legals oportuns. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde, en Valentí Agustí i Bassa, per a subscriure l’esmentat conveni a que fa 
referència el punt primer, en representació d’aquesta corporació. 
 
Tercer.- Autoritzar la despesa, màxima  de 499,19 €, a càrrec de la partida número 334.226.021 del 
pressupost municipal actualment en fase d’informació pública. 
 
Quart.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Maresme amb la instrucció dels recursos 
que contra aquest poden interposar-se. 
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Cinquè.- Ratificar el present acord en una propera sessió plenària que es celebri per ser aquest l’òrgan 
competent.” 
 
De conformitat amb els articles 22.1.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local i l’article 52.1.j) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que 
estableixen que la competència recau en el Ple de l’Ajuntament. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, de data 
25 de gener de 2016, amb el vot favorable dels senyors Valentí Agustí i Bassa, M. 
Dolores Agüera Martín, José Manuel Rueda García, Rosa María García Colomer, 
Rafael Cubarsí Bas, Montserrat Rovira Riera, Francesc Alemany i Martínez, Susanna 
Pla i Capdevila, Jordi Villaret i Sayago, Juan Andrés Osorio Piñerio i Martín Victoria 
Iglesias i l’abstenció del senyor Oscar Bermán Boldú, acordà: 
 
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 1275/2015, de data 30 de desembre de 
2015, d’aprovació del conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal del 
Maresme i l’Ajuntament de Palafolls per a la compra agregada del servei 
d’assessoria i suport en mobilitat internacional per a joves, transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
 
Sra. García: Hola, bona nit. Es tracta d’un conveni que es fa amb diferents ajuntaments i 
és per assessorar al jovent que vulgui sortir a l’estranger tant si vol estudiar, com si vol 
viatjar, tant si d’oci o com per buscar feina. Llavors, assessoren en tot el que han de fer. 
En principi també s’intenta que una vegada han sortit i han tornat ens traspassin la 
informació, el que passa que a vegades aquest pas no es fa perquè un cop que ja han 
tornat doncs la informació es perd. I no es va passar pel Ple del desembre perquè no 
vam arribar a temps, va haver un problema amb l’informe que es va fer i llavors va 
quedar aturat i per això es va fer per decret d’alcaldia. I ja està, només és això. 
 
6. APROVACIÓ DE L'AVANÇ DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL 
D'ORDENACIÓ, PER LA QUALIFICIACIÓ I RELOCALITZACIÓ D'UNA 
PART DELS SISTEMES UBICATS EN EL SECTOR NÚMERO 15 
"INDUSTRIAL CAN PUIGVERT", DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ, 
COM A ZONA DE CREIXEMENT INDUSTRIAL. 
 
Vista la proposta redactada per l’arquitecte municipal d’avanç de modificació del Pla 
general d’ordenació que té per objecte, la modificació de la qualificació de Sistema viari 
(S1), Sistema de protecció de torrents i fondalades (S4) i de Sistema d’equipament del 
Lleure (S10-S11), d’unes finques de titularitat municipal ubicades en el sector 15 
“Industrial Can Puigvert”, a zona de creixement industrial sub-zona V3-A, i 
relocalització en l’entorn del Molí d’en Puigvert i Pla de la Ginesta, el qual conté el 
document ambiental estratègic per a l’inici del procediment d’avaluació ambiental 
estratègica simplificada. 
 
Considerant el que disposen els articles 29 i següents de la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre d’avaluació ambiental, la Disposició Transitòria quarta, apartat b), els articles 
86.bis, 85, 96 i 99 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
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Vistos els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, de data 
25 de gener de 2016, amb el vot favorable dels senyors Valentí Agustí i Bassa, M. 
Dolores Agüera Martín, José Manuel Rueda García, Rosa María García Colomer, 
Rafael Cubarsí Bas, Montserrat Rovira Riera, Francesc Alemany i Martínez, Susanna 
Pla i Capdevila, Jordi Villaret i Sayago, Juan Andrés Osorio Piñerio i Martín Victoria 
Iglesias i l’abstenció del senyor Oscar Bermán Boldú, acordà: 
 
Primer.- Aprovar l’avanç de la modificació puntual del Pla General d’ordenació 
que té per objecte, la modificació de la qualificació de Sistema viari (S1), Sistema 
de protecció de torrents i fondalades (S4) i de Sistema d’equipament del Lleure 
(S10-S11), d’unes finques de titularitat municipal ubicades en el sector 15 
“Industrial Can Puigvert”, a zona de creixement industrial sub-zona V3-A, i 
relocalització en l’entorn del Molí d’en Puigvert i Pla de la Ginesta, el qual conté el 
document ambiental estratègic. 
 
Segon.- Trametre’l als departaments competents en matèria d’urbanisme i de medi 
ambient, a l’objecte que sigui adoptat l’acord en relació a la sol·licitud d’inici de 
procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada. 
 
Sr. Rueda: Per si la gent es vol ubicar una mica. És aquesta zona d’aquí, això és una 
fàbrica química, Bioiberica, a la zona del polígon industrial de Palafolls, aquí hi ha La 
Tordera el riu. Aquí històricament l’Ajuntament disposa d’una peça que és un sistema 
d’espais lliures, torrents i fondalades i un vial. Això es veu més clar aquí, d’acord? és 
aquesta peça de la qual parlàvem, és una peça en la qual aquí és un sistema lliure, 
d’espai lliure, aquí hi ha un vial que cau en sac, com es diu? cul de sac, que no porta 
enlloc però el planejament així el dibuixava i aquesta part d’aquí és una protecció de 
torrents i fondalades per l’anterior recorregut del rec viver. Doncs, el que proposem és 
aquest avanç que no és ni una aprovació inicial ni és un canvi de planejament sinó que 
és el que demana la llei abans de procedir a un canvi d’equipament és recavar tots els 
informes necessaris dels organismes perquè aquest sòl que està enmig de les fàbriques 
com un espai del lleure, que aquí ningú ve a fer lleure perquè evidentment estem en un 
sector industrial, aquest vial que no serveix per res que ni tant sols està construït i aquest 
torrent i fondalades que de moment ja no hi passa el rec viver i, per tant, és susceptible 
de canviar-lo, doncs, canviar aquest bé de domini públic per dues parcel·les, dues peces, 
que es troben una al Pla de la Ginesta, és aquest tros d’aquí, aquesta és la u, i aquest 
segon troç que està en la zona boscosa i a les basses i als aiguamolls de la zona del Molí 
d’en Puigvert i que sí que és un espai que la gent utilitza i és un equipament que sí que 
té vida pròpia. Llavors, aquest sòl d’aquí és un bé de domini públic, aquests dos són sòl 
patrimonials, això vol dir que això ho vam rebre de les cessions dels propietaris del 
sector i, per tant, té aquesta qualificació de domini públic, en canvi aquests dos els vam 
rebre de manera gratuïta i, per tant, són sòl patrimonial, què vol dir? Doncs que aquesta 
peça d’aquí està especialment protegida cosa que aquestes dues no ho estan. El que 
proposem és aquesta protecció traspassar-la al bosc i traspassar-la a aquest sòl agrícola 
amb la mateixa superfície i desqualificar aquest bé de domini públic i el dia de demà 
doncs que sigui patrimoni com ho són aquests i poder-lo alienar o treure un altre tipus 
de rendiment. Com els dic no es tracta d’una aprovació inicial ni molt menys 
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simplement és l’aprovació de l’avanç i després vindran tots els tràmits evidentment amb 
la informació pública necessària, etc. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé. Volen opinar sobre aquesta proposta? Esquerra Republicana. 
 
Sr. Alemany: Opinar, preguntar.  
 
Sr. Alcalde: Molt bé, el que vulgui. 
 
Sr. Alemany: Primer demanar disculpes perquè no vam poder venir a la Comissió per 
temes laborals, per tant, a lo millor, alguna de les coses que preguntem es van parlar en 
la Comissió. Disculpi’ns. El primer tema és, si entenem bé, nosaltres tenim ganes de 
votar a favor això, que ho sàpiguen... 
 
Sr. Alcalde: Comencem bé. 
 
Sr. Alemany: Sí. Sempre li hem dit que aquesta peça aquí on està ubicada no té massa 
sentit i que si això pot afavorir a qualsevol empresa, a la que sigui, i la lògica és que la 
que té un espai colindant a tocar doncs se’n pugui aprofitar per fer una ampliació 
sembla que no hauria de generar massa problemàtica. Però amb això, com bé indicava el 
Sr. Rueda, la Llei té uns preceptes determinats i unes seguretats que s’han de complir 
per tal que l’Ajuntament no perdi patrimoni en aquest tipus de canvis o no es faci un 
canvi que no pertoca. Si entenem bé el procediment amb aquest avanç de modificació el 
que posem és en marxa un procediment de desqualificació per passar aquesta peça a bé 
patrimonial amb l’intenció després de vendre-la entenem a aquesta empresa que està..., 
no? semblaria el més lògic com a mínim i, per tant, res a dir sobre això. A canvi la Llei 
indica que per uns metres quadrats semblants, i si no corregeixint-me si no és així, es 
torni a qualificar aquests metres quadrats a un altre àmbit amb la mateixa tipologia o 
semblant per tal de que no hi hagi un canvi que pugui ser titllat de no correcte. El Sr. 
Rueda indicava que aquests canvis, per metres quadrats que no hem fet la suma però 
segur que venen a ser el mateix, afecten a dos peces; una peça que ara mateix és una... 
no sabria com dir-ho, una bassa, un llac, no? i que, per tant, té molt definit quin és el seu 
ús, encara que no estigui marcat en el planejament allò és un llac i, per tant, està a tocar 
de la zona de la massa forestal de ribera que tenim a tocar del Molí d’en Puigvert i, 
després, una altra peça que si no ens ubiquem malament està a tocar del pou d’extracció 
d’aigua del municipi... està a Palafolls però de Blanes. En aquesta segona peça sí que 
entenem que es compleixen alguns requisits, és a dir, és una zona plana, és una zona que 
pot tenir algun tipus d’interès en un futur a l’hora de fins i tot, com deia el Sr. Rueda, 
d’intentar prèvia desqualificació intentar tenir un patrimoni per poder vendre. No és el 
cas de la peça que ara mateix és un llac i que difícilment deixarà de ser un llac i que, per 
tant, en aquest sentit hi ha una pèrdua de patrimoni per l’Ajuntament, que és assumible 
des del nostre punt de vista, però que cal tenir en compte que la peça que estem 
desqualificant ara és una peça que té a tocar tots els serveis, està a peu de carrers 
asfaltats i que, per tant, té un valor determinat que en cap cas tindran les dues peces que 
estem parlant per fer el canvi. Si vostès han avaluat aquest fet a nivell de la pèrdua de 
patrimoni que pot suposar això, no pas en metres quadrats que estem segurs que..., però 
sí en qualitat a l’hora de... en un futur?. 
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Sr. Rueda: Bé, del que parlem és de l’avançament de la modificació del Pla general, 
inclús amb l’expedient de modificació del Pla general les propietats se les queda 
l’Ajuntament, les tres, l’original que volem desafectar i les dues que actualment són 
patrimonials. Vull dir que aquí no s’exposa de vendre res, ni s’exposarà de vendre res 
quan modifiquem el Pla general. I respecte la finca que diu vostè del llac, no només és 
el llac, és el llac petit i tota la zona del voltant que està considerada per l’Arquitecte 
municipal com d’especial protecció de la natura perquè hi ha una sèrie d’arbres, una 
sèrie de paratges doncs que aquests sí que requereixen potser d’una protecció especial al 
voltant d’una zona industrial. Això és el que justifica una mica aquest expedient. 
 
Sr. Alemany: Si li dic que tenim ganes de votar-li a favor és per això, no li discutim 
això. El que li discutim és que aquesta peça que ara estarem desqualificant i que passarà 
a ser un bé patrimonial quan acabi tot el procediment, i si es vendrà o no és igual, 
s’acabarà venent però no és el cas, no ve aquí el tema, ens sembla el pas lògic final de 
tot plegat perquè sinó per què desqualificar-ho? Diguéssim que no desqualificaríem en 
tant que aquella peça que ara mateix és un llac seguirà sent un llac la qualifiquem com 
la qualifiquem no li posarem un edifici allà ni molt menys. Només reflexionàvem al 
voltant d’aquesta pèrdua potencial patrimonial. 
 
Sr. Alcalde: Jo que em recordo potser perquè vaig intervenir directament en la compra 
d’aquests terrenys això va passar quan Blanes va necessitar fer un cinquè pou. En el 
moment en què Aigües de Blanes necessita fer un pou, parla amb l’Ajuntament de 
Palafolls hi ha una sèrie d’ofertes econòmiques i l’Ajuntament decideix que han de 
comprar dos terrenys; un que és aquest que diu que és llac, que no era llac llavors, era 
una parcel·la de cinc mil metres quadrats dels quals es van inundar dos mil per d’alguna 
manera completar el que era la bassa anterior que d’alguna manera demanava que 
s’ampliés més. De la mateixa manera que a allò es va treure les terres i va sortir aigua 
perquè el sòl té aquestes característiques en aquest sector també es podria tornar a posar 
les terres i fer un camp de no sé que si fes falta. Vull dir que d’una piscina el sòl val tant 
si hi ha aigua com si no hi ha aigua perquè sempre es pot tornar a això. De totes 
maneres en aquest moment és així i m’agradaria que això es mantingués com està 
perquè penso que té un gran valor ecològic. I l’altre cantó és un sòl que precisament són 
catorze mil metres quadrats dels quals l’Ajuntament només agafa en aquest punt dos mil 
mes. Vull dir que podria ser que la Generalitat fes una valoració i digués: home, com el 
sòl que em portes té menys qualitat en necessito més. Doncs, bé, si en fa falta dos mil 
mes, tres mil, tenim fins a catorze mil metres que és precisament el pou de Blanes, el 
pou del Maresme que està a l’altre cantó de la carretera i tot una peça de terra agrícola 
que en aquell moment vam tenir l’oportunitat d’adquirir patrimonialment, cost zero, i 
que en aquest moment pensàvem treure-li una rendibilitat si finalment aquesta operació 
s’acaba i això s’aliena i en concurs públic l’empresa que pagui el que l’Ajuntament 
demani doncs ho obtingui. Millorarà la indústria perquè Bioiberica o l’empresa que 
sigui tindrà una activitat industrial i millorarà l’activitat i per altre cantó mantenim... 
perquè una part del sòl aquest que estem parlant de treure d’industrial són fondalades i 
rieres, vull dir que hi ha un tros que sí que és pla però hi ha una altre tros que té aquesta 
altre qualificació que s’assembla bastant a la qualificació precisament que podríem 
donar-li a la part que està inundada per aigua. Res més? Vostès? Sr. Bermán. 
 
Sr. Bermán: Ja veig que hi ha hagut converses amb aquesta requalificació. Pel que veig 
han vingut suposo que ha tingut aquesta requalificació d’aquests mateix terrenys. La 
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meva pregunta solament és, l’Ajuntament ja ha fet, perquè sempre ens passa el mateix 
quan fem un canvi de qualificació després la Generalitat sempre ens notifica amb 
prescripcions, sempre ens passa el mateix, si l’Ajuntament amb aquests dos trossos de 
terrenys al canviar de sector si ha fet les converses per no haver de venir una altra 
vegada a Ple municipal, prescripcions, si ja han fet la prèvia? 
 
Sr. Rueda: En aquest sentit, abans d’iniciar cap expedient, en una visita que vam estar 
amb el Director General d’Urbanisme de Catalunya i amb la Directora de la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona es va proposar com procedir a la desafectació d’aquest sòl 
que és perfectament patrimonial i poder canviar-lo per un sòl que no està protegit i que 
és d’origen natural. L’únic requisit que ens van posar és que la llei ho deixa ben clar que 
ha de ser equipament per equipament. Això vol dir que en el moment que tu passes un 
sòl de sistema a patrimonial o d’equipament general a patrimonial has de buscar una 
ubicació exacta de la mateixa superfície en un altre sector i incorporar-la i això és el que 
hem fet en aquest sentit. 
 
Sr. Bermán: A un altre sector la Generalitat... 
 
Sr. Rueda: Sí perquè pots generar un polígon discontinu que és el que vindrà després 
amb la modificació del Pla general. 
 
Sr. Alcalde: El que passa que a Urbanisme sempre s’ha d’anar i veure com surts perquè 
també la gent que estava a Urbanisme fa uns mesos ja hi ha una altra, a l’anterior ja li 
havíem explicat perquè ja havia visitat Palafolls poc abans de deixar el càrrec però, bé, 
suposo que sí que anirà bé. Ciutadans. 
 
Sr. Victoria: Volia comentar que els dubtes ja han sigut contestats per l’Ajuntament per 
tant, no cal repetir les preguntes que ja han fet els demés grups. 
 
Sr. Alcalde: Estem parlant perquè ens poguessin donar una mica la idea del preu 
comercial de les últimes operacions que havíem fet en aquest sector són de noranta 
euros el metre quadrat tenint en compte que estem parlant de vuit mil per un sòl que no 
ens ha costat res l’Ajuntament podria ingressar entre set-cents i vuit-cents mil euros. 
Penso que a les arques municipals li anirien molt bé aquests diners i podríem fer moltes 
coses. 
 
7. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE 
CRÈDITS EXTRAJUDICIALS NÚM. 1/2016. 
 
Vista la Providència de l’Alcaldia de 21 de gener de 2016 i l’informe de la intervenció 
datat el dia d’avui 22 de gener de 2016 que consta a l’expedient administratiu, que és 
del tenor literal següent: 
 
“Informe d’Intervenció.- 
Antecedents: 
 Es presenta  a aquesta Intervenció expedient per procedir al  reconeixement 
extrajudicial de crèdits corresponent a l’abonament de les ajudes corresponents al Fons 
social dels anys 2011, 2012, 2013 i 2014 als empleats de l’Ajuntament de Palafolls que 
pertoqui, d’acord amb les condiciones establertes al Pacte de Condicions del Personal 
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Funcionari i al Conveni col.lectiu del personal  laboral de l’Ajuntament, vigent en cada 
moment. 
En compliment de la  providència de l’Alcaldia de 21 de gener de 2016 que consta a 
l’expedient. 
 
“La Tècnica de Recursos Humans de l’Ajuntament Sra. Noemí Moreno Jimenez, 
ha presentat els informes que consten a l’expedient administratiu  i  que es 
transcriuen a continuació: 
 
Personal Funcionari de l’Ajuntament: 
INFORME emès per Recursos Humans.  
Per a : Sr. Valentí Agustí i Bassa, Alcalde-President 
ASSUMPTE: proposta per a l’abonament de les Ajudes contingudes al Fons 
Social, per al personal Funcionari de l’Ajuntament de Palafolls, anualitat 2011.  
 
Antecedents.- l’Alcalde va convocar, a la Comissió paritària del Pacte per tal de donar 
compte de les ajudes mèdiques sol·licitades pels empleats així com per tractar aquells 
situacions que poguessin originar alguna interpretació addicional al marge de l’establert 
al Pacte de condicions del personal funcionari de l’Ajuntament de Palafolls, aquestes 
comissions es van celebrar els dies 14 d’octubre, 21 d’octubre, 6 de novembre i 19 de 
desembre, totes celebrades a l’any 2013, corresponents a les anualitats 2011 i 2012, 
comissions paritàries que es realitzaven de manera conjunta per al personal funcionari i 
laboral de l’Ajuntament de Palafolls, doncs tot i tractar-se de col·lectius que tenen 
regulades aquestes ajudes al Pacte de condicions i al Conveni col·lectiu, és un aspecte 
que s’ha tractat i resolt sempre,de forma conjunta amb els dos col·lectius al tractar-se de 
matèries comunes.  
Tot i les comissions realitzades a l’efecte, fins al mes de desembre de 2013, els 
membres de la Comissió paritària, en concret la part social corresponent al personal 
laboral, no restaven d’acord en determinades interpretacions que realitzava la 
Corporació en quan als criteris d’adjudicació d’algunes de les sol·licituds presentades, 
motiu que va provocar la paralització de la concessió d’aquestes ajudes, per als anys 
2011 i 2012. 
En data 25 de febrer de 2014, El Comitè d’Empresa i el Sindicat UGT interposen 
un acte de conciliació al Consorci d’estudis, mediació i conciliació a 
l’Administració Local (CEMICAL), per tal d’arribar a un acord, en la 
interpretació dels criteris de concessió dels Ajuts Socials. Acta que es va celebrar el 
dia 22 de maig de 2014, a la seu del CEMICAL, on totes dues parts van prendre un 
acord parcial, que calia finalitzar a l’Ajuntament de Palafolls, acord que no es va 
acabar formalitzant i finalitzant mai, per discrepància de criteris entre les parts, 
doncs no es va trobar una postura final que convencés a totes dues parts.  
En data 15 d’abril de 2015, es celebra una Comissió de seguiment amb el Comitè 
d’Empresa on es comunica a la part Social que l’Ajuntament farà el possible per abonar 
les ajudes corresponents al Fons Social ja revisades corresponents a les anualitats 2011 i 
2015. 
En data 15 de juny de 2015, El Comitè d’Empresa i el sindicat UGT, al no haver-se 
produït l’abonament per part de l’Ajuntament de Palafolls de les ajudes corresponents al 
Fons Social de les anualitats 2011 i 2012, procedeix a interposar de nou un acte de 
conciliació al CEMICAL per tractar aquest aspecte. Simultàniament el Comitè Empresa 
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interposa també un acte de conciliació davant del Tribunal Laboral de Catalunya, en 
data 9 de juliol de 2015. 
Comprovat per part de l’Ajuntament de Palafolls, que no es poden simultaniejar dos 
actes de conciliació, sobre les mateixes matèries, en òrgans de mediació diferents, el 
Comitè d’Empresa opta per accedir a l’acte de conciliació sol·licitat al Tribunal Laboral 
de Catalunya (TLC), dons la data per a la celebració de l’acte és més propera que la 
proposada pel CEMICAL. 
El dia 16 de juliol de 2015, es celebra l’acte de conciliació davant del Tribunal laboral 
de Catalunya, el resultat del mateix és que aquest resta suspès pels motius que a l’acta 
es deixa constància, i es fixa una nova data per al dia 1 d’octubre de 2015. Tot i així, a 
la suspensió de l’acte s’acorda per part de totes dues parts tornar-se a reunir, el dia 18 de 
setembre de 2015 en comissió de seguiment a la seu de l’Ajuntament de Palafolls, amb 
l’objecte d’arribar un acord, en relació a la sol·licitud de les matèries incloses a la 
petició de conciliació efectuada pel Comitè d’Empresa, i en tot cas si això és així, i si 
s’arriba a un acord entre les parts, l’acte prevista al TLC serà només per ratificar els 
acords presos, de no ser així l’acte de conciliació es celebrarà amb normalitat.  
En data 31 de juliol de 2015, el Comitè d’empresa presenta reclamació administrativa 
prèvia a la via judicial social i interposa demanda col·lectiva en seu judicial, on 
s’inclouen els mateixos aspectes a resoldre que ja havien estat incorporats a la 
sol·licitud del l’Acte de conciliació efectuada davant del  TLC, de data 9 de juliol de 
2015, és a dir, interposa demanda col·lectiva en relació a l’abonament del Fons social, 
en contra dels acords presos davant del TLC el passat 16 de juliol de 2015. 
En data 20 d’agost de 2015, per mitjà del Decret d’Alcaldia 860/2015, l’Ajuntament de 
Palafolls dona resposta a la reclamació administrativa prèvia a la via judicial social 
interposada pel Comitè d’Empresa. 
La demanda col·lectiva interposada pel Comitè d’empresa, on s’inclou el Fons social de 
les anualitats 2011 a 2014, és admesa a tràmit pel Jutjat Social 1 de Mataró, la data de la 
vista es fixa pel dia 29 d’octubre de 2015. 
El 18 de setembre de 2015, es celebra la comissió mixta de seguiment acordada, en seu 
del TLC, no arrivant-se a cap acord entre les parts, i en relació al Fons social, es deixa 
constància de forma expressa per part de la representació d’aquest Ajuntament, que 
l’Ajuntament té la voluntat de regular el Fons social, doncs considera que la regulació 
actual és insuficient, en el sentit que els criteris de concessió haurien de ser més 
moderats, i no s’ajusten a la realitat del moment en relació a les mesures que el Govern 
de l’Estat ha pres en relació a la despesa de les Administracions Públiques, i atès que 
fins a la data tot i les comissions i actes realitzats en aquest sentits, no s’ha arribat a cap 
acord entre las parts, proposa que aquest aspecte es tracti directament a l’acte de 
conciliació previst al TLC, prevista per a l’1 d’octubre de 2015. 
En data 1 d’octubre de 2015 es celebra l’acte de conciliació pendent al TLC, en aquest 
acte l’Ajuntament de Palafolls ofereix  a la part social, l’abonament del Fons Social 
corresponent a l’any 2011 i 2012, d’acord amb els criteris establerts al Conveni 
Col·lectiu vigent en aquell moment, així com l’abonament dels Ajuts socials 
corresponents a les anualitats 2013 i 2014, d’acord amb l’actual conveni vigent, per 
entendre que no es poden modificar ara condicions ja produïdes per a les anualitats 2011 
a 2014, i atesa la impossibilitat d’haver regulat de nou els criteris de concessió 
d’aquestes ajudes per manca d’acord amb la part social del personal laboral, amb la 
condició que es pactin nous criteris de regulació per a la concessió de dites ajudes de 
forma urgent, proposta que la part social no accepta.  
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En data 29 d’octubre de 2015, dia fixat per a la vista que ha interposat en procediment 
de demanda col·lectiva, totes dues parts decideixen suspendre la vista, fins al proper 3 
de febrer de 2015, i durant aquest temps abonar les ajudes del fons social corresponents 
a les anualitats 2011 i 2012, i revisar les ajudes corresponents al Fons social de les 
anualitat 2013 i 2014, que encara no s’havien revisat, doncs s’havien aturat arrel de tot 
el procés que s’ha detallat amb anterioritat. De fet els acords presos són molts similars 
al ja oferts per l’Ajuntament de Palafolls en seu del TLC, en data 1 d’octubre de 2015, i 
que la part social del personal laboral en aquell moment no va admetre.   
Donant compliment a l’acord pres per totes dues parts, en seu judicial, el passat 29 
d’octubre de 2015, es va procedir  a revisar les sol·licituds del Fons social, per a tots dos 
col·lectius personal laboral i funcionari, de les anualitats 2013 i 2014, Comissions que 
es van celebrar els dies 4 de novembre de 2015, 16 de novembre de 2015, 30 de 
novembre de 2015 i 4 de desembre de 2015.  
Atès que la resolució de les Ajudes corresponents al Fons Social s’han resolt, com ja 
s’ha explicat a l’inici d’aquest apartat de forma conjunta, per a tots dos col·lectius que 
presten els seus serveis a l’Ajuntament de Palafolls, personal laboral i funcionari, les 
concessió d’aquestes ajudes ha estat paralitzada per a aquests dos col·lectius fins a la 
data.  
Finalment també es vol deixar constància què, atès que les actuacions que s’ha dut a 
terme entre les parts implicades, per tal de regular les ajudes del Fons social així com 
d’altres aspectes continguts al Conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament 
de Palafolls, no han obtingut cap resultat,  L’Ajuntament de Palafolls decideix iniciar un 
nou període de negociació dels dos acords que regulen les condicions del personal 
laboral i funcionari de l’Ajuntament de Palafolls, sobretot pel que fa a la part social 
laboral, en aquest cas es denuncien tots dos acords per poder negociar de nou noves 
condicions que afectin d’igual manera i en el mateix termini de temps a tots dos 
col·lectius. La denúncia es produeix el dia 14 de setembre de 2015, per mitjà dels 
Decrets d’Alcaldia 926/2015 i 927/2015. 
Primer.- El Pacte de condicions de treball dels funcionaris de l’Ajuntament de 
Palafolls, estableix a l’article 41, la cobertura sanitària que l’Ajuntament de Palafolls 
facilitarà al personal al seu servei i als seus familiars fins el primer grau que la legislació 
en vigor permeti en cada moment.  
En aquest sentit, l’apartat quart d’aquest mateix article preveu que si la cobertura 
sanitària de la Seguretat Social no absorbís la despesa econòmica que produeixi la 
utilització necessària de qualsevol tipus de pròtesi o d’altre servei mèdic, aquesta es 
cobrirà amb la partida destinada a fons social, d’acord amb el següent detall:  

- La utilització necessària d’aparells audífons. 
- Aparells oftalmològics. 
- Pròtesis bucodentals.  
- Medicaments al·lèrgics.  
- Altres aspectes mèdics extraordinaris no coberts per la Seguretat Social. 

I per tant seran abonats per l’Ajuntament de Palafolls en els termes previstos en el Pacte 
de Condicions del personal funcionari de l’Ajuntament de Palafolls. 
Segon.- També s’abonaran per part de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 43 del referit 
Pacte de condicions, els medicaments homeopàtics, quan aquests siguin prescrits pels 
metges col·legiats, d’acord amb els procediments que preveu l’avantdit Pacte per  
l’abonament de la resta de despeses mèdiques. 
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Tercer.- L’article 42 del referit Pacte regula també el procediment per a l’obtenció 
d’aquestes ajudes, així com el seu import i el procediment a seguir per a la seva 
obtenció, en aquest sentit la regulació és la següent: 

- Els empleats dirigiran a la Corporació les seves sol·licituds, cada any durant el 
primer trimestre, per mitjà d’una instància, on es facin constar les despeses 
corresponents a l’any anterior, serà necessari adjuntar a dita sol·licitud, els 
justificants de les despeses produïdes (factura oficial amb totes les dades, CIF, 
nom comercial, producte i import), per tal que el Fons social se’n pugui fer 
càrrec del 75% de les mateixes. 

- Existeix un pressupost límit, per tant la distribució del Fons social s’atendrà a 
criteris de moderació i equitat, els quals es tindran en compte tant per la 
Comissió especial de comptes com per part de l’Alcaldia i Presidència d’aquest 
Ajuntament, a l’hora d’informar les peticions que es presentin, i ordenar el seu 
pagament. 

Quart.- L’Ajuntament crearà un Fons Social per fer front a aquestes despeses resultant 
d’aplicar sobre la massa salarial bruta anual els següents percentatges:  
Exercici 2006: 2% 
Exercici 2007: 2% + IPC de la Comunitat Autònoma. 
Exercici 2008: 2% + IPC de la Comunitat Autònoma. 
Per a la resta d’exercicis posteriors a l’any 2008, el present Pacte de Condicions ha estat 
prorrogat en la seva totalitat fins a la data, i per tant, en aquest sentit també s’ha 
prorrogat la previsió d’aquest Fons Social per a l’anualitat 2011. 
Cinquè.- Finalment en quan a les inclusions, d’acord amb l’article 42.4 del referit Pacte 
també resta inclòs dins del Fons Social l’import de la renovació del carnet de conduir de 
tots els treballadors susceptibles de portar vehicles oficials, així com les despeses 
originades per a l’obtenció d’aquests.  
Conclusió.- Revisades les sol·licituds dels funcionaris de l’Ajuntament corresponents a 
l’anualitat 2011, s’informe favorablement de l’atorgament, la denegació, i l’arxiu, si 
s’escau, dels ajuts per despeses mèdiques i renovacions de carnets de conduir, inclosos 
en el Fons Social, d’acord amb l’annex del present informe, ajuts que ascendeixen a 
un import total de: 6.101,32 Euros per a l’any 2011, en el ben entès que concorren 
els requisits establerts al Pacte de condicions de treball dels funcionaris de l’Ajuntament 
de Palafolls i la legislació en vigor permet l’abonament d’aquests ajuts “.  
 
INFORME emès per Recursos Humans.  
Per a : Sr. Valentí Agustí i Bassa, Alcalde-President 
ASSUMPTE: proposta per a l’abonament de les Ajudes contingudes al Fons 
Social, per al personal Funcionari de l’Ajuntament de Palafolls, anualitat 2012.  
 
Antecedents.- l’Alcalde va convocar, a la Comissió paritària del Pacte per tal de donar 
compte de les ajudes mèdiques sol·licitades pels empleats així com per tractar aquells 
situacions que poguessin originar alguna interpretació addicional al marge de l’establert 
al Pacte de condicions del personal funcionari de l’Ajuntament de Palafolls, aquestes 
comissions es van celebrar els dies 14 d’octubre, 21 d’octubre, 6 de novembre i 19 de 
desembre, totes celebrades a l’any 2013, corresponents a les anualitats 2011 i 2012, 
comissions paritàries que es realitzaven de manera conjunta per al personal funcionari i 
laboral de l’Ajuntament de Palafolls, doncs tot i tractar-se de col·lectius que tenen 
regulades aquestes ajudes al Pacte de condicions i al Conveni col·lectiu, és un aspecte 
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que s’ha tractat i resolt sempre,de forma conjunta amb els dos col·lectius al tractar-se de 
matèries comunes.  
Tot i les comissions realitzades a l’efecte, fins al mes de desembre de 2013, els 
membres de la Comissió paritària, en concret la part social corresponent al personal 
laboral, no restaven d’acord en determinades interpretacions que realitzava la 
Corporació en quan als criteris d’adjudicació d’algunes de  
les sol·licituds presentades, motiu que va provocar la paralització de la concessió 
d’aquestes ajudes, per als anys 2011 i 2012. 
En data 25 de febrer de 2014, El Comitè d’Empresa i el Sindicat UGT interposen un 
acte de conciliació al Consorci d’estudis, mediació i conciliació a l’Administració Local 
(CEMICAL), per tal d’arribar a un acord, en la interpretació dels criteris de concessió 
dels Ajuts Socials. Acta que es va celebrar el dia 22 de maig de 2014, a la seu del 
CEMICAL, on totes dues parts van prendre un acord parcial, que calia finalitzar a 
l’Ajuntament de Palafolls, acord que no es va acabar formalitzant i finalitzant mai, per 
discrepància de criteris entre les parts, doncs no es va trobar una postura final que 
convencés a totes dues parts.  
En data 15 d’abril de 2015, es celebra una Comissió de seguiment amb el Comitè 
d’Empresa on es comunica a la part Social que l’Ajuntament farà el possible per abonar 
les ajudes corresponents al Fons Social ja revisades corresponents a les anualitats 2011 i 
2015. 
En data 15 de juny de 2015, El Comitè d’Empresa i el sindicat UGT, al no haver-se 
produït l’abonament per part de l’Ajuntament de Palafolls de les ajudes corresponents al 
Fons Social de les anualitats 2011 i 2012, procedeix a interposar de nou un acte de 
conciliació al CEMICAL per tractar aquest aspecte. Simultàniament el Comitè 
d’Empresa interposa també un acte de conciliació davant del Tribunal Laboral de 
Catalunya, en data 9 de juliol de 2015. 
Comprovat per part de l’Ajuntament de Palafolls, que no es poden simultaniejar dos 
actes de conciliació, sobre les mateixes matèries, en òrgans de mediació diferents, el 
Comitè d’Empresa opta per accedir a l’acte de conciliació sol·licitat al Tribunal Laboral 
de Catalunya (TLC), dons la data per a la celebració de l’acte és més propera que la 
proposada pel CEMICAL. 
El dia 16 de juliol de 2015, es celebra l’acte de conciliació davant del Tribunal laboral 
de Catalunya, el resultat del mateix és que aquest resta suspès pels motius que a l’acta 
es deixa constància, i es fixa una nova data per al dia 1 d’octubre de 2015. Tot i així, a 
la suspensió de l’acte s’acorda per part de totes dues parts tornar-se a reunir, el dia 18 de 
setembre de 2015 en comissió de seguiment a la seu de l’Ajuntament de Palafolls, amb 
l’objecte d’arribar un acord, en relació a la sol·licitud de les matèries incloses a la 
petició de conciliació efectuada pel Comitè d’Empresa, i en tot cas si això és així, i si 
s’arriba a un acord entre les parts, l’acte prevista al TLC serà només per ratificar els 
acords presos, de no ser així l’acte de conciliació es celebrarà amb normalitat.  
En data 31 de juliol de 2015, el Comitè d’empresa presenta reclamació administrativa 
prèvia a la via judicial social i interposa demanda col·lectiva en seu judicial, on 
s’inclouen els mateixos aspectes a resoldre que ja havien estat incorporats a la 
sol·licitud del l’Acte de conciliació efectuada davant del  TLC, de data 9 de juliol de 
2015, és a dir, interposa demanda col·lectiva en relació a l’abonament del Fons social, 
en contra dels acords presos davant del TLC el passat 16 de juliol de 2015. 
En data 20 d’agost de 2015, per mitjà del Decret d’Alcaldia 860/2015, l’Ajuntament de 
Palafolls dona resposta a la reclamació administrativa prèvia a la via judicial social 
interposada pel Comitè d’Empresa. 
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La demanda col·lectiva interposada pel Comitè d’empresa, on s’inclou el Fons social de 
les anualitats 2011 a 2014, és admesa a tràmit pel Jutjat Social 1 de Mataró, la data de la 
vista es fixa pel dia 29 d’octubre de 2015. 
El 18 de setembre de 2015, es celebra la comissió mixta de seguiment acordada, en seu 
del TLC, no arrivant-se a cap acord entre les parts, i en relació al Fons social, es deixa 
constància de forma expressa  
per part de la representació d’aquest Ajuntament, que l’Ajuntament té la voluntat de 
regular el Fons social, doncs considera que la regulació actual és insuficient, en el sentit 
que els criteris de concessió haurien de ser més moderats, i no s’ajusten a la realitat del 
moment en relació a les mesures que el Govern de l’Estat ha pres en relació a la despesa 
de les Administracions Públiques, i atès que fins a la data tot i les comissions i actes 
realitzats en aquest sentits, no s’ha arribat a cap acord entre las parts, proposa que 
aquest aspecte es tracti directament a l’acte de conciliació previst al TLC, prevista per a 
l’1 d’octubre de 2015. 
En data 1 d’octubre de 2015 es celebra l’acte de conciliació pendent al TLC, en aquest 
acte l’Ajuntament de Palafolls ofereix  a la part social, l’abonament del Fons Social 
corresponent a l’any 2011 i 2012, d’acord amb els criteris establerts al Conveni 
Col·lectiu vigent en aquell moment, així com l’abonament dels Ajuts socials 
corresponents a les anualitats 2013 i 2014, d’acord amb l’actual conveni vigent, per 
entendre que no es poden modificar ara condicions ja produïdes per a les anualitats 2011 
a 2014, i atesa la impossibilitat d’haver regulat de nou els criteris de concessió 
d’aquestes ajudes per manca d’acord amb la part social del personal laboral, amb la 
condició que es pactin nous criteris de regulació per a la concessió de dites ajudes de 
forma urgent, proposta que la part social no accepta.  
En data 29 d’octubre de 2015, dia fixat per a la vista que ha interposat en procediment 
de demanda col·lectiva, totes dues parts decideixen suspendre la vista, fins al proper 3 
de febrer de 2015, i durant aquest temps abonar les ajudes del fons social corresponents 
a les anualitats 2011 i 2012, i revisar les ajudes corresponents al Fons social de les 
anualitat 2013 i 2014, que encara no s’havien revisat, doncs s’havien aturat arrel de tot 
el procés que s’ha detallat amb anterioritat. De fet els acords presos són molts similars 
al ja oferts per l’Ajuntament de Palafolls en seu del TLC, en data 1 d’octubre de 2015, i 
que la part social del personal laboral en aquell moment no va admetre.   
Donant compliment a l’acord pres per totes dues parts, en seu judicial, el passat 29 
d’octubre de 2015, es va procedir  a revisar les sol·licituds del Fons social, per a tots dos 
col·lectius personal laboral i funcionari, de les anualitats 2013 i 2014, Comissions que 
es van celebrar els dies 4 de novembre de 2015, 16 de novembre de 2015, 30 de 
novembre de 2015 i 4 de desembre de 2015.  
Atès que la resolució de les Ajudes corresponents al Fons Social s’han resolt, com ja 
s’ha explicat a l’inici d’aquest apartat de forma conjunta, per a tots dos col·lectius que 
presten els seus serveis a l’Ajuntament de Palafolls, personal laboral i funcionari, les 
concessió d’aquestes ajudes ha estat paralitzada per a aquests dos col·lectius fins a la 
data.  
Finalment també es vol deixar constància què, atès que les actuacions que s’ha dut a 
terme entre les parts implicades, per tal de regular les ajudes del Fons social així com 
d’altres aspectes continguts al Conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament 
de Palafolls, no han obtingut cap resultat,  L’Ajuntament de Palafolls decideix iniciar un 
nou període de negociació dels dos acords que regulen les condicions del personal 
laboral i funcionari de l’Ajuntament de Palafolls, sobretot pel que fa a la part social 
laboral, en aquest cas es denuncien tots dos acords per poder negociar de nou noves 
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condicions que afectin d’igual manera i en el mateix termini de temps a tots dos 
col·lectius. La denúncia es produeix el dia 14 de setembre de 2015, per mitjà dels 
Decrets d’Alcaldia 926/2015 i 927/2015. 
Primer.- El Pacte de condicions de treball dels funcionaris de l’Ajuntament de 
Palafolls, estableix a l’article 41, la cobertura sanitària que l’Ajuntament de Palafolls 
facilitarà al personal al seu servei i als seus familiars fins el primer grau que la legislació 
en vigor permeti en cada moment.  
En aquest sentit, l’apartat quart d’aquest mateix article preveu que si la cobertura 
sanitària de la Seguretat Social no absorbís la despesa econòmica que produeixi la 
utilització necessària de qualsevol tipus de pròtesi o d’altre servei mèdic, aquesta es 
cobrirà amb la partida destinada a fons social, d’acord amb el següent detall:  

- La utilització necessària d’aparells audífons. 
- Aparells oftalmològics. 
- Pròtesis bucodentals.  
- Medicaments al·lèrgics.  
- Altres aspectes mèdics extraordinaris no coberts per la Seguretat Social. 

I per tant seran abonats per l’Ajuntament de Palafolls en els termes previstos en el Pacte 
de Condicions del personal funcionari de l’Ajuntament de Palafolls. 
Segon.- També s’abonaran per part de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 43 del referit 
Pacte de condicions, els medicaments homeopàtics, quan aquests siguin prescrits pels 
metges col·legiats, d’acord amb els procediments que preveu l’avantdit Pacte per  
l’abonament de la resta de despeses mèdiques. 
Tercer.- L’article 42 del referit Pacte regula també el procediment per a l’obtenció 
d’aquestes ajudes, així com el seu import i el procediment a seguir per a la seva 
obtenció, en aquest sentit la regulació és la següent: 

- Els empleats dirigiran a la Corporació les seves sol·licituds, cada any durant el 
primer trimestre, per mitjà d’una instància, on es facin constar les despeses 
corresponents a l’any anterior, serà necessari adjuntar a dita sol·licitud, els 
justificants de les despeses produïdes (factura oficial amb totes les dades, CIF, 
nom comercial, producte i import), per tal que el Fons social se’n pugui fer 
càrrec del 75% de les mateixes. 

- Existeix un pressupost límit, per tant la distribució del Fons social s’atendrà a 
criteris de moderació i equitat, els quals es tindran en compte tant per la 
Comissió especial de comptes com per part de l’Alcaldia i Presidència d’aquest 
Ajuntament, a l’hora d’informar les peticions que es presentin, i ordenar el seu 
pagament. 

Quart.- L’Ajuntament crearà un Fons Social per fer front a aquestes despeses resultant 
d’aplicar sobre la massa salarial bruta anual els següents percentatges:  
Exercici 2006: 2% 
Exercici 2007: 2% + IPC de la Comunitat Autònoma. 
Exercici 2008: 2% + IPC de la Comunitat Autònoma. 
Per a la resta d’exercicis posteriors a l’any 2008, el present Pacte de Condicions ha estat 
prorrogat en la seva totalitat fins a la data, i per tant, en aquest sentit també s’ha 
prorrogat la previsió d’aquest Fons Social per a l’anualitat 2012. 
Cinquè.- Finalment en quan a les inclusions, d’acord amb l’article 42.4 del referit Pacte 
també resta inclòs dins del Fons Social l’import de la renovació del carnet de conduir de 
tots els treballadors susceptibles de portar vehicles oficials, així com les despeses 
originades per a l’obtenció d’aquests.  
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Sisè.- l’Alcalde va convocar, a la Comissió paritària del Pacte per tal de donar compte 
de les ajudes mèdiques sol·licitades pels empleats així com per tractar aquells situacions 
que poguessin originar alguna interpretació addicional al marge de l’establert al Pacte 
de condicions del personal funcionari de l’Ajuntament de Palafolls, aquestes comissions 
es van celebrar els dies 14 d’octubre, 21 d’octubre, 6 de novembre i 19 de desembre, 
totes celebrades a l’any 2013, i 15 d’abril de 2015. 
Conclusió.- Revisades les sol·licituds dels funcionaris de l’Ajuntament corresponents a 
l’anualitat 2012, s’informa favorablement de l’atorgament, la denegació, i l’arxiu, si 
s’escau, dels ajuts per despeses mèdiques i renovacions de carnets de conduir, inclosos 
en el Fons Social, d’acord amb l’annex del present informe, ajuts que ascendeixen a 
un import total de:  13.579,94 Euros per a l’any 2012, en el ben entès que concorren 
els requisits establerts al Pacte de condicions de treball dels funcionaris de l’Ajuntament 
de Palafolls i la legislació en vigor permet el seu abonament”.  
 
INFORME emès per Recursos Humans.  
Per a : Sr. Valentí Agustí i Bassa, Alcalde-President 
ASSUMPTE: proposta per a l’abonament de les Ajudes contingudes al Fons 
Social, per al personal Funcionari de l’Ajuntament de Palafolls, anualitat 2013.  
 
Antecedents.- l’Alcalde va convocar, a la Comissió paritària del Pacte per tal de donar 
compte de les ajudes mèdiques sol·licitades pels empleats així com per tractar aquells 
situacions que poguessin originar alguna interpretació addicional al marge de l’establert 
al Pacte de condicions del personal funcionari de l’Ajuntament de Palafolls, aquestes 
comissions es van celebrar els dies 14 d’octubre, 21 d’octubre, 6 de novembre i 19 de 
desembre, totes celebrades a l’any 2013, corresponents a les anualitats 2011 i 2012, 
comissions paritàries que es realitzaven de manera conjunta per al personal funcionari i 
laboral de l’Ajuntament de Palafolls, doncs tot i tractar-se de col·lectius que tenen 
regulades aquestes ajudes al Pacte de condicions i al Conveni col·lectiu, és un aspecte 
que s’ha tractat i resolt sempre,de forma conjunta amb els dos col·lectius al tractar-se de 
matèries comunes.  
Tot i les comissions realitzades a l’efecte, fins al mes de desembre de 2013, els 
membres de la Comissió paritària, en concret la part social corresponent al personal 
laboral, no restaven d’acord en determinades interpretacions que realitzava la 
Corporació en quan als criteris d’adjudicació d’algunes de les sol·licituds presentades, 
motiu que va provocar la paralització de la concessió d’aquestes ajudes, per als anys 
2011 i 2012. 
En data 25 de febrer de 2014, El Comitè d’Empresa i el Sindicat UGT interposen un 
acte de conciliació al Consorci d’estudis, mediació i conciliació a l’Administració Local 
(CEMICAL), per tal d’arribar a un acord, en la interpretació dels criteris de concessió 
dels Ajuts Socials. Acta que es va celebrar el dia 22 de maig de 2014, a la seu del 
CEMICAL, on totes dues parts van prendre un acord parcial, que calia finalitzar a 
l’Ajuntament de Palafolls, acord que no es va acabar formalitzant i finalitzant mai, per 
discrepància de criteris entre les parts, doncs no es va trobar una postura final que 
convencés a totes dues parts.  
En data 15 d’abril de 2015, es celebra una Comissió de seguiment amb el Comitè 
d’Empresa on es comunica a la part Social que l’Ajuntament farà el possible per abonar 
les ajudes corresponents al Fons Social ja revisades corresponents a les anualitats 2011 i 
2015. 
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En data 15 de juny de 2015, El Comitè d’Empresa i el sindicat UGT, al no haver-se 
produït l’abonament per part de l’Ajuntament de Palafolls de les ajudes corresponents al 
Fons Social de les anualitats 2011 i 2012, procedeix a interposar de nou un acte de 
conciliació al CEMICAL per tractar aquest aspecte. Simultàniament el Comitè 
d’Empresa interposa també un acte de conciliació davant del Tribunal Laboral de 
Catalunya, en data 9 de juliol de 2015. 
Comprovat per part de l’Ajuntament de Palafolls, que no es poden simultaniejar dos 
actes de conciliació, sobre les mateixes matèries, en òrgans de mediació diferents, el 
Comitè d’Empresa opta per accedir a l’acte de conciliació sol·licitat al Tribunal Laboral 
de Catalunya (TLC), dons la data per a la celebració de l’acte és més propera que la 
proposada pel CEMICAL. 
El dia 16 de juliol de 2015, es celebra l’acte de conciliació davant del Tribunal laboral 
de Catalunya, el resultat del mateix és que aquest resta suspès pels motius que a l’acta 
es deixa constància, i es fixa una nova data per al dia 1 d’octubre de 2015. Tot i així, a 
la suspensió de l’acte s’acorda per part de totes dues parts tornar-se a reunir, el dia 18 de 
setembre de 2015 en comissió de seguiment a la seu de l’Ajuntament de Palafolls, amb 
l’objecte d’arribar un acord, en relació a la sol·licitud de les matèries incloses a la 
petició de conciliació efectuada pel Comitè d’Empresa, i en tot cas si això és així, i si 
s’arriba a un acord entre les parts, l’acte prevista al TLC serà només per ratificar els 
acords presos, de no ser així l’acte de conciliació es celebrarà amb normalitat.  
En data 31 de juliol de 2015, el Comitè d’empresa presenta reclamació administrativa 
prèvia a la via judicial social i interposa demanda col·lectiva en seu judicial, on 
s’inclouen els mateixos aspectes a resoldre que ja havien estat incorporats a la 
sol·licitud del l’Acte de conciliació efectuada davant del  TLC, de data 9 de juliol de 
2015, és a dir, interposa demanda col·lectiva en relació a l’abonament del Fons social, 
en contra dels acords presos davant del TLC el passat 16 de juliol de 2015.en  data 20 
d’agost de 2015, per mitjà del Decret d’Alcaldia 860/2015, l’Ajuntament de Palafolls 
dona resposta a la reclamació administrativa prèvia a la via judicial social interposada 
pel Comitè d’Empresa. 
La demanda col·lectiva interposada pel Comitè d’empresa, on s’inclou el Fons social de 
les anualitats 2011 a 2014, és admesa a tràmit pel Jutjat Social 1 de Mataró, la data de la 
vista es fixa pel dia 29 d’octubre de 2015. 
El 18 de setembre de 2015, es celebra la comissió mixta de seguiment acordada, en seu 
del TLC, no arrivant-se a cap acord entre les parts, i en relació al Fons social, es deixa 
constància de forma expressa per part de la representació d’aquest Ajuntament, que 
l’Ajuntament té la voluntat de regular el Fons social, doncs considera que la regulació 
actual és insuficient, en el sentit que els criteris de concessió haurien de ser més 
moderats, i no s’ajusten a la realitat del moment en relació a les mesures que el Govern 
de l’Estat ha pres en relació a la despesa de les Administracions Públiques, i atès que 
fins a la data tot i les comissions i actes realitzats en aquest sentits, no s’ha arribat a cap 
acord entre las parts, proposa que aquest aspecte es tracti directament a l’acte de 
conciliació previst al TLC, prevista per a l’1 d’octubre de 2015. 
En data 1 d’octubre de 2015 es celebra l’acte de conciliació pendent al TLC, en aquest 
acte l’Ajuntament de Palafolls ofereix  a la part social, l’abonament del Fons Social 
corresponent a l’any 2011 i 2012, d’acord amb els criteris establerts al Conveni 
Col·lectiu vigent en aquell moment, així com l’abonament dels Ajuts socials 
corresponents a les anualitats 2013 i 2014, d’acord amb l’actual conveni vigent, per 
entendre que no es poden modificar ara condicions ja produïdes per a les anualitats 2011 
a 2014, i atesa la impossibilitat d’haver regulat de nou els criteris de concessió 
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d’aquestes ajudes per manca d’acord amb la part social del personal laboral, amb la 
condició que es pactin nous criteris de regulació per a la concessió de dites ajudes de 
forma urgent, proposta que la part social no accepta.  
En data 29 d’octubre de 2015, dia fixat per a la vista que ha interposat en procediment 
de demanda col·lectiva, totes dues parts decideixen suspendre la vista, fins al proper 3 
de febrer de 2015, i durant aquest temps abonar les ajudes del fons social corresponents 
a les anualitats 2011 i 2012, i revisar les ajudes corresponents al Fons social de les 
anualitat 2013 i 2014, que encara no s’havien revisat, doncs s’havien aturat arrel de tot 
el procés que s’ha detallat amb anterioritat. De fet els acords presos són molts similars 
al ja oferts per l’Ajuntament de Palafolls en seu del TLC, en data 1 d’octubre de 2015, i 
que la part social del personal laboral en aquell moment no va admetre.  
Donant compliment a l’acord pres per totes dues parts, en seu judicial, el passat 29 
d’octubre de 2015, es va procedir  a revisar les sol·licituds del Fons social, per a tots dos 
col·lectius personal laboral i funcionari, de les anualitats 2013 i 2014, Comissions que 
es van celebrar els dies 4 de novembre de 2015, 16 de novembre de 2015, 30 de 
novembre de 2015 i 4 de desembre de 2015.  
Atès que la resolució de les Ajudes corresponents al Fons Social s’han resolt, com ja 
s’ha explicat a l’inici d’aquest apartat de forma conjunta, per a tots dos col·lectius que 
presten els seus serveis a l’Ajuntament de Palafolls, personal laboral i funcionari, les 
concessió d’aquestes ajudes ha estat paralitzada per a aquests dos col·lectius fins a la 
data.  
Finalment també es vol deixar constància què, atès que les actuacions que s’ha dut a 
terme entre les parts implicades, per tal de regular les ajudes del Fons social així com 
d’altres aspectes continguts al Conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament 
de Palafolls, no han obtingut cap resultat,  L’Ajuntament de Palafolls decideix iniciar un 
nou període de negociació dels dos acords que regulen les condicions del personal 
laboral i funcionari de l’Ajuntament de Palafolls, sobretot pel que fa a la part social 
laboral, en aquest cas es denuncien tots dos acords per poder negociar de nou noves 
condicions que afectin d’igual manera i en el mateix termini de temps a tots dos 
col·lectius. La denúncia es produeix el dia 14 de setembre de 2015, per mitjà dels 
Decrets d’Alcaldia 926/2015 i 927/2015. 
Primer.- El Pacte de condicions de treball dels funcionaris de l’Ajuntament de 
Palafolls, estableix a l’article 41, la cobertura sanitària que l’Ajuntament de Palafolls 
facilitarà al personal al seu servei i als seus familiars fins el primer grau que la legislació 
en vigor permeti en cada moment.  
En aquest sentit, l’apartat quart d’aquest mateix article preveu que si la cobertura 
sanitària de la Seguretat Social no absorbís la despesa econòmica que produeixi la 
utilització necessària de qualsevol tipus de pròtesi o d’altre servei mèdic, aquesta es 
cobrirà amb la partida destinada a fons social, d’acord amb el següent detall:  

- La utilització necessària d’aparells audífons. 
- Aparells oftalmològics. 
- Pròtesis bucodentals.  
- Medicaments al·lèrgics.  
- Altres aspectes mèdics extraordinaris no coberts per la Seguretat Social. 

I per tant seran abonats per l’Ajuntament de Palafolls en els termes previstos en el Pacte 
de Condicions del personal funcionari de l’Ajuntament de Palafolls. 
Segon.- També s’abonaran per part de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 43 del referit 
Pacte de condicions, els medicaments homeopàtics, quan aquests siguin prescrits pels 
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metges col·legiats, d’acord amb els procediments que preveu l’avantdit Pacte per  
l’abonament de la resta de despeses mèdiques. 
Tercer.- L’article 42 del referit Pacte regula també el procediment per a l’obtenció 
d’aquestes ajudes, així com el seu import i el procediment a seguir per a la seva 
obtenció, en aquest sentit la regulació és la següent: 

- Els empleats dirigiran a la Corporació les seves sol·licituds, cada any durant el 
primer trimestre, per mitjà d’una instància, on es facin constar les despeses 
corresponents a l’any anterior, serà necessari adjuntar a dita sol·licitud, els 
justificants de les despeses produïdes (factura oficial amb totes les dades, CIF, 
nom comercial, producte i import), per tal que el Fons social se’n pugui fer 
càrrec del 75% de les mateixes. 

- Existeix un pressupost límit, per tant la distribució del Fons social s’atendrà a 
criteris de moderació i equitat, els quals es tindran en compte tant per la 
Comissió especial de comptes com per part de l’Alcaldia i Presidència d’aquest 
Ajuntament, a l’hora d’informar les peticions que es presentin, i ordenar el seu 
pagament. 

Quart.- L’Ajuntament crearà un Fons Social per fer front a aquestes despeses resultant 
d’aplicar sobre la massa salarial bruta anual els següents percentatges:  
Exercici 2006: 2% 
Exercici 2007: 2% + IPC de la Comunitat Autònoma. 
Exercici 2008: 2% + IPC de la Comunitat Autònoma. 
Per a la resta d’exercicis posteriors a l’any 2008, el present Pacte de Condicions ha estat 
prorrogat en la seva totalitat fins a la data, i per tant, en aquest sentit també s’ha 
prorrogat la previsió d’aquest Fons Social per a l’anualitat 2013. 
Cinquè.- Finalment en quan a les inclusions, d’acord amb l’article 42.4 del referit Pacte 
també resta inclòs dins del Fons Social l’import de la renovació del carnet de conduir de 
tots els treballadors susceptibles de portar vehicles oficials, així com les despeses 
originades per a l’obtenció d’aquests.  
Sisè.- l’Alcalde va convocar, a la Comissió paritària del Pacte per tal de donar compte 
de les ajudes mèdiques sol·licitades pels empleats així com per tractar aquells situacions 
que poguessin originar alguna interpretació addicional al marge de l’establert al Pacte 
de condicions del personal funcionari de l’Ajuntament de Palafolls, aquestes comissions 
es van celebrar els dies: 15 d’abril de 2015; 4 de novembre de 2015; 16 de novembre de 
2015; 30 de novembre de 2015 i 4 de desembre de 2015. 
Conclusió.- Revisades les sol·licituds dels funcionaris de l’Ajuntament corresponents a 
l’anualitat 2013, s’informa favorablement de l’atorgament, la denegació,  i l’arxiu, si 
s’escau, dels ajuts per despeses mèdiques i renovacions de carnets de conduir, inclosos 
en el Fons Social, d’acord amb l’annex del present informe, ajuts que ascendeixen a 
un import total de:  7.424,14 Euros per a l’any 2013, en el ben entès que concorren 
els requisits establerts al Pacte de condicions de treball dels funcionaris de l’Ajuntament 
de Palafolls, i la legislació en vigor permet el seu abonament.” 
 
INFORME emès per Recursos Humans.  
Per a : Sr. Valentí Agustí i Bassa, Alcalde-President 
ASSUMPTE: proposta per a l’abonament de les Ajudes contingudes al Fons 
Social, per al personal Funcionari de l’Ajuntament de Palafolls, anualitat 2014.  
 
Antecedents.- l’Alcalde va convocar, a la Comissió paritària del Pacte per tal de donar 
compte de les ajudes mèdiques sol·licitades pels empleats així com per tractar aquells 



26 
PLAÇA MAJOR, 11 08389 PALAFOLLS (BARCELONA) 

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

 

situacions que poguessin originar alguna interpretació addicional al marge de l’establert 
al Pacte de condicions del personal funcionari de l’Ajuntament de Palafolls, aquestes 
comissions es van celebrar els dies 14 d’octubre, 21 d’octubre, 6 de novembre i 19 de 
desembre, totes celebrades a l’any 2013, corresponents a les anualitats 2011 i 2012, 
comissions paritàries que es realitzaven de manera conjunta per al personal funcionari i 
laboral de l’Ajuntament de Palafolls, doncs tot i tractar-se de col·lectius que tenen 
regulades aquestes ajudes al Pacte de condicions i al Conveni col·lectiu, és un aspecte 
que s’ha tractat i resolt sempre,de forma conjunta amb els dos col·lectius al tractar-se de 
matèries comunes.  
Tot i les comissions realitzades a l’efecte, fins al mes de desembre de 2013, els 
membres de la Comissió paritària, en concret la part social corresponent al personal 
laboral, no restaven d’acord en determinades interpretacions que realitzava la 
Corporació en quan als criteris d’adjudicació d’algunes de les sol·licituds presentades, 
motiu que va provocar la paralització de la concessió d’aquestes ajudes, per als anys 
2011 i 2012. 
En data 25 de febrer de 2014, El Comitè d’Empresa i el Sindicat UGT interposen un 
acte de conciliació al Consorci d’estudis, mediació i conciliació a l’Administració Local 
(CEMICAL), per tal d’arribar a un acord, en la interpretació dels criteris de concessió 
dels Ajuts Socials. Acta que es va celebrar el dia 22 de maig de 2014, a la seu del 
CEMICAL, on totes dues parts van prendre un acord parcial, que calia finalitzar a 
l’Ajuntament de Palafolls, acord que no es va acabar formalitzant i finalitzant mai, per 
discrepància de criteris entre les parts, doncs no es va trobar una postura final que 
convencés a totes dues parts.  
En data 15 d’abril de 2015, es celebra una Comissió de seguiment amb el Comitè 
d’Empresa on es comunica a la part Social que l’Ajuntament farà el possible per abonar 
les ajudes corresponents al Fons Social ja revisades corresponents a les anualitats 2011 i 
2015. 
En data 15 de juny de 2015, El Comitè d’Empresa i el sindicat UGT, al no haver-se 
produït l’abonament per part de l’Ajuntament de Palafolls de les ajudes corresponents al 
Fons Social de les anualitats 2011 i 2012, procedeix a interposar de nou un acte de 
conciliació al CEMICAL per tractar aquest aspecte. Simultàniament el Comitè 
d’Empresa interposa també un acte de conciliació davant del Tribunal Laboral de 
Catalunya, en data 9 de juliol de 2015. 
Comprovat per part de l’Ajuntament de Palafolls, que no es poden simultaniejar dos 
actes de conciliació, sobre les mateixes matèries, en òrgans de mediació diferents, el 
Comitè d’Empresa opta per accedir a l’acte de conciliació sol·licitat al Tribunal Laboral 
de Catalunya (TLC), dons la data per a la celebració de l’acte és més propera que la 
proposada pel CEMICAL. 
El dia 16 de juliol de 2015, es celebra l’acte de conciliació davant del Tribunal laboral 
de Catalunya, el resultat del mateix és que aquest resta suspès pels motius que a l’acta 
es deixa constància, i es fixa una nova data per al dia 1 d’octubre de 2015. Tot i així, a 
la suspensió de l’acte s’acorda per part de totes dues parts tornar-se a reunir, el dia 18 de 
setembre de 2015 en comissió de seguiment a la seu de l’Ajuntament de Palafolls, amb 
l’objecte d’arribar un acord, en relació a la sol·licitud de les matèries incloses a la 
petició de conciliació efectuada pel Comitè d’Empresa, i en tot cas si això és així, i si 
s’arriba a un acord entre les parts, l’acte prevista al TLC serà només per ratificar els 
acords presos, de no ser així l’acte de conciliació es celebrarà amb normalitat.  
En data 31 de juliol de 2015, el Comitè d’empresa presenta reclamació administrativa 
prèvia a la via judicial social i interposa demanda col·lectiva en seu judicial, on 
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s’inclouen els mateixos aspectes a resoldre que ja havien estat incorporats a la 
sol·licitud del l’Acte de conciliació efectuada davant del  TLC, de data 9 de juliol de 
2015, és a dir, interposa demanda col·lectiva en relació a l’abonament del Fons social, 
en contra dels acords presos davant del TLC el passat 16 de juliol de 2015. 
En data 20 d’agost de 2015, per mitjà del Decret d’Alcaldia 860/2015, l’Ajuntament de 
Palafolls dona resposta a la reclamació administrativa prèvia a la via judicial social 
interposada pel Comitè d’Empresa. 
La demanda col·lectiva interposada pel Comitè d’empresa, on s’inclou el Fons social de 
les anualitats 2011 a 2014, és admesa a tràmit pel Jutjat Social 1 de Mataró, la data de la 
vista es fixa pel dia 29 d’octubre de 2015. 
El 18 de setembre de 2015, es celebra la comissió mixta de seguiment acordada, en seu 
del TLC, no arrivant-se a cap acord entre les parts, i en relació al Fons social, es deixa 
constància de forma expressa per part de la representació d’aquest Ajuntament, que 
l’Ajuntament té la voluntat de regular el Fons social, doncs considera que la regulació 
actual és insuficient, en el sentit que els criteris de concessió haurien de ser més 
moderats, i no s’ajusten a la realitat del moment en relació a les mesures que el Govern 
de l’Estat ha pres en relació a la despesa de les Administracions Públiques, i atès que 
fins a la data tot i les comissions i actes realitzats en aquest sentits, no s’ha arribat a cap 
acord entre las parts, proposa que aquest aspecte es tracti directament a l’acte de 
conciliació previst al TLC, prevista per a l’1 d’octubre de 2015. 
En data 1 d’octubre de 2015 es celebra l’acte de conciliació pendent al TLC, en aquest 
acte l’Ajuntament de Palafolls ofereix  a la part social, l’abonament del Fons Social 
corresponent a l’any 2011 i 2012, d’acord amb els criteris establerts al Conveni 
Col·lectiu vigent en aquell moment, així com l’abonament dels Ajuts socials 
corresponents a les anualitats 2013 i 2014, d’acord amb l’actual conveni vigent, per 
entendre que no es poden modificar ara condicions ja produïdes per a les anualitats 2011 
a 2014, i atesa la impossibilitat d’haver regulat de nou els criteris de concessió 
d’aquestes ajudes per manca d’acord amb la part social del personal laboral, amb la 
condició que es pactin nous criteris de regulació per a la concessió de dites ajudes de 
forma urgent, proposta que la part social no accepta.  
En data 29 d’octubre de 2015, dia fixat per a la vista que ha interposat en procediment 
de demanda col·lectiva, totes dues parts decideixen suspendre la vista, fins al proper 3 
de febrer de 2015, i durant aquest temps abonar les ajudes del fons social corresponents 
a les anualitats 2011 i 2012, i revisar les ajudes corresponents al Fons social de les 
anualitat 2013 i 2014, que encara no s’havien revisat, doncs s’havien aturat arrel de tot 
el procés que s’ha detallat amb anterioritat. De fet els acords presos són molts similars 
al ja oferts per l’Ajuntament de Palafolls en seu del TLC, en data 1 d’octubre de 2015, i 
que la part social del personal laboral en aquell moment no va admetre.   
Donant compliment a l’acord pres per totes dues parts, en seu judicial, el passat 29 
d’octubre de 2015, es va procedir  a revisar les sol·licituds del Fons social, per a tots dos 
col·lectius personal laboral i funcionari, de les anualitats 2013 i 2014, Comissions que 
es van celebrar els dies 4 de novembre de 2015, 16 de novembre de 2015, 30 de 
novembre de 2015 i 4 de desembre de 2015.  
Atès que la resolució de les Ajudes corresponents al Fons Social s’han resolt, com ja 
s’ha explicat a l’inici d’aquest apartat de forma conjunta, per a tots dos col·lectius que 
presten els seus serveis a l’Ajuntament de Palafolls, personal laboral i funcionari, les 
concessió d’aquestes ajudes ha estat paralitzada per a aquests dos col·lectius fins a la 
data.  
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Finalment també es vol deixar constància què, atès que les actuacions que s’ha dut a 
terme entre les parts implicades, per tal de regular les ajudes del Fons social així com 
d’altres aspectes continguts al Conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament 
de Palafolls, no han obtingut cap resultat,  L’Ajuntament de Palafolls decideix iniciar un 
nou període de negociació dels dos acords que regulen les condicions del personal 
laboral i funcionari de l’Ajuntament de Palafolls, sobretot pel que fa a la part social 
laboral, en aquest cas es denuncien tots dos acords per poder negociar de nou noves 
condicions que afectin d’igual manera i en el mateix termini de temps a tots dos 
col·lectius. La denúncia es produeix el dia 14 de setembre de 2015, per mitjà dels 
Decrets d’Alcaldia 926/2015 i 927/2015. 
Primer.- El Pacte de condicions de treball dels funcionaris de l’Ajuntament de 
Palafolls, estableix a l’article 41, la cobertura sanitària que l’Ajuntament de Palafolls 
facilitarà al personal al seu servei i als seus familiars fins el primer grau que la legislació 
en vigor permeti en cada moment.  
En aquest sentit, l’apartat quart d’aquest mateix article preveu que si la cobertura 
sanitària de la Seguretat Social no absorbís la despesa econòmica que produeixi la 
utilització necessària de qualsevol tipus de pròtesi o d’altre servei mèdic, aquesta es 
cobrirà amb la partida destinada a fons social, d’acord amb el següent detall:  

- La utilització necessària d’aparells audífons. 
- Aparells oftalmològics. 
- Pròtesis bucodentals.  
- Medicaments al·lèrgics.  
- Altres aspectes mèdics extraordinaris no coberts per la Seguretat Social. 

I per tant seran abonats per l’Ajuntament de Palafolls en els termes previstos en el Pacte 
de Condicions del personal funcionari de l’Ajuntament de Palafolls. 
Segon.- També s’abonaran per part de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 43 del referit 
Pacte de condicions, els medicaments homeopàtics, quan aquests siguin prescrits pels 
metges col·legiats, d’acord amb els procediments que preveu l’avantdit Pacte per  
l’abonament de la resta de despeses mèdiques. 
Tercer.- L’article 42 del referit Pacte regula també el procediment per a l’obtenció 
d’aquestes ajudes, així com el seu import i el procediment a seguir per a la seva 
obtenció, en aquest sentit la regulació és la següent: 

- Els empleats dirigiran a la Corporació les seves sol·licituds, cada any durant el 
primer trimestre, per mitjà d’una instància, on es facin constar les despeses 
corresponents a l’any anterior, serà necessari adjuntar a dita sol·licitud, els 
justificants de les despeses produïdes (factura oficial amb totes les dades, CIF, 
nom comercial, producte i import), per tal que el Fons social se’n pugui fer 
càrrec del 75% de les mateixes. 

- Existeix un pressupost límit, per tant la distribució del Fons social s’atendrà a 
criteris de moderació i equitat, els quals es tindran en compte tant per la 
Comissió especial de comptes com per part de l’Alcaldia i Presidència d’aquest 
Ajuntament, a l’hora d’informar les peticions que es presentin, i ordenar el seu 
pagament. 

Quart.- L’Ajuntament crearà un Fons Social per fer front a aquestes despeses resultant 
d’aplicar sobre la massa salarial bruta anual els següents percentatges:  
Exercici 2006: 2% 
Exercici 2007: 2% + IPC de la Comunitat Autònoma. 
Exercici 2008: 2% + IPC de la Comunitat Autònoma. 
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Per a la resta d’exercicis posteriors a l’any 2008, el present Pacte de Condicions ha estat 
prorrogat en la seva totalitat fins a la data, i per tant, en aquest sentit també s’ha 
prorrogat la previsió d’aquest Fons Social per a l’anualitat 2014. 
Cinquè.- Finalment en quan a les inclusions, d’acord amb l’article 42.4 del referit Pacte 
també resta inclòs dins del Fons Social l’import de la renovació del carnet de conduir de 
tots els treballadors susceptibles de portar vehicles oficials, així com les despeses 
originades per a l’obtenció d’aquests.  
Sisè.- l’Alcalde va convocar, a la Comissió paritària del Pacte per tal de donar compte 
de les ajudes mèdiques sol·licitades pels empleats així com per tractar aquells situacions 
que poguessin originar alguna interpretació addicional al marge de l’establert al Pacte 
de condicions del personal funcionari de l’Ajuntament de Palafolls, aquestes comissions 
es van celebrar els dies: 15 d’abril de 2015; 4 de novembre de 2015; 16 de novembre de 
2015; 30 de novembre de 2015 i 4 de desembre de 2015. 
Conclusió.- Revisades les sol·licituds dels funcionaris de l’Ajuntament corresponents a 
l’anualitat 2014, s’informe favorablement de l’atorgament, la denegació i l’arxiu dels 
ajuts per despeses mèdiques i renovacions de carnets de conduir, inclosos en el Fons 
Social, d’acord amb l’annex del present informe, ajuts que ascendeixen a un import 
total de:  3.614.49 Euros per a l’any 2014, en el ben entès que concorren els requisits 
establerts al Pacte de condicions de treball dels funcionaris de l’Ajuntament de 
Palafolls, i la legislació vigent permet el seu abonament.”. 
 
Personal laboral de l’Ajuntament. 
INFORME emès per Recursos Humans.  
Per a : Sr. Valentí Agustí i Bassa, Alcalde-President 
ASSUMPTE: proposta per a l’abonament de les Ajudes contingudes al Fons 
Social, per al personal laboral de l’Ajuntament de Palafolls, anualitat 2011.  
 
Antecedents.- l’Alcalde va convocar, a la Comissió paritària del Pacte per tal de donar 
compte de les ajudes mèdiques sol·licitades pels empleats així com per tractar aquells 
situacions que poguessin originar alguna interpretació addicional al marge de l’establert 
al Pacte de condicions del personal funcionari de l’Ajuntament de Palafolls, aquestes 
comissions es van celebrar els dies 14 d’octubre, 21 d’octubre, 6 de novembre i 19 de 
desembre, totes celebrades a l’any 2013, corresponents a les anualitats 2011 i 2012, 
comissions paritàries que es realitzaven de manera conjunta per al personal funcionari i 
laboral de l’Ajuntament de Palafolls, doncs tot i tractar-se de col·lectius que tenen 
regulades aquestes ajudes al Pacte de condicions i al Conveni col·lectiu, és un aspecte 
que s’ha tractat i resolt sempre,de forma conjunta amb els dos col·lectius al tractar-se de 
matèries comunes.  
Tot i les comissions realitzades a l’efecte, fins al mes de desembre de 2013, els 
membres de la Comissió paritària, en concret la part social corresponent al personal 
laboral, no restaven d’acord en determinades interpretacions que realitzava la 
Corporació en quan als criteris d’adjudicació d’algunes de les sol·licituds presentades, 
motiu que va provocar la paralització de la concessió d’aquestes ajudes, per als anys 
2011 i 2012. 
En data 25 de febrer de 2014, El Comitè d’Empresa i el Sindicat UGT interposen un 
acte de conciliació al Consorci d’estudis, mediació i conciliació a l’Administració Local 
(CEMICAL), per tal d’arribar a un acord, en la interpretació dels criteris de concessió 
dels Ajuts Socials. Acta que es va celebrar el dia 22 de maig de 2014, a la seu del 
CEMICAL, on totes dues parts van prendre un acord parcial, que calia finalitzar a 
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l’Ajuntament de Palafolls, acord que no es va acabar formalitzant i finalitzant mai, per 
discrepància de criteris entre les parts, doncs no es va trobar una postura final que 
convencés a totes dues parts.  
En data 15 d’abril de 2015, es celebra una Comissió de seguiment amb el Comitè 
d’Empresa on es comunica a la part Social que l’Ajuntament farà el possible per abonar 
les ajudes corresponents al Fons Social ja revisades corresponents a les anualitats 2011 i 
2015. 
En data 15 de juny de 2015, El Comitè d’Empresa i el sindicat UGT, al no haver-se 
produït l’abonament per part de l’Ajuntament de Palafolls de les ajudes corresponents al 
Fons Social de les anualitats 2011 i 2012, procedeix a interposar de nou un acte de 
conciliació al CEMICAL per tractar aquest aspecte. Simultàniament el Comitè 
d’Empresa interposa també un acte de conciliació davant del Tribunal Laboral de 
Catalunya, en data 9 de juliol de 2015. 
Comprovat per part de l’Ajuntament de Palafolls, que no es poden simultaniejar dos 
actes de conciliació, sobre les mateixes matèries, en òrgans de mediació diferents, el 
Comitè d’Empresa opta per accedir a l’acte de conciliació sol·licitat al Tribunal Laboral 
de Catalunya (TLC), dons la data per a la celebració de l’acte és més propera que la 
proposada pel CEMICAL. 
El dia 16 de juliol de 2015, es celebra l’acte de conciliació davant del Tribunal laboral 
de Catalunya, el resultat del mateix és que aquest resta suspès pels motius que a l’acta 
es deixa constància, i es fixa una nova data per al dia 1 d’octubre de 2015. Tot i així, a 
la suspensió de l’acte s’acorda per part de totes dues parts tornar-se a reunir, el dia 18 de 
setembre de 2015 en comissió de seguiment a la seu de l’Ajuntament de Palafolls, amb 
l’objecte d’arribar un acord, en relació a la sol·licitud de les matèries incloses a la 
petició de conciliació efectuada pel Comitè d’Empresa, i en tot cas si això és així, i si 
s’arriba a un acord entre les parts, l’acte prevista al TLC serà només per ratificar els 
acords presos, de no ser així l’acte de conciliació es celebrarà amb normalitat.  
En data 31 de juliol de 2015, el Comitè d’empresa presenta reclamació administrativa 
prèvia a la via judicial social i interposa demanda col·lectiva en seu judicial, on 
s’inclouen els mateixos aspectes a resoldre que ja havien estat incorporats a la 
sol·licitud del l’Acte de conciliació efectuada davant del  TLC, de data 9 de juliol de 
2015, és a dir, interposa demanda col·lectiva en relació a l’abonament del Fons social, 
en contra dels acords presos davant del TLC el passat 16 de juliol de 2015. 
En data 20 d’agost de 2015, per mitjà del Decret d’Alcaldia 860/2015, l’Ajuntament de 
Palafolls dona resposta a la reclamació administrativa prèvia a la via judicial social 
interposada pel Comitè d’Empresa. 
La demanda col·lectiva interposada pel Comitè d’empresa, on s’inclou el Fons social de 
les anualitats 2011 a 2014, és admesa a tràmit pel Jutjat Social 1 de Mataró, la data de la 
vista es fixa pel dia 29 d’octubre de 2015. 
El 18 de setembre de 2015, es celebra la comissió mixta de seguiment acordada, en seu 
del TLC, no arrivant-se a cap acord entre les parts, i en relació al Fons social, es deixa 
constància de forma expressa per part de la representació d’aquest Ajuntament, que 
l’Ajuntament té la voluntat de regular el Fons social, doncs considera que la regulació 
actual és insuficient, en el sentit que els criteris de concessió haurien de ser més 
moderats, i no s’ajusten a la realitat del moment en relació a les mesures que el Govern 
de l’Estat ha pres en relació a la despesa de les Administracions Públiques, i atès que 
fins a la data tot i les comissions i actes realitzats en aquest sentits, no s’ha arribat a cap 
acord entre las parts, proposa que aquest aspecte es tracti directament a l’acte de 
conciliació previst al TLC, prevista per a l’1 d’octubre de 2015. 
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En data 1 d’octubre de 2015 es celebra l’acte de conciliació pendent al TLC, en aquest 
acte l’Ajuntament de Palafolls ofereix  a la part social, l’abonament del Fons Social 
corresponent a l’any 2011 i 2012, d’acord amb els criteris establerts al Conveni 
Col·lectiu vigent en aquell moment, així com l’abonament dels Ajuts socials 
corresponents a les anualitats 2013 i 2014, d’acord amb l’actual conveni vigent, per 
entendre que no es poden modificar ara condicions ja produïdes per a les anualitats 2011 
a 2014, i atesa la impossibilitat d’haver regulat de nou els criteris de concessió 
d’aquestes ajudes per manca d’acord amb la part social del personal laboral, amb la 
condició que es pactin nous criteris de regulació per a la concessió de dites ajudes de 
forma urgent, proposta que la part social no accepta.  
En data 29 d’octubre de 2015, dia fixat per a la vista que ha interposat en procediment 
de demanda col·lectiva, totes dues parts decideixen suspendre la vista, fins al proper 3 
de febrer de 2015, i durant aquest temps abonar les ajudes del fons social corresponents 
a les anualitats 2011 i 2012, i revisar les ajudes corresponents al Fons social de les 
anualitat 2013 i 2014, que encara no s’havien revisat, doncs s’havien aturat arrel de tot 
el procés que s’ha detallat amb anterioritat. De fet els acords presos són molts similars 
al ja oferts per l’Ajuntament de Palafolls en seu del TLC, en data 1 d’octubre de 2015, i 
que la part social del personal laboral en aquell moment no va admetre. 
Donant compliment a l’acord pres per totes dues parts, en seu judicial, el passat 29 
d’octubre de 2015, es va procedir  a revisar les sol·licituds del Fons social, per a tots dos 
col·lectius personal laboral i funcionari, de les anualitats 2013 i 2014, Comissions que 
es van celebrar els dies 4 de novembre de 2015, 16 de novembre de 2015, 30 de 
novembre de 2015 i 4 de desembre de 2015.  
Atès que la resolució de les Ajudes corresponents al Fons Social s’han resolt, com ja 
s’ha explicat a l’inici d’aquest apartat de forma conjunta, per a tots dos col·lectius que 
presten els seus serveis a l’Ajuntament de Palafolls, personal laboral i funcionari, les 
concessió d’aquestes ajudes ha estat paralitzada per a aquests dos col·lectius fins a la 
data.  
Finalment també es vol deixar constància què, atès que les actuacions que s’ha dut a 
terme entre les parts implicades, per tal de regular les ajudes del Fons social així com 
d’altres aspectes continguts al Conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament 
de Palafolls, no han obtingut cap resultat,  L’Ajuntament de Palafolls decideix iniciar un 
nou període de negociació dels dos acords que regulen les condicions del personal 
laboral i funcionari de l’Ajuntament de Palafolls, sobretot pel que fa a la part social 
laboral, en aquest cas es denuncien tots dos acords per poder negociar de nou noves 
condicions que afectin d’igual manera i en el mateix termini de temps a tots dos 
col·lectius. La denúncia es produeix el dia 14 de setembre de 2015, per mitjà dels 
Decrets d’Alcaldia 926/2015 i 927/2015. 
Primer.- El Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de 
Palafolls, estableix a l’article 39, la cobertura sanitària que l’Ajuntament de Palafolls 
facilitarà al personal al seu servei i als seus familiars fins el primer grau que la legislació 
en vigor permeti en cada moment.  
En aquest sentit, l’apartat quart d’aquest mateix article preveu que si la cobertura 
sanitària de la Seguretat Social no absorbís la despesa econòmica que produeixi la 
utilització necessària de qualsevol tipus de pròtesi o d’altre servei mèdic, aquesta es 
cobrirà amb la partida destinada a fons social, d’acord amb el següent detall:  

- La utilització necessària d’aparells audífons. 
- Aparells oftalmològics. 
- Pròtesis bucodentals.  
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- Medicaments al·lèrgics.  
- Altres aspectes mèdics extraordinaris no coberts per la Seguretat Social. 

I per tant seran abonats per l’Ajuntament de Palafolls en els termes previstos en el 
Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Palafolls. 
Segon.- També s’abonaran per part de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 41 del referit 
Conveni col·lectiu, els medicaments homeopàtics, quan aquests siguin prescrits pels 
metges col·legiats, d’acord amb els procediments que preveu l’avantdit Conveni per  
l’abonament de la resta de despeses mèdiques. 
Tercer.- L’article 40 del referit Conveni regula també el procediment per a l’obtenció 
d’aquestes ajudes, així com el seu import i el procediment a seguir per a la seva 
obtenció, en aquest sentit la regulació és la següent: 

- Els empleats dirigiran a la Corporació les seves sol·licituds, cada any durant el 
primer trimestre, per mitjà d’una instància, on es facin constar les despeses 
corresponents a l’any anterior, serà necessari adjuntar a dita sol·licitud, els 
justificants de les despeses produïdes (factura oficial amb totes les dades, CIF, 
nom comercial, producte i import), per tal que el Fons social se’n pugui fer 
càrrec del 75% de les mateixes. 

- Existeix un pressupost límit, per tant la distribució del Fons social s’atendrà a 
criteris de moderació i equitat, els quals es tindran en compte tant per la 
Comissió especial de comptes com per part de l’Alcaldia i Presidència d’aquest 
Ajuntament, a l’hora d’informar les peticions que es presentin, i ordenar el seu 
pagament. 

Quart.- L’Ajuntament crearà un Fons Social per fer front a aquestes despeses resultant 
d’aplicar sobre la massa salarial bruta anual els següents percentatges:  
Exercici 2006: 2% 
Exercici 2007: 2% + IPC de la Comunitat Autònoma. 
Exercici 2008: 2% + IPC de la Comunitat Autònoma. 
Per a la resta d’exercicis posteriors a l’any 2008, el present Conveni col·lectiu ha estat 
prorrogat en la seva totalitat fins a  l’any 2013, moment en què es va negociar un nou 
conveni, i per tant, en aquest sentit també s’ha prorrogat la previsió d’aquest Fons 
Social per a l’anualitat 2011. 
Cinquè.- Finalment en quan a les inclusions, d’acord amb l’article 40.4 del referit 
Conveni també resta inclòs dins del Fons Social l’import de la renovació del carnet de 
conduir de tots els treballadors susceptibles de portar vehicles oficials, així com les 
despeses originades per a l’obtenció d’aquests.  
Sisè.- l’Alcalde va convocar, a la Comissió paritària del Conveni per tal de donar 
compte de les ajudes mèdiques sol·licitades pels empleats així com per tractar aquells 
situacions que poguessin originar alguna interpretació addicional al marge de l’establert 
al Conveni col·lectiu de condicions de treball del personal laboral de l’Ajuntament de 
Palafolls, aquestes comissions es van celebrar els dies 14 d’octubre, 21 d’octubre, 6 de 
novembre i 19 de desembre, totes celebrades a l’any 2013, i 15 d’abril de 2015. 
Conclusió.- Revisades les sol·licituds del personal laboral de l’Ajuntament 
corresponents a l’anualitat 2011, s’informa favorablement de l’atorgament, la denegació 
i,  l’arxiu, si s’escau, dels ajuts per despeses mèdiques i renovacions de carnets de 
conduir, inclosos en el Fons Social, d’acord amb l’annex del present informe, ajuts que 
ascendeixen a un import total de: 11.755,20 Euros per a l’any 2011, en el ben entès 
que concorren els requisits establerts al Conveni col·lectiu de condicions de treball del 
personal laboral de l’Ajuntament de Palafolls, i la legislació en vigor permet el seu 
abonament.” 
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INFORME emès per Recursos Humans.  
Per a : Sr. Valentí Agustí i Bassa, Alcalde-President 
ASSUMPTE: proposta per a l’abonament de les Ajudes contingudes al Fons 
Social, per al personal laboral de l’Ajuntament de Palafolls, anualitat 2012.  
Antecedents.- l’Alcalde va convocar, a la Comissió paritària del Pacte per tal de donar 
compte de les ajudes mèdiques sol·licitades pels empleats així com per tractar aquells 
situacions que poguessin originar alguna interpretació addicional al marge de l’establert 
al Pacte de condicions del personal funcionari de l’Ajuntament de Palafolls, aquestes 
comissions es van celebrar els dies 14 d’octubre, 21 d’octubre, 6 de novembre i 19 de 
desembre, totes celebrades a l’any 2013, corresponents a les anualitats 2011 i 2012, 
comissions paritàries que es realitzaven de manera conjunta per al personal funcionari i 
laboral de l’Ajuntament de Palafolls, doncs tot i tractar-se de col·lectius que tenen 
regulades aquestes ajudes al Pacte de condicions i al Conveni col·lectiu, és un aspecte 
que s’ha tractat i resolt sempre,de forma conjunta amb els dos col·lectius al tractar-se de 
matèries comunes.  
Tot i les comissions realitzades a l’efecte, fins al mes de desembre de 2013, els 
membres de la Comissió paritària, en concret la part social corresponent al personal 
laboral, no restaven d’acord en determinades interpretacions que realitzava la 
Corporació en quan als criteris d’adjudicació d’algunes de les sol·licituds presentades, 
motiu que va provocar la paralització de la concessió d’aquestes ajudes, per als anys 
2011 i 2012. 
En data 25 de febrer de 2014, El Comitè d’Empresa i el Sindicat UGT interposen un 
acte de conciliació al Consorci d’estudis, mediació i conciliació a l’Administració Local 
(CEMICAL), per tal d’arribar a un acord, en la interpretació dels criteris de concessió 
dels Ajuts Socials. Acta que es va celebrar el dia 22 de maig de 2014, a la seu del 
CEMICAL, on totes dues parts van prendre un acord parcial, que calia finalitzar a 
l’Ajuntament de Palafolls, acord que no es va acabar formalitzant i finalitzant mai, per 
discrepància de criteris entre les parts, doncs no es va trobar una postura final que 
convencés a totes dues parts.  
En data 15 d’abril de 2015, es celebra una Comissió de seguiment amb el Comitè 
d’Empresa on es comunica a la part Social que l’Ajuntament farà el possible per abonar 
les ajudes corresponents al Fons Social ja revisades corresponents a les anualitats 2011 i 
2015. 
En data 15 de juny de 2015, El Comitè d’Empresa i el sindicat UGT, al no haver-se 
produït l’abonament per part de l’Ajuntament de Palafolls de les ajudes corresponents al 
Fons Social de les anualitats 2011 i 2012, procedeix a interposar de nou un acte de 
conciliació al CEMICAL per tractar aquest aspecte. Simultàniament el Comitè 
d’Empresa interposa també un acte de conciliació davant del Tribunal Laboral de 
Catalunya, en data 9 de juliol de 2015. 
Comprovat per part de l’Ajuntament de Palafolls, que no es poden simultaniejar dos 
actes de conciliació, sobre les mateixes matèries, en òrgans de mediació diferents, el 
Comitè d’Empresa opta per accedir a l’acte de conciliació sol·licitat al Tribunal Laboral 
de Catalunya (TLC), dons la data per a la celebració de l’acte és més propera que la 
proposada pel CEMICAL. 
El dia 16 de juliol de 2015, es celebra l’acte de conciliació davant del Tribunal laboral 
de Catalunya, el resultat del mateix és que aquest resta suspès pels motius que a l’acta 
es deixa constància, i es fixa una nova data per al dia 1 d’octubre de 2015. Tot i així, a 
la suspensió de l’acte s’acorda per part de totes dues parts tornar-se a reunir, el dia 18 de 
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setembre de 2015 en comissió de seguiment a la seu de l’Ajuntament de Palafolls, amb 
l’objecte d’arribar un acord, en relació a la sol·licitud de les matèries incloses a la 
petició de conciliació efectuada pel Comitè d’Empresa, i en tot cas si això és així, i si 
s’arriba a un acord entre les parts, l’acte prevista al TLC serà només per ratificar els 
acords presos, de no ser així l’acte de conciliació es celebrarà amb normalitat.  
En data 31 de juliol de 2015, el Comitè d’empresa presenta reclamació administrativa 
prèvia a la via judicial social i interposa demanda col·lectiva en seu judicial, on 
s’inclouen els mateixos aspectes a resoldre que ja havien estat incorporats a la 
sol·licitud del l’Acte de conciliació efectuada davant del  TLC, de data 9 de juliol de 
2015, és a dir, interposa demanda col·lectiva en relació a l’abonament del Fons social, 
en contra dels acords presos davant del TLC el passat 16 de juliol de 2015. 
En data 20 d’agost de 2015, per mitjà del Decret d’Alcaldia 860/2015, l’Ajuntament de 
Palafolls dona resposta a la reclamació administrativa prèvia a la via judicial social 
interposada pel Comitè d’Empresa. 
La demanda col·lectiva interposada pel Comitè d’empresa, on s’inclou el Fons social de 
les anualitats 2011 a 2014, és admesa a tràmit pel Jutjat Social 1 de Mataró, la data de la 
vista es fixa pel dia 29 d’octubre de 2015. 
El 18 de setembre de 2015, es celebra la comissió mixta de seguiment acordada, en seu 
del TLC, no arrivant-se a cap acord entre les parts, i en relació al Fons social, es deixa 
constància de forma expressa per part de la representació d’aquest Ajuntament, que 
l’Ajuntament té la voluntat de regular el Fons social, doncs considera que la regulació 
actual és insuficient, en el sentit que els criteris de concessió haurien de ser més 
moderats, i no s’ajusten a la realitat del moment en relació a les mesures que el Govern 
de l’Estat ha pres en relació a la despesa de les Administracions Públiques, i atès que 
fins a la data tot i les comissions i actes realitzats en aquest sentits, no s’ha arribat a cap 
acord entre las parts, proposa que aquest aspecte es tracti directament a l’acte de 
conciliació previst al TLC, prevista per a l’1 d’octubre de 2015.  
En data 1 d’octubre de 2015 es celebra l’acte de conciliació pendent al TLC, en aquest 
acte l’Ajuntament de Palafolls ofereix  a la part social, l’abonament del Fons Social 
corresponent a l’any 2011 i 2012, d’acord amb els criteris establerts al Conveni 
Col·lectiu vigent en aquell moment, així com l’abonament dels Ajuts socials 
corresponents a les anualitats 2013 i 2014, d’acord amb l’actual conveni vigent, per 
entendre que no es poden modificar ara condicions ja produïdes per a les anualitats 2011 
a 2014, i atesa la impossibilitat d’haver regulat de nou els criteris de concessió 
d’aquestes ajudes per manca d’acord amb la part social del personal laboral, amb la 
condició que es pactin nous criteris de regulació per a la concessió de dites ajudes de 
forma urgent, proposta que la part social no accepta.  
En data 29 d’octubre de 2015, dia fixat per a la vista que ha interposat en procediment 
de demanda col·lectiva, totes dues parts decideixen suspendre la vista, fins al proper 3 
de febrer de 2015, i durant aquest temps abonar les ajudes del fons social corresponents 
a les anualitats 2011 i 2012, i revisar les ajudes corresponents al Fons social de les 
anualitat 2013 i 2014, que encara no s’havien revisat, doncs s’havien aturat arrel de tot 
el procés que s’ha detallat amb anterioritat. De fet els acords presos són molts similars 
al ja oferts per l’Ajuntament de Palafolls en seu del TLC, en data 1 d’octubre de 2015, i 
que la part social del personal laboral en aquell moment no va admetre.   
Donant compliment a l’acord pres per totes dues parts, en seu judicial, el passat 29 
d’octubre de 2015, es va procedir  a revisar les sol·licituds del Fons social, per a tots dos 
col·lectius personal laboral i funcionari, de les anualitats 2013 i 2014, Comissions que 
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es van celebrar els dies 4 de novembre de 2015, 16 de novembre de 2015, 30 de 
novembre de 2015 i 4 de desembre de 2015.  
Atès que la resolució de les Ajudes corresponents al Fons Social s’han resolt, com ja 
s’ha explicat a l’inici d’aquest apartat de forma conjunta, per a tots dos col·lectius que 
presten els seus serveis a l’Ajuntament de Palafolls, personal laboral i funcionari, les 
concessió d’aquestes ajudes ha estat paralitzada per a aquests dos col·lectius fins a la 
data.  
Finalment també es vol deixar constància què, atès que les actuacions que s’ha dut a 
terme entre les parts implicades, per tal de regular les ajudes del Fons social així com 
d’altres aspectes continguts al Conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament 
de Palafolls, no han obtingut cap resultat,  L’Ajuntament de Palafolls decideix iniciar un 
nou període de negociació dels dos acords que regulen les condicions del personal 
laboral i funcionari de l’Ajuntament de Palafolls, sobretot pel que fa a la part social 
laboral, en aquest cas es denuncien tots dos acords per poder negociar de nou noves 
condicions que afectin d’igual manera i en el mateix termini de temps a tots dos 
col·lectius. La denúncia es produeix el dia 14 de setembre de 2015, per mitjà dels 
Decrets d’Alcaldia 926/2015 i 927/2015. 
Primer.- El Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de 
Palafolls, estableix a l’article 39, la cobertura sanitària que l’Ajuntament de Palafolls 
facilitarà al personal al seu servei i als seus familiars fins el primer grau que la legislació 
en vigor permeti en cada moment. 
En aquest sentit, l’apartat quart d’aquest mateix article preveu que si la cobertura 
sanitària de la Seguretat Social no absorbís la despesa econòmica que produeixi la 
utilització necessària de qualsevol tipus de pròtesi o d’altre servei mèdic, aquesta es 
cobrirà amb la partida destinada a fons social, d’acord amb el següent detall:  

- La utilització necessària d’aparells audífons. 
- Aparells oftalmològics. 
- Pròtesis bucodentals.  
- Medicaments al·lèrgics.  
- Altres aspectes mèdics extraordinaris no coberts per la Seguretat Social. 

I per tant seran abonats per l’Ajuntament de Palafolls en els termes previstos en el 
Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Palafolls. 
Segon.- També s’abonaran per part de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 41 del referit 
Conveni col·lectiu, els medicaments homeopàtics, quan aquests siguin prescrits pels 
metges col·legiats, d’acord amb els procediments que preveu l’avantdit Conveni per  
l’abonament de la resta de despeses mèdiques. 
Tercer.- L’article 40 del referit Conveni regula també el procediment per a l’obtenció 
d’aquestes ajudes, així com el seu import i el procediment a seguir per a la seva 
obtenció, en aquest sentit la regulació és la següent: 

- Els empleats dirigiran a la Corporació les seves sol·licituds, cada any durant el 
primer trimestre, per mitjà d’una instància, on es facin constar les despeses 
corresponents a l’any anterior, serà necessari adjuntar a dita sol·licitud, els 
justificants de les despeses produïdes (factura oficial amb totes les dades, CIF, 
nom comercial, producte i import), per tal que el Fons social se’n pugui fer 
càrrec del 75% de les mateixes. 

- Existeix un pressupost límit, per tant la distribució del Fons social s’atendrà a 
criteris de moderació i equitat, els quals es tindran en compte tant per la 
Comissió especial de comptes com per part de l’Alcaldia i Presidència d’aquest 
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Ajuntament, a l’hora d’informar les peticions que es presentin, i ordenar el seu 
pagament. 

Quart.- L’Ajuntament crearà un Fons Social per fer front a aquestes despeses resultant 
d’aplicar sobre la massa salarial bruta anual els següents percentatges:  
Exercici 2006: 2% 
Exercici 2007: 2% + IPC de la Comunitat Autònoma. 
Exercici 2008: 2% + IPC de la Comunitat Autònoma. 
Per a la resta d’exercicis posteriors a l’any 2008, el present Conveni col·lectiu ha estat 
prorrogat en la seva totalitat fins a  l’any 2013, moment en què es va negociar un nou 
conveni, i per tant, en aquest sentit també s’ha prorrogat la previsió d’aquest Fons 
Social per a l’anualitat 2012. 
Cinquè.- Finalment en quan a les inclusions, d’acord amb l’article 40.4 del referit 
Conveni també resta inclòs dins del Fons Social l’import de la renovació del carnet de 
conduir de tots els treballadors susceptibles de portar vehicles oficials, així com les 
despeses originades per a l’obtenció d’aquests.  
Sisè.- l’Alcalde va convocar, a la Comissió paritària del Conveni per tal de donar 
compte de les ajudes mèdiques sol·licitades pels empleats així com per tractar aquells 
situacions que poguessin originar alguna interpretació addicional al marge de l’establert 
al Conveni col·lectiu de condicions de treball del personal laboral de l’Ajuntament de 
Palafolls, aquestes comissions es van celebrar els dies 14 d’octubre, 21 d’octubre, 6 de 
novembre i 19 de desembre, totes celebrades a l’any 2013, i 15 d’abril de 2015. 
Conclusió.- Revisades les sol·licituds del personal laboral de l’Ajuntament 
corresponents a l’anualitat 2012, s’informa favorablement de l’atorgament, la denegació 
,i l’arxiu, si s’escau, dels ajuts per despeses mèdiques i renovacions de carnets de 
conduir, inclosos en el Fons Social, d’acord amb l’annex del present informe, ajuts que 
ascendeixen a un import total de: 13.839,14 Euros per a l’any 2012, en el ben entès 
que concorren els requisits establerts al Conveni col·lectiu de condicions de treball del 
personal laboral de l’Ajuntament de Palafolls, i la legislació en vigor permet el seu 
abonament”. 
 
INFORME emès per Recursos Humans.  
Per a : Sr. Valentí Agustí i Bassa, Alcalde-President 
ASSUMPTE: proposta per a l’abonament de les Ajudes contingudes al Fons 
Social, per al personal laboral de l’Ajuntament de Palafolls, anualitat 2013.  
 
Antecedents.- l’Alcalde va convocar, a la Comissió paritària del Pacte per tal de donar 
compte de les ajudes mèdiques sol·licitades pels empleats així com per tractar aquells 
situacions que poguessin originar alguna interpretació addicional al marge de l’establert 
al Pacte de condicions del personal funcionari de l’Ajuntament de Palafolls, aquestes 
comissions es van celebrar els dies 14 d’octubre, 21 d’octubre, 6 de novembre i 19 de 
desembre, totes celebrades a l’any 2013, corresponents a les anualitats 2011 i 2012, 
comissions paritàries que es realitzaven de manera conjunta per al personal funcionari i 
laboral de l’Ajuntament de Palafolls, doncs tot i tractar-se de col·lectius que tenen 
regulades aquestes ajudes al Pacte de condicions i al Conveni col·lectiu, és un aspecte 
que s’ha tractat i resolt sempre,de forma conjunta amb els dos col·lectius al tractar-se de 
matèries comunes. 
Tot i les comissions realitzades a l’efecte, fins al mes de desembre de 2013, els 
membres de la Comissió paritària, en concret la part social corresponent al personal 
laboral, no restaven d’acord en determinades interpretacions que realitzava la 
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Corporació en quan als criteris d’adjudicació d’algunes de les sol·licituds presentades, 
motiu que va provocar la paralització de la concessió d’aquestes ajudes, per als anys 
2011 i 2012. 
En data 25 de febrer de 2014, El Comitè d’Empresa i el Sindicat UGT interposen un 
acte de conciliació al Consorci d’estudis, mediació i conciliació a l’Administració Local 
(CEMICAL), per tal d’arribar a un acord, en la interpretació dels criteris de concessió 
dels Ajuts Socials. Acta que es va celebrar el dia 22 de maig de 2014, a la seu del 
CEMICAL, on totes dues parts van prendre un acord parcial, que calia finalitzar a 
l’Ajuntament de Palafolls, acord que no es va acabar formalitzant i finalitzant mai, per 
discrepància de criteris entre les parts, doncs no es va trobar una postura final que 
convencés a totes dues parts.  
En data 15 d’abril de 2015, es celebra una Comissió de seguiment amb el Comitè 
d’Empresa on es comunica a la part Social que l’Ajuntament farà el possible per abonar 
les ajudes corresponents al Fons Social ja revisades corresponents a les anualitats 2011 i 
2015. 
En data 15 de juny de 2015, El Comitè d’Empresa i el sindicat UGT, al no haver-se 
produït l’abonament per part de l’Ajuntament de Palafolls de les ajudes corresponents al 
Fons Social de les anualitats 2011 i 2012, procedeix a interposar de nou un acte de 
conciliació al CEMICAL per tractar aquest aspecte. Simultàniament el Comitè 
d’Empresa interposa també un acte de conciliació davant del Tribunal Laboral de 
Catalunya, en data 9 de juliol de 2015. 
Comprovat per part de l’Ajuntament de Palafolls, que no es poden simultaniejar dos 
actes de conciliació, sobre les mateixes matèries, en òrgans de mediació diferents, el 
Comitè d’Empresa opta per accedir a l’acte de conciliació sol·licitat al Tribunal Laboral 
de Catalunya (TLC), dons la data per a la celebració de l’acte és més propera que la 
proposada pel CEMICAL. 
El dia 16 de juliol de 2015, es celebra l’acte de conciliació davant del Tribunal laboral 
de Catalunya, el resultat del mateix és que aquest resta suspès pels motius que a l’acta 
es deixa constància, i es fixa una nova data per al dia 1 d’octubre de 2015. Tot i així, a 
la suspensió de l’acte s’acorda per part de totes dues parts tornar-se a reunir, el dia 18 de 
setembre de 2015 en comissió de seguiment a la seu de l’Ajuntament de Palafolls, amb 
l’objecte d’arribar un acord, en relació a la sol·licitud de les matèries incloses a la 
petició de conciliació efectuada pel Comitè d’Empresa, i en tot cas si això és així, i si 
s’arriba a un acord entre les parts, l’acte prevista al TLC serà només per ratificar els 
acords presos, de no ser així l’acte de conciliació es celebrarà amb normalitat.  
En data 31 de juliol de 2015, el Comitè d’empresa presenta reclamació administrativa 
prèvia a la via judicial social i interposa demanda col·lectiva en seu judicial, on 
s’inclouen els mateixos aspectes a resoldre que ja havien estat incorporats a la 
sol·licitud del l’Acte de conciliació efectuada davant del  TLC, de data 9 de juliol de 
2015, és a dir, interposa demanda col·lectiva en relació a l’abonament del Fons social, 
en contra dels acords presos davant del TLC el passat 16 de juliol de 2015. 
En data 20 d’agost de 2015, per mitjà del Decret d’Alcaldia 860/2015, l’Ajuntament de 
Palafolls dona resposta a la reclamació administrativa prèvia a la via judicial social 
interposada pel Comitè d’Empresa. 
La demanda col·lectiva interposada pel Comitè d’empresa, on s’inclou el Fons social de 
les anualitats 2011 a 2014, és admesa a tràmit pel Jutjat Social 1 de Mataró, la data de la 
vista es fixa pel dia 29 d’octubre de 2015. 
El 18 de setembre de 2015, es celebra la comissió mixta de seguiment acordada, en seu 
del TLC, no arrivant-se a cap acord entre les parts, i en relació al Fons social, es deixa 
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constància de forma expressa per part de la representació d’aquest Ajuntament, que 
l’Ajuntament té la voluntat de regular el Fons social, doncs considera que la regulació 
actual és insuficient, en el sentit que els criteris de concessió haurien de ser més 
moderats, i no s’ajusten a la realitat del moment en relació a les mesures que el Govern 
de l’Estat ha pres en relació a la despesa de les Administracions Públiques, i atès que 
fins a la data tot i les comissions i actes realitzats en aquest sentits, no s’ha arribat a cap 
acord entre las parts, proposa que aquest aspecte es tracti directament a l’acte de 
conciliació previst al TLC, prevista per a l’1 d’octubre de 2015. 
En data 1 d’octubre de 2015 es celebra l’acte de conciliació pendent al TLC, en aquest 
acte l’Ajuntament de Palafolls ofereix  a la part social, l’abonament del Fons Social 
corresponent a l’any 2011 i 2012, d’acord amb els criteris establerts al Conveni 
Col·lectiu vigent en aquell moment, així com l’abonament dels Ajuts socials 
corresponents a les anualitats 2013 i 2014, d’acord amb l’actual conveni vigent, per 
entendre que no es poden modificar ara condicions ja produïdes per a les anualitats 2011 
a 2014, i atesa la impossibilitat d’haver regulat de nou els criteris de concessió 
d’aquestes ajudes per manca d’acord amb la part social del personal laboral, amb la 
condició que es pactin nous criteris de regulació per a la concessió de dites ajudes de 
forma urgent, proposta que la part social no accepta.  
En data 29 d’octubre de 2015, dia fixat per a la vista que ha interposat en procediment 
de demanda col·lectiva, totes dues parts decideixen suspendre la vista, fins al proper 3 
de febrer de 2015, i durant aquest temps abonar les ajudes del fons social corresponents 
a les anualitats 2011 i 2012, i revisar les ajudes corresponents al Fons social de les 
anualitat 2013 i 2014, que encara no s’havien revisat, doncs s’havien aturat arrel de tot 
el procés que s’ha detallat amb anterioritat. De fet els acords presos són molts similars 
al ja oferts per l’Ajuntament de Palafolls en seu del TLC, en data 1 d’octubre de 2015, i 
que la part social del personal laboral en aquell moment no va admetre.  
Donant compliment a l’acord pres per totes dues parts, en seu judicial, el passat 29 
d’octubre de 2015, es va procedir  a revisar les sol·licituds del Fons social, per a tots dos 
col·lectius personal laboral i funcionari, de les anualitats 2013 i 2014, Comissions que 
es van celebrar els dies 4 de novembre de 2015, 16 de novembre de 2015, 30 de 
novembre de 2015 i 4 de desembre de 2015.  
Atès que la resolució de les Ajudes corresponents al Fons Social s’han resolt, com ja 
s’ha explicat a l’inici d’aquest apartat de forma conjunta, per a tots dos col·lectius que 
presten els seus serveis a l’Ajuntament de Palafolls, personal laboral i funcionari, les 
concessió d’aquestes ajudes ha estat paralitzada per a aquests dos col·lectius fins a la 
data.  
Finalment també es vol deixar constància què, atès que les actuacions que s’ha dut a 
terme entre les parts implicades, per tal de regular les ajudes del Fons social així com 
d’altres aspectes continguts al Conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament 
de Palafolls, no han obtingut cap resultat,  L’Ajuntament de Palafolls decideix iniciar un 
nou període de negociació dels dos acords que regulen les condicions del personal 
laboral i funcionari de l’Ajuntament de Palafolls, sobretot pel que fa a la part social 
laboral, en aquest cas es denuncien tots dos acords per poder negociar de nou noves 
condicions que afectin d’igual manera i en el mateix termini de temps a tots dos 
col·lectius. La denúncia es produeix el dia 14 de setembre de 2015, per mitjà dels 
Decrets d’Alcaldia 926/2015 i 927/2015. 
Primer.- A l’any 2013 s’aprova un nou Conveni col·lectiu de treball del personal 
laboral de l’Ajuntament de Palafolls, en relació a les ajudes mèdiques que l’Ajuntament 
de Palafolls facilitarà al personal laboral al seu servei, l’article 34 d’aquest nou Conveni 
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estableix, que els ajust que es preveuen als articles 35, 36, i 37 del present conveni,entre 
els quals resten previstes les ajudes per despeses mèdiques al personal laboral de 
l’Ajuntament de Palafolls, només seran objecte d’abonament quan es compleixin els 
requisits establerts en l’article 20 d’aquest mateix conveni, condicions que s’estableixen 
també per a l’abonament del complement de productivitat, per tant en primer terme 
caldrà que el treballador compleixi, d’acord amb l’article 20, els següents requisits per 
poder optar a l’abonament d’aquests ajuts:  

- Estar d’alta o alta assimilada l’anualitat sencera en què s’hagi produït la despesa. 
En cas contrari no es tindrà dret a la percepció. 

- La plaça que ocupi el treballador ha d’estar en plantilla. 
- El treballador ha d’estar en servei actiu en el moment de l’abonament de l’ajuda. 
- Els treballadors que no realitzin la jornada laboral completa, tindran dret a rebre 

l’ajuda en la part proporcional a la jornada que realitzen, no essent aquest darrer 
precepte d’aplicació, en el cas de les ajudes mèdiques, doncs l’article 37.4 
d’aquest mateix Conveni preveu de forma expressa que els Ajuts del Fons Social 
que rebi un treballador no seran minorats en funció de la dedicació parcial o 
completa de la seva jornada de treball. 

També es regula en el present Conveni que de les ajudes a l’article 36, beneficiaran els 
conjugues i fills fins els 25 anys d’edat, que convisquin amb la unitat familiar del 
treballador i tinguin dependència econòmica del mateix.  
Segon.- En quan a la tipologia de les despeses mèdiques, aquestes seran abonades en els 
termes previstos en aquest conveni ,d’acord amb el següent detall:  

- La utilització necessària d’aparells audífons. 
- Aparells oftalmològics. 
- Pròtesis bucodentals.  
- Medicaments al·lèrgics.  
- Altres aspectes mèdics extraordinaris no coberts per la Seguretat Social. 

També s’abonaran per part de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 36.4 del referit 
Conveni col·lectiu, els medicaments homeopàtics, quan aquests siguin prescrits pels 
metges col·legiats, d’acord amb els procediments que preveu l’avantdit Conveni per  
l’abonament de la resta de despeses mèdiques. 
Tercer.- La regulació i el seguiment d’aquestes ajudes la determinarà la Comissió 
Paritària, que valorarà la decisió de la concessió o denegació dels ajuts en cada cas, 
doncs existeix un pressupost límit, i per tant la distribució s’ajustarà als criteris de 
moderació i equitat.   
Quart.- L’Ajuntament es compromet a abonar les despeses mèdiques el 31 de juliol de 
l’any corresponent a la presentació de les sol·licituds per part dels treballadors, d’acord 
amb l’article 36 del Conveni, fet que no s’ha produït en relació a les sol·licituds 
corresponents a l’anualitat 2013, per no haver acordat, fins el passat 4 de desembre de 
2015, una decisió per part de la Comissió Paritària celebrada en aquesta mateixa data, 
sobre la concessió de determinades sol·licituds. 
Sisè.- L’article 37 del referit Conveni regula també el procediment per a l’obtenció 
d’aquestes ajudes, així com el seu import i el procediment a seguir per a la seva 
obtenció, en aquest sentit la regulació és la següent: 
Els empleats dirigiran a la Corporació les seves sol·licituds, cada any durant el primer 
trimestre, per mitjà d’una instància, on es facin constar les despeses corresponents a 
l’any anterior, serà necessari adjuntar a dita sol·licitud, els justificants de les despeses 
produïdes (factura oficial amb totes les dades 
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- desglossades per conceptes, CIF, nom comercial, producte i/o tractament,  
import, i nom de l’interessat, així com el document acreditatiu de la relació de 
consanguinitat o afinitat i el certificat de convivència), corresponents a l’any 
anterior,  per tal que el Fons social se’n pugui fer càrrec del 75% de les 
mateixes. 

Setè.- El Fons social es farà càrrec com a màxim del 75% de les despeses presentades. 
Es preveu que aquest percentatge pugui ser minorat d’acord a les sol·licituds 
presentades i la dotació pressupostària del Fons Social. 
 
L’import del Fons Social serà el resultat d’aplicar sobre la massa salarial bruta anual el 
percentatge del 2% + IPC de la Comunitat Autònoma, d’acord amb l’article 37.3 del 
Conveni col·lectiu de condicions de treball del personal de l’Ajuntament de Palafolls. 
Vuitè.- Finalment en quan a les inclusions, d’acord amb l’article 23.2 del referit 
Conveni també l’import de la renovació del carnet de conduir de tots els treballadors , 
que efectivament condueixin susceptibles vehicles oficials, aniran a càrrec de 
l¡Ajuntament, així com les despeses originades per a l’obtenció d’aquests.  
Nové.- l’Alcalde va convocar, a la Comissió paritària del Conveni per tal de donar 
compte de les ajudes mèdiques sol·licitades pels empleats així com per tractar aquells 
situacions que poguessin originar alguna interpretació addicional al marge de l’establert 
al Conveni col·lectiu de condicions de treball del personal laboral de l’Ajuntament de 
Palafolls, aquestes comissions es van celebrar els dies: 15 d’abril de 2015;4 de 
novembre de 2015; 16 de novembre de 2015; 30 de novembre de 2015 i 4 de desembre 
de 2015. 
Conclusió.- Revisades les sol·licituds del personal laboral de l’Ajuntament 
corresponents a l’anualitat 2013, s’informa favorablement de l’atorgament, la denegació 
,i l’arxiu, si s’escau, dels ajuts per despeses mèdiques, incloses en el Fons Social  i 
renovacions de carnets de conduir, d’acord amb l’annex del present informe, ajuts que 
ascendeixen a un import total de: 14.431,45 Euros per a l’any 2013, en el ben entès 
que concorren els requisits establerts al Conveni col·lectiu de condicions de treball del 
personal laboral de l’Ajuntament de Palafolls, i la legislació en vigor permet el seu 
abonament.”. 
 
INFORME emès per Recursos Humans.  
Per a : Sr. Valentí Agustí i Bassa, Alcalde-President 
ASSUMPTE: proposta per a l’abonament de les Ajudes contingudes al Fons 
Social, per al personal laboral de l’Ajuntament de Palafolls, anualitat 2014.  
 
Antecedents.- l’Alcalde va convocar, a la Comissió paritària del Pacte per tal de donar 
compte de les ajudes mèdiques sol·licitades pels empleats així com per tractar aquells 
situacions que poguessin originar alguna interpretació addicional al marge de l’establert 
al Pacte de condicions del personal funcionari de l’Ajuntament de Palafolls, aquestes 
comissions es van celebrar els dies 14 d’octubre, 21 d’octubre, 6 de novembre i 19 de 
desembre, totes celebrades a l’any 2013, corresponents a les anualitats 2011 i 2012, 
comissions paritàries que es realitzaven de manera conjunta per al personal funcionari i 
laboral de l’Ajuntament de Palafolls, doncs tot i tractar-se de col·lectius que tenen 
regulades aquestes ajudes al Pacte de condicions i al Conveni col·lectiu, és un aspecte 
que s’ha tractat i resolt sempre,de forma conjunta amb els dos col·lectius al tractar-se de 
matèries comunes.  
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Tot i les comissions realitzades a l’efecte, fins al mes de desembre de 2013, els 
membres de la Comissió paritària, en concret la part social corresponent al personal 
laboral, no restaven d’acord en determinades interpretacions que realitzava la 
Corporació en quan als criteris d’adjudicació d’algunes de les sol·licituds presentades, 
motiu que va provocar la paralització de la concessió d’aquestes ajudes, per als anys 
2011 i 2012. 
En data 25 de febrer de 2014, El Comitè d’Empresa i el Sindicat UGT interposen un 
acte de conciliació al Consorci d’estudis, mediació i conciliació a l’Administració Local 
(CEMICAL), per tal d’arribar a un acord, en la interpretació dels criteris de concessió 
dels Ajuts Socials. Acta que es va celebrar el dia 22 de maig de 2014, a la seu del 
CEMICAL, on totes dues parts van prendre un acord parcial, que calia finalitzar a 
l’Ajuntament de Palafolls, acord que no es va acabar formalitzant i finalitzant mai, per 
discrepància de criteris entre les parts, doncs no es va trobar una postura final que 
convencés a totes dues parts. 
En data 15 d’abril de 2015, es celebra una Comissió de seguiment amb el Comitè 
d’Empresa on es comunica a la part Social que l’Ajuntament farà el possible per abonar 
les ajudes corresponents al Fons Social ja revisades corresponents a les anualitats 2011 i 
2015. 
En data 15 de juny de 2015, El Comitè d’Empresa i el sindicat UGT, al no haver-se 
produït l’abonament per part de l’Ajuntament de Palafolls de les ajudes corresponents al 
Fons Social de les anualitats 2011 i 2012, procedeix a interposar de nou un acte de 
conciliació al CEMICAL per tractar aquest aspecte. Simultàniament el Comitè 
d’Empresa interposa també un acte de conciliació davant del Tribunal Laboral de 
Catalunya, en data 9 de juliol de 2015. 
Comprovat per part de l’Ajuntament de Palafolls, que no es poden simultaniejar dos 
actes de conciliació, sobre les mateixes matèries, en òrgans de mediació diferents, el 
Comitè d’Empresa opta per accedir a l’acte de conciliació sol·licitat al Tribunal Laboral 
de Catalunya (TLC), dons la data per a la celebració de l’acte és més propera que la 
proposada pel CEMICAL. 
El dia 16 de juliol de 2015, es celebra l’acte de conciliació davant del Tribunal laboral 
de Catalunya, el resultat del mateix és que aquest resta suspès pels motius que a l’acta 
es deixa constància, i es fixa una nova data per al dia 1 d’octubre de 2015. Tot i així, a 
la suspensió de l’acte s’acorda per part de totes dues parts tornar-se a reunir, el dia 18 de 
setembre de 2015 en comissió de seguiment a la seu de l’Ajuntament de Palafolls, amb 
l’objecte d’arribar un acord, en relació a la sol·licitud de les matèries incloses a la 
petició de conciliació efectuada pel Comitè d’Empresa, i en tot cas si això és així, i si 
s’arriba a un acord entre les parts, l’acte prevista al TLC serà només per ratificar els 
acords presos, de no ser així l’acte de conciliació es celebrarà amb normalitat.  
En data 31 de juliol de 2015, el Comitè d’empresa presenta reclamació administrativa 
prèvia a la via judicial social i interposa demanda col·lectiva en seu judicial, on 
s’inclouen els mateixos aspectes a resoldre que ja havien estat incorporats a la 
sol·licitud del l’Acte de conciliació efectuada davant del  TLC, de data 9 de juliol de 
2015, és a dir, interposa demanda col·lectiva en relació a l’abonament del Fons social, 
en contra dels acords presos davant del TLC el passat 16 de juliol de 2015. 
En data 20 d’agost de 2015, per mitjà del Decret d’Alcaldia 860/2015, l’Ajuntament de 
Palafolls dona resposta a la reclamació administrativa prèvia a la via judicial social 
interposada pel Comitè d’Empresa. 
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La demanda col·lectiva interposada pel Comitè d’empresa, on s’inclou el Fons social de 
les anualitats 2011 a 2014, és admesa a tràmit pel Jutjat Social 1 de Mataró, la data de la 
vista es fixa pel dia 29 d’octubre de 2015. 
El 18 de setembre de 2015, es celebra la comissió mixta de seguiment acordada, en seu 
del TLC, no arrivant-se a cap acord entre les parts, i en relació al Fons social, es deixa 
constància de forma expressa per part de la representació d’aquest Ajuntament, que 
l’Ajuntament té la voluntat de regular el Fons social, doncs considera que la regulació 
actual és insuficient, en el sentit que els criteris de concessió haurien de ser més 
moderats, i no s’ajusten a la realitat del moment en relació a les mesures que el Govern 
de l’Estat ha pres en relació a la despesa de les Administracions Públiques, i atès que 
fins a la data tot i les comissions i actes realitzats en aquest sentits, no s’ha arribat a cap 
acord entre las parts, proposa que aquest aspecte es tracti directament a l’acte de 
conciliació previst al TLC, prevista per a l’1 d’octubre de 2015. 
En data 1 d’octubre de 2015 es celebra l’acte de conciliació pendent al TLC, en aquest 
acte l’Ajuntament de Palafolls ofereix  a la part social, l’abonament del Fons Social 
corresponent a l’any 2011 i 2012, d’acord amb els criteris establerts al Conveni 
Col·lectiu vigent en aquell moment, així com l’abonament dels Ajuts socials 
corresponents a les anualitats 2013 i 2014, d’acord amb l’actual conveni vigent, per 
entendre que no es poden modificar ara condicions ja produïdes per a les anualitats 2011 
a 2014, i atesa la impossibilitat d’haver regulat de nou els criteris de concessió 
d’aquestes ajudes per manca d’acord amb la part social del personal laboral, amb la 
condició que es pactin nous criteris de regulació per a la concessió de dites ajudes de 
forma urgent, proposta que la part social no accepta.  
En data 29 d’octubre de 2015, dia fixat per a la vista que ha interposat en procediment 
de demanda col·lectiva, totes dues parts decideixen suspendre la vista, fins al proper 3 
de febrer de 2015, i durant aquest temps abonar les ajudes del fons social corresponents 
a les anualitats 2011 i 2012, i revisar les ajudes corresponents al Fons social de les 
anualitat 2013 i 2014, que encara no s’havien revisat, doncs s’havien aturat arrel de tot 
el procés que s’ha detallat amb anterioritat. De fet els acords presos són molts similars 
al ja oferts per l’Ajuntament de Palafolls en seu del TLC, en data 1 d’octubre de 2015, i 
que la part social del personal laboral en aquell moment no va admetre.   
Donant compliment a l’acord pres per totes dues parts, en seu judicial, el passat 29 
d’octubre de 2015, es va procedir  a revisar les sol·licituds del Fons social, per a tots dos 
col·lectius personal laboral i funcionari, de les anualitats 2013 i 2014, Comissions que 
es van celebrar els dies 4 de novembre de 2015, 16 de novembre de 2015, 30 de 
novembre de 2015 i 4 de desembre de 2015.  
Atès que la resolució de les Ajudes corresponents al Fons Social s’han resolt, com ja 
s’ha explicat a l’inici d’aquest apartat de forma conjunta, per a tots dos col·lectius que 
presten els seus serveis a l’Ajuntament de Palafolls, personal laboral i funcionari, les 
concessió d’aquestes ajudes ha estat paralitzada per a aquests dos col·lectius fins a la 
data.  
Finalment també es vol deixar constància què, atès que les actuacions que s’ha dut a 
terme entre les parts implicades, per tal de regular les ajudes del Fons social així com 
d’altres aspectes continguts al Conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament 
de Palafolls, no han obtingut cap resultat,  L’Ajuntament de Palafolls decideix iniciar un 
nou període de negociació dels dos acords que regulen les condicions del personal 
laboral i funcionari de l’Ajuntament de Palafolls, sobretot pel que fa a la part social 
laboral, en aquest cas es denuncien tots dos acords per poder negociar de nou noves 
condicions que afectin d’igual manera i en el mateix termini de temps a tots dos 
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col·lectius. La denúncia es produeix el dia 14 de setembre de 2015, per mitjà dels 
Decrets d’Alcaldia 926/2015 i 927/2015. 
Primer.- A l’any 2013 s’aprova un nou Conveni col·lectiu de treball del personal 
laboral de l’Ajuntament de Palafolls, en relació a les ajudes mèdiques que l’Ajuntament 
de Palafolls facilitarà al personal laboral al seu servei, l’article 34 d’aquest nou Conveni 
estableix, que els ajust que es preveuen als articles 35, 36, i 37 del present conveni,entre 
els quals resten previstes les ajudes per despeses mèdiques al personal laboral de 
l’Ajuntament de Palafolls, només seran objecte d’abonament quan es compleixin els 
requisits establerts en l’article 20 d’aquest mateix conveni, condicions que s’estableixen 
també per a l’abonament del complement de productivitat, per tant en primer terme 
caldrà que el treballador compleixi, d’acord amb l’article 20, els següents requisits per 
poder optar a l’abonament d’aquests ajuts:  

- Estar d’alta o alta assimilada l’anualitat sencera en què s’hagi produït la despesa. 
En cas contrari no es tindrà dret a la percepció. 

- La plaça que ocupi el treballador ha d’estar en plantilla. 
- El treballador ha d’estar en servei actiu en el moment de l’abonament de l’ajuda. 
- Els treballadors que no realitzin la jornada laboral completa, tindran dret a rebre 

l’ajuda en la part proporcional a la jornada que realitzen, no essent aquest darrer 
precepte d’aplicació, en el cas de les ajudes mèdiques, doncs l’article 37.4 
d’aquest mateix Conveni preveu de forma expressa que els Ajuts del Fons Social 
que rebi un treballador no seran minorats en funció de la dedicació parcial o 
completa de la seva jornada de treball.  

També es regula en el present Conveni que de les ajudes a l’article 36, beneficiaran els 
conjugues i fills fins els 25 anys d’edat, que convisquin amb la unitat familiar del 
treballador i tinguin dependència econòmica del mateix.  
Segon.- En quan a la tipologia de les despeses mèdiques, aquestes seran abonades en els 
termes previstos en aquest conveni ,d’acord amb el següent detall:  

- La utilització necessària d’aparells audífons. 
- Aparells oftalmològics. 
- Pròtesis bucodentals.  
- Medicaments al·lèrgics.  
- Altres aspectes mèdics extraordinaris no coberts per la Seguretat Social. 

També s’abonaran per part de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 36.4 del referit 
Conveni col·lectiu, els medicaments homeopàtics, quan aquests siguin prescrits pels 
metges col·legiats, d’acord amb els procediments que preveu l’avantdit Conveni per  
l’abonament de la resta de despeses mèdiques. 
Tercer.- La regulació i el seguiment d’aquestes ajudes la determinarà la Comissió 
Paritària, que valorarà la decisió de la concessió o denegació dels ajuts en cada cas, 
doncs existeix un pressupost límit, i per tant la distribució s’ajustarà als criteris de 
moderació i equitat.   
Quart.- L’Ajuntament es compromet a abonar les despeses mèdiques el 31 de juliol de 
l’any corresponent a la presentació de les sol·licituds per part dels treballadors, d’acord 
amb l’article 36 del Conveni, fet que no s’ha produït en relació a les sol·licituds 
corresponents a l’anualitat 2014, per no haver acordat, fins el passat 4 de desembre de 
2015, una decisió per part de la Comissió Paritària celebrada en aquesta mateixa data, 
sobre la concessió de determinades sol·licituds. 
Sisè.- L’article 37 del referit Conveni regula també el procediment per a l’obtenció 
d’aquestes ajudes, així com el seu import i el procediment a seguir per a la seva 
obtenció, en aquest sentit la regulació és la següent: 
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Els empleats dirigiran a la Corporació les seves sol·licituds, cada any durant el primer 
trimestre, per mitjà d’una instància, on es facin constar les despeses corresponents a 
l’any anterior, serà necessari adjuntar a dita sol·licitud, els justificants de les despeses 
produïdes (factura oficial amb totes les dades 

- desglossades per conceptes, CIF, nom comercial, producte i/o tractament,  
import, i nom de l’interessat, així com el document acreditatiu de la relació de 
consanguinitat o afinitat i el certificat de convivència), corresponents a l’any 
anterior,  per tal que el Fons social se’n pugui fer càrrec del 75% de les 
mateixes. 

Setè.- El Fons social es farà càrrec com a màxim del 75% de les despeses presentades. 
Es preveu que aquest percentatge pugui ser minorat d’acord a les sol·licituds 
presentades i la dotació pressupostària del Fons Social. 
L’import del Fons Social serà el resultat d’aplicar sobre la massa salarial bruta anual el 
percentatge del 2% + IPC de la Comunitat Autònoma, d’acord amb l’article 37.3 del 
Conveni col·lectiu de condicions de treball del personal de l’Ajuntament de Palafolls.  
Vuitè.- Finalment en quan a les inclusions, d’acord amb l’article 23.2 del referit 
Conveni també l’import de la renovació del carnet de conduir de tots els treballadors , 
que efectivament condueixin susceptibles vehicles oficials, aniran a càrrec de 
l¡Ajuntament, així com les despeses originades per a l’obtenció d’aquests.  
Nové.- l’Alcalde va convocar, a la Comissió paritària del Conveni per tal de donar 
compte de les ajudes mèdiques sol·licitades pels empleats així com per tractar aquells 
situacions que poguessin originar alguna interpretació addicional al marge de l’establert 
al Conveni col·lectiu de condicions de treball del personal laboral de l’Ajuntament de 
Palafolls, aquestes comissions es van celebrar els dies: 15 d’abril de 2015;4 de 
novembre de 2015; 16 de novembre de 2015; 30 de novembre de 2015 i 4 de desembre 
de 2015. 
Conclusió.- Revisades les sol·licituds del personal laboral de l’Ajuntament 
corresponents a l’anualitat 2014, s’informa favorablement de l’atorgament, la denegació 
,i l’arxiu, si s’escau, dels ajuts per despeses mèdiques, incloses en el Fons Social  i 
renovacions de carnets de conduir, d’acord amb l’annex del present informe, ajuts que 
ascendeixen a un import total de: 7.228,43 Euros per a l’any 2014, en el benentès 
que concorren els requisits establerts al Conveni col·lectiu de condicions de treball del 
personal laboral de l’Ajuntament de Palafolls, i la legislació en vigor permet el seu 
abonament.” 
 
Informo: 
 
A l’expedient administratiu facilitat no hi consta informe jurídic emès pel Secretari de la 
Corporació  En Sergi Ribas Beltran, que ha estat ocupant la plaça de Secretari de la 
Corporació els exercicis  2011, 2012, 2013 i 2014  en relació a la procedència d’aquest 
reconeixement. 
 
A l’expedient administratiu facilitat no hi consta informe de la Secretaria de la 
Corporació actual. 
 
A l’expedient administratiu facilitat no hi consta document signat pel  personal 
funcionari de l’Ajuntament que acrediti  la seva conformitat amb l’aplicació/distribució  
que s’ha fet a les seves peticions corresponents als exercicis 2011, 2012, 2013 i 2014. 
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A l’expedient administratiu facilitat no hi consta document signat pel personal laboral 
de l’Ajuntament que acrediti la seva conformitat amb l’aplicació/distribució  que s’ha 
fet a les seves peticions corresponents als exercicis 2011, 2012, 2013 i 2014. 
 
Legislació aplicable.- 
 
            -     Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

- Reial Decret Legislatiu 781/1986, que aprova el Text Refós de les 
disposicions legals vigents en matèria local. Art. 176. 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

- Reial Decret 500/1990, de 2O d’abril, Reglament Pressupostari.  
- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. Article 5O. 
- Bases d’Execució del Pressupost. 

 
Tramitació.- 
 

- S’ha de justificar el compliment de les següents actuacions: 
- Proposta del regidor/a responsable de la realització de la despesa. 
- Informe de la Intervenció. 
- Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda. 
- Acord del Ple de la Corporació, amb el quòrum de majoria simple. 

 
Examinada la documentació que integra l’expedient, d’aquesta manera excepcionalment 
s’imputaran al Pressupost en vigor, obligacions del Capítol 1 corresponents a exercicis 
anteriors,  amb reconeixement d’aquestes i  l’adopció de l’acord corresponent 
d’habilitació pel Ple de la Corporació.  
 
La consignació pressupostària suficient en les partides pressupostàries corresponents per 
fer front a la despesa s’habilitaran mitjançant l’expedient d’Incorporació de Romanents 
de l’Exercici 2015 a l’exercici 2016 i l’expedient núm. 1/2016 de transferència de 
crèdits d’altres conceptes de despesa del capítol  1 del Pressupost vigent aprovat per la 
Corporació Municipal en Ple del dia 11 de desembre de 2015, aprovat definitivament a 
dia d’avui i modificacions posteriors. 
 
A la documentació que integra l’expedient queda acreditat el deute de l’Ajuntament 
amb els seus empleats. 
 
L’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 1/2016  trenca el principi 
d’anualitat pressupostària de la despesa, no obstant al estar acreditades les obligacions 
de l’Ajuntament, estarà obligat a reconeixer-les. 
 
L’Òrgan competent per a la seva aprovació és el Ple de la Corporació, previ  dictamen 
de la Comissió d’Hisenda. 
 
En conseqüència, es fiscalitza de conformitat l’Expedient de Reconeixement 
Extrajudicial de Crèdits número l/2016 per import de 77.969.11€ d’acord a la 
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justificació presentada per la tècnica de RR.HH. de l’Ajuntament Sra. Noemi Moreno 
Jimenez  i s’hauran d’aplicar amb el següents desglós:  

  
Aplicació pressupostària               Concepte                                               Import 
                                                   Fons social segons conveni: 
221/162.00                                   Personal funcionari                              30.719,89€ 
221/162.00                                   Personal laboral                                    47.249,22€ 
 

Vist el dictamen de la Comissió Especial de Comptes, de data 26 de gener de 2016, amb 
el vot favorable dels senyors Valentí Agustí i Bassa, M. Dolores Agüera Martín, José 
Manuel Rueda García, Rosa María García Colomer, Rafael Cubarsí Bas, Montserrat 
Rovira Riera i Juan Andrés Osorio Piñeiro, l’abstenció dels senyors Francesc Alemany i 
Martínez, Susanna Pla i Capdevila, Jordi Villaret i Sayago i Martín Victoria Iglesias i el 
vot en contra del senyor Oscar Bermán Boldú, acordà: 
 
Primer.- L’aprovació de l’expedient de RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 
DE CRÈDIT, per a la seva imputació al pressupost de despeses de l’exercici 
econòmic de l’any 2016, no imputats a l’exercici 2011. 2012, 2013 i 2014 que 
importa la quantitat total de 77.969,11€ segons l’annexe redactat per la Tècnica de 
Recursos Humans de l’ajuntament Sra. Noemí Moreno Jimenez que consta a 
l’expedient. 
 
Segon.- Aplicar, amb càrrec al Pressupost 2016, els crèdits següents amb càrrec a 
la partida pressupostària següent: 
 
221/162.00-  Fons social segons conveni                                  77.969,11€. 
 
Tercer.- Comunicar l’acord a la Intervenció i tresoreria municipal. 
 
Sra. Agüera:  Això es tracta de que quan has de fer un reconeixement de crèdit 
extrajudicial és perquè tens un deute d’un any que ja s’ha tancat, un any que ja està 
vençut. L’Ajuntament fa un temps que estava negociant el fons social, és un fons que 
està recollit en el pacte dels funcionaris i en el conveni del personal laboral, és un fons 
social d’ajuts que tenen dret els treballadors i hi havia una sèrie de supòsits doncs que 
no acabaven d’arribar a un acord, que eren interpretatius, està regulat, però, bé. Després 
de moltes, moltes reunions, això s’ha demorat molt en el temps, que la veritat és que no 
s’hauria d’haver trigat tant però, bé, quan negocies i a vegades no et poses d’acord 
doncs els terminis o el plaços es van allargant. Finalment van arribar a un acord el 4 de 
desembre, s’han fet tots els càlculs i arrel d’aquests càlculs doncs s’ha de reconèixer 
extrajudicialment les quantitats. Són el fons social del 2011, 12, 13 i 14, són trenta mil 
euros del personal laboral i quaranta-set del personal funcionari. D’això es fa el 
reconeixement i es proposa això el reconeixement extrajudicial per un import de 
setanta-set mil vuit-cents seixanta-nou euros. Sí que si em permeteu volia agrair l’esforç 
de totes les persones que finalment han fet possible aquest acord; regidors, tècnics i 
sobretot als membres del Comitè de personal tant de funcionaris com laborals i, bé, es 
tracta d’aprovar aquesta modificació per fer els pagaments corresponents a les persones 
que els hi pertoca. 
 
Sr. Alcalde: Intervencions. Esquerra Republicana? Sr. Alemany té la paraula. 
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Sr. Alemany: Moltes gràcies. Estem parlant d’un procés que ja ve d’una altra aprovació 
que vam fer uns dies també de reconeixement, bé, no sé si extrajudicial en aquell 
moment? no, molt bé, en el qual l’Ajuntament tenia un dèficit de reconeixement com a 
mínim amb els seus treballadors, no entrarem a discutir perquè estem d’acord i aquest és 
un punt que després criticarem que són condicions poc clares i, per tant, no entrarem a 
discutir si un aspecte s’ha de cobrir o no s’ha de cobrir perquè a més és una temàtica 
que és força fàcil fer demagògia perquè aquesta gent se li ha de pagar no sé què, si tenen 
el conveni no sé quants, etc, etc, per tant, no entrarem en aquest punt. Sí que hem de fer 
especial esmen, i en aquest punt sí crítica, el fet de que s’hagin pogut acumular quatre 
anualitats. Li dèiem a la Comissió, li dèiem que si s’intenta practicar l’empatia envers 
els treballadors, si un any no et poses d’acord i segueixes negociant això pot passar dos 
anys, tres, quatre anys la sensació és que et prenen una miqueta a broma per no dir 
d’una altra manera. Si els treballadors resulta que tenen la sensació que els seus drets 
són... no són tinguts en compte el més fàcil és que això tingui derivades. Després si li 
afegim el fet que hi havia una línia vermella que era, si no recordem malament, el dia 3 
de febrer on hi havia ja la data posada pel judici, tenim casi la certesa que tot aquest 
acord es desenvolupa a partir del fet de que hi ha un judici que marca el final de tot 
plegat. Si no és així ho sembla molt. I en qualsevol cas haver esperat aquests quatre 
anys, per nosaltres, només s’explica pel fet de que les condicions d’aquest conveni on 
està recollit el que es pot i el que no es pot pagar i la regulació que implica no estan 
clares. I com més interpretativa és una cosa d’aquestes passen dues coses; una, i parlaré 
dels dos extrems perquè..., és a dir, des del punt de vista de treballadors que puguin ser 
més agosarats a l’hora de demanar ajudes s’agafen a qualsevol opció per poder... i aquí 
hi ha la interpretació per part de l’Ajuntament de dir home això no tocaria. I per part de 
l’Ajuntament pot passar també que sigui restrictiu en excés o, fins i tot, que pugui 
practicar una diferència de criteri segons la persona que ho demana. És clar, en cap cas 
segur que no s’ha fet això i, per tant, el que penso que en ares de la transparència que és 
un dels béns que ara mateix està guanyant més pes específic i que està molt bé que sigui 
així voldríem també preguntar-li a la... intuïm la resposta però ens agradaria que ens la 
donés, que ens confirmés el compromís de poder redactar aquest llistat clar, evident, del 
que queda inclòs i el que no queda inclòs per cobrir per aquest fons social i en quin 
nivell de familiars, per quins valors econòmics i que fos una llista que fos pública que 
tots els treballadors... perquè una altra cosa que ens preocupa també és que, és clar, 
aquest fons social afecta a les persones que l’han demanat diguéssim però, potser, per 
desconeixement hi ha altres persones que han tingut les mateixes circumstàncies o, 
potser, fins i tot, més apretades econòmicament parlant i no l’han demanat perquè no ho 
coneixien o perquè els hi feia mandra haver de justificar segons que, etc, etc, etc. Per 
tant, si hi ha aquest compromís i hi ha una data perquè ara se’ls hi ha de demanar data 
aproximada encara que sigui, una data, per poder fer de forma transparent aquell llistat i 
així ja no haguem de tornar a parlar del que és interpretatiu i del que no és interpretatiu. 
 
Sra. Agüera: Et vaig contestant, si em deixo algu em tornes a preguntar. La veritat és 
que ens vam atascar en l’any 2011, 2012 i ens vam parar allà. Com que no havíem resolt 
aquests dos anys no vam continuar valorant els altres dos llavors, ens vam quedar allà 
aturats. S’han fet moltes reunions, si voleu teniu les actes a disposició, hem anat a dos 
actes de mediació, en l’últim al qual vam anar sembla ser que el que nosaltres vam 
proposar no es va transmetre bé a l’altre part i vam sortir sense cap acord i ja teníem 
judici, vam anar a judici el dia 29 d’octubre o 28 no sé, cap allà finals d’octubre, abans 
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d’entrar vam parlar, nosaltres els hi vam dir la proposta que havíem fet que ens sobtava 
que no haguessin acceptat la proposta que vam fer al Tribunal Laboral de Catalunya i la 
nostra sorpresa va ser que del que nosaltres vam proposar a ells no els hi va arribar 
d’aquella manera i, llavors, van suspendre la vista aquell dia perquè sí que estaven 
d’acord amb els plantejaments d’aquell dia. Ens vam tornar a posar a treballar i el 4 de 
desembre vam arribar a l’acord dels quatre anys. Sí que les condicions estan regulades 
però d’una manera general i la casuística cada dia et trobes coses diferents que són més 
interpretatives la medicina i totes aquestes històries van canviant molt i el que abans no 
existia ara existeix, són tractaments innovadors, moltes coses. Després dir-vos que hi ha 
casos que estan molt clars, altres doncs que la gent ha de justificar bé la despesa i ha de 
portar les coses en forma i els casos que són interpretatius es discuteixen en una 
comissió i, allà, es valoren i si s’ha de demanar al treballador que porti més 
documentació per justificar aquella despesa doncs se li dóna un plaç i el treballador ho 
porta, si ho pot fer o no perquè a vegades no ho pot fer. Després sí que estem treballant, 
l’Ajuntament va denunciar el Pacte de funcionaris i el Conveni del personal laboral i 
estem treballant en aquest tema pel que explicaves, que els supòsits estiguin molt clars i 
que no hi hagi lloc a interpretació. Estem treballant amb el conveni, portem dos 
reunions, fem reunions cada quinze dies amb tots els membres del Comitè i això estarà 
regulat i estaran valorats i hi haurà un tope màxim de quantitats. El Conveni està 
publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i els treballadors ho tenen penjat 
em sembla que està a la pàgina web, això no ho sé, però si no es pot penjar. No sé si 
m’he deixat alguna cosa, disculpa. 
 
Sr. Alemany: El termini en el qual... però és igual, entenc que estan en procediment i, 
per tant, el termini que... 
 
Sra. Agüera: Sí, ara ja s’ha fet el reconeixement extrajudicial i... 
 
Sr. Alemany: No de pagament, el termini per aclarir... 
 
Sra. Agüera: El Conveni? 
 
Sr. Alemany: Sí, per aclarir els conceptes. 
 
Sra. Agüera: Nosaltres volem en tres o quatre mesos però un Conveni i un Pacte és 
complicat. Ho intentarem. 
 
Sr. Alemany: D’acord. Ho recordarem d’aquí a quatre mesos. Després hi ha un aspecte, 
entenc que formal, en el qual en l’informe emès per la Regidoria d’Hisenda s’indica 
que, no sé si és important o no però com que aquí queda plasmat, “a l’expedient 
administratiu facilitat no hi consta l’informe jurídic que emès pel Secretari de la 
Corporació” en aquells anys, no? “que ha estat ocupant aquesta plaça durant el 2011, 
2012, 2013, 2014 i tampoc hi ha a l’expedient administratiu, no hi consta tampoc 
informe de la Secretaria de la Corporació actual, com tampoc hi consta signat pel 
personal funcionari i pel personal laboral la seva conformitat a l’aplicació de les seves 
peticions durant aquests anys.” Això no sé si és important o no a nivell de tramitació, ho 
exposo perquè m’ho aclareixin el fet de que no hi hagi... o que s’especifiqui que no hi és 
això si és important a l’hora de... 
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Sra. Agüera: El tema de Secretaria a nivell legal no és preceptiu perquè hi ha l’informe 
de la Tècnica de Recursos Humans que és la responsable d’aquesta matèria i l’altre que 
deies que no hi havia tampoc la...? 
 
Sr. Alemany: “A l’expedient administratiu facilitat no hi consta el document signat pel 
personal funcionari de l’Ajuntament que acrediti la seva conformitat i del personal 
laboral de l’Ajuntament que acrediti la seva conformitat”. Entenc que el fet de que no hi 
hagi aquesta signatura és circumstancial, és a dir, hi ha conformitat suposo. 
 
Sra. Agüera: Sí. Les actes del dia de l’acord estan signades i ara el que s’ha de fer una 
vegada tenim el reconeixement extrajudicial és comunicar-li a cada treballador la seva 
quantitat i donar-li un plaç per si no està d’acord que faci la reclamació que consideri 
oportuna. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé, gràcies. Partit Popular. Sr. Bermán té la paraula. 
 
Sr. Bermán: Jo començaré per l’últim. Evidentment l’anotació de la Regidoria 
d’Hisenda sobre el tema que s’està comentant al final, sobre el tema dels informes, a mi 
sí que m’agradaria tenir un informe de secretaria donant una validesa de la treballadora 
de recursos humans, com les competències, si no és funcionària de carrera. A mi 
m’agradaria saber el perquè, no? almenys que es faci un informe sobre que la Tècnica 
pot signar documents com a laboral d’aquest Ajuntament. Jo tenia entès que els 
funcionaris de carrera són els que tenien legitimat per poder signar. Són 
puntualitzacions que ha fet la mateixa Interventora. Sí volia comentar que s’ha parlat 
inicialment de, que jo crec que ha sigut una mala gestió per part de l’Ajuntament s’ha de 
reconèixer, suposadament del 2011 on ja s’havia anotat aquestes mancances i que 
s’havia negociat malament no podíem esperar al 2012, al 2013 i al 2014. Jo crec que per 
part de l’Ajuntament s’ha de reconèixer que probablement el donar tot sense acotar, per 
dir-ho així, els calés de l’Ajuntament, ningú pensava que tothom a tuti pleni demanaria 
el que volguessin en el fons social. Aquí ve la mare de la qüestió, que els conceptes de 
l’Ajuntament amb criteri són raonables o no són raonables, aquí vé aquest problema. El 
curiós de tot és que l’Ajuntament sí que veritablement a l’hora de negociar aquest 
conveni, jo sí que demanaria que quan hi hagi un expedient, almenys l’expedient 
estigués analitzat amb tots els conceptes amb la valoració del mateix Ajuntament, està 
posat “no apto” però no sabem el concepte de perquè no apto, a l’expedient no està. Jo 
he anat a Recursos Humans i no estava feta la relació, s’havia de mirar instància per 
instància des de l’exercici 2011, 12, 13 i 14 i comprendran si ho han fet instància per 
instància cada treballador jo crec que hagués sigut el normal que a dintre de l’expedient 
hagués estat feta la relació per valorar solament el criteri. Sí que m’ha donat un la 
sospita, d’agafar un, no diré el nom per protecció de dades, però sí que crec que aquest 
Ajuntament s’ho hauria de mirar. Aquest Ajuntament reconeix una factura d’onze mil 
euros pel canvi bucal d’una persona i li paguin 8.850 euros perquè aquest senyor, que 
no té res a veure amb tema del treball, aquest Ajuntament amb un conveni mal negociat 
pel meu entendre i com que no s’ha posat un tope de dir hasta tres-cents euros tothom 
podia demanar, aquest senyor s’ha canviat tota la boca amb implantes i l’Ajuntament ho 
ha pagat. El curiós de tot és que aquest conveni mateix, mal negociat, si el seu familiar 
colindant, la seva parella presenta factura també que s’hagi de canviar bucalment la seva 
boca l’Ajuntament també pagarà. Llavors, jo demanaria, demanaria de veritat, que si 
comencem a mirar tots els conceptes, que he començat a mirar però he dit prou, 
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Alcalde, he dit prou, jo sóc al revés perquè el senyor d’Esquerra Republicana ha dit que 
no entraríem en conceptes perquè sinó s’asustaria, jo m’he asustat i solament li deixo 
aquesta valoració. 
 
Sr. Alcalde: No faci demagògia. 
 
Sr. Bermán: Això no és demagògia, això és els calés del poble on tothom paguem els 
nostres impostos i jo crec que les negociacions no s’han de fer d’aquesta manera perquè 
en molts convenis todo no vale i jo crec que s’ha de reconèixer que aquest conveni us 
heu donat compte que no s’ha gestionat bé per això han tingut aquest problema des del 
2011 hasta el 2014. Jo demanaria una reflexió d’aquest Ajuntament perquè amb els 
diners dels ciutadans, com vostè sempre diu que estem criticant, tothom paguem els 
nostres impostos i veritablement a mi em costa molt pagar els meus impostos de casa 
meva, l’IBI, i quan he vist això, Sr. Alcalde, li dic de veritat se m’ha caigut la cara de 
vergonya d’estar aquí a l’Ajuntament. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé, gràcies. Ciutadans. 
 
Sr. Victoria: El nostre grup el que fa evidència i es veu clarament és que s’ha de fer un 
nou redactat d’aquest sistema perquè veig que ha fallat molt durant el 2011, 2012, 2013 
i 2014. S’ha de fer un redactat clar de les cobertures perquè sinó aquest problema el 
tindrem cada any, doncs, crec que s’hauria de fer urgentment, si pot ser en dos mesos 
millor que en tres, seria simplement això per evitar aquests problemes. 
 
Sra. Agüera: Contesto una mica als dos. Dir-vos que a lo millor per això hem trigat 
quatre anys. Dir-vos que per això hem denunciat el Pacte i el Conveni per treballar 
aquestes qüestions perquè no s’ajusten a la realitat actual de tot el món o de la crisi 
actual que tenim i per això ho hem denunciat, ho estem regulant, ho estem acotant i, bé, 
doncs que estem treballant, que segurament estem d’acord amb el fons i també jo moltes 
vegades he dit que quan hi ha dos parts no es  posen d’acord no és només culpa d’una, 
no? és culpa de tots dos, però jo crec que en comptes de fer retrets el que s’ha de fer és 
arribar a solucions, sóc partidària d’arribar a solucions. Dir-vos que hem intentat moltes 
vegades regular aquest tema i, evidentment, l’altra part ha estat totalment en contra 
perquè, ja us ho podeu imaginar, a ningú li agrada perdre drets i com Ajuntament per 
això ara ho hem denunciat, ho estem regulant. 
 
Sr. Bermán: Sra. Loli, ho heu fet vosaltres. 
 
Sra. Agüera: Sí. Si jo no t’ho discuteixo Oscar això. 
 
Sr. Bermán: Això no ho han fet els funcionaris, aquest Conveni amb els treballadors i 
l’equip de govern van confeccionar aquest Conveni i aquest Conveni inicialment estava 
bé. El problema ve quan aquest Ajuntament reconèix una sèrie de conceptes que per mi 
quan un comença a negociar al meu entendre són barbaritats. Perquè escolta’m, li he dit 
un concepte però en diria més i no voldria entrar. Perquè si tothom paguem coses que a 
nosaltres ens costa la vida privada i resulta que per criteri d’aquest Ajuntament s’han de 
pagar capritxets... 
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Sra. Agüera: Si ja t’ho he dit que per això estem treballant per acabar amb aquestes 
coses perquè el que en un principi és un dret amb l’abús es converteix amb això amb un 
abús. 
 
8. MOCIONS. 
 
8.1 MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ AL MANIFEST PER LA DEROGACIÓ DEL 
RD 900/2015 D’AUTOCONSUM. 
 
Vista la moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUIA-E per a l’adhesió al manifest 
per la derogació del RD 900/2015 d’autoconsum, la qual literalment diu: 
 
“El autoconsum elèctric és un dret cívic i un instrument clau a l’hora de crear un nou 
model energètic sostenible que ens permeti fer front a la realitat del canvi climàtic. 
L’autoconsum contribueix a reduir la dependència energètica de l’exterior –que en el 
cas de l’Estat espanyol és el 86%- i genera energia elèctrica de forma descentralitzada i 
respectuosa amb el medi ambient. D’altra banda, incrementa l’eficiència energètica, 
millora la competitivitat de les empreses, crea ocupació i fomenta l’economia local; a 
més, és una eina que, en mans de l’Administració Pública, pot pal·liar la pobresa 
energètica. Molt més quan, a dia d’avui, no requereix de cap subvenció pública per 
desenvolupar-se en el nostre país. 
 
Per aquestes raons i per la necessitat de democratitzar l’energia, tal com recull la 
proposta d’Unió Energètica de la Comissió Europea, qualsevol normativa reguladora de 
l’autoconsum hauria de tenir com a principal objectiu afavorir-lo i, per tant, inspirar-se 
en les millors pràctiques disponibles a nivell internacional. 
 
Des de les administracions municipals, provincials i autonòmiques no hem ni podem 
romandre aliens a aquest canvi. Les administracions públiques territorials són les més 
properes a la ciutadania, i per això les primeres que han d’exercir un paper 
exemplaritzant i informatiu: són gestores d’un enorme patrimoni que té uns costos 
creixents en matèria d’energia. Costos que, en moltes ocasions, pateixen d’una gestió 
inadequada. Hi ha un gran potencial de generar estalvis importants, que poden destinar a 
fins socials, especialment a la impulsió de mesures contra la pobresa energètica. Per 
tant, hem d’utilitzar tots els recursos a la nostra disposició per garantir, dins el marc de 
les nostres competències, una transició ordenada cap a un model energètic net i 
sostenible. 
 
Per tot això, el grup municpal d’ICV-EUIA-EPM proposa al ple els següents 
 
ACORDS: 
 

1. Instar a la derogació del Reial Decret 900/2015 de 9 d’octubre, pel qual 
s’estableix la regulació de les condicions admistratives, tècniques i econòmiques 
de les modalitats de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de 
producció amb autoconsum perquè sigui modificat íntegrament considerant les 
millors pràctiques disponibles. 

2. Instar a obrir un procés participatiu de redacció, amb la màxima urgència, d’una 
normativa realment favorable al desenvolupament de l’autoconsum que permeti  
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la societat en el seu conjunt gaudir dels seus beneficis econòmics, ambientals i 
socials, tenint en compte les consideracions dels diferents agents afectats per 
aquest normativa.” 

 
Sotmesa la moció a votació s’obté el resultat de vot a favor dels senyors Valentí 
Agustí i Bassa, M. Dolores Agüera Martín, José Manuel Rueda García, Rosa 
María García Colomer, Rafael Cubarsí Bas, Montserrat Rovira Riera, Francesc 
Alemany i Martínez, Susanna Pla i Capdevila, Jordi Villaret i Sayago, Juan 
Andrés Osorio Piñerio i Martín Victoria Iglesias i l’abstenció del senyor Oscar 
Bermán Boldú. En conseqüència la present moció resta, APROVADA. 
 
Sr. Osorio: Bona nit. Des del grup d’Esquerra Unida presentem la següent moció de la 
qual passarem a fer lectura perquè la gent sàpiga de que es tracta: 
 
“Moció per a l’adhesió al manifest per la derogació del RD 900/2015 d’autoconsum.  
El autoconsum elèctric és un dret cívic i un instrument clau a l’hora de crear un nou 
model energètic sostenible que ens permeti fer front a la realitat del canvi climàtic. 
L’autoconsum contribueix a reduir la dependència energètica de l’exterior –que en el 
cas de l’Estat espanyol és el 86%- i genera energia elèctrica de forma descentralitzada i 
respectuosa amb el medi ambient. D’altra banda, incrementa l’eficiència energètica, 
millora la competitivitat de les empreses, crea ocupació i fomenta l’economia local; a 
més, és una eina que, en mans de l’Administració Pública, pot pal·liar la pobresa 
energètica. Molt més quan, a dia d’avui, no requereix de cap subvenció pública per 
desenvolupar-se en el nostre país. 
 
Per aquestes raons i per la necessitat de democratitzar l’energia, tal com recull la 
proposta d’Unió Energètica de la Comissió Europea, qualsevol normativa reguladora de 
l’autoconsum hauria de tenir com a principal objectiu afavorir-lo i, per tant, inspirar-se 
en les millors pràctiques disponibles a nivell internacional. 
 
Des de les administracions municipals, provincials i autonòmiques no hem ni podem 
romandre aliens a aquest canvi. Les administracions públiques territorials són les més 
properes a la ciutadania, i per això les primeres que han d’exercir un paper 
exemplaritzant i informatiu: són gestores d’un enorme patrimoni que té uns costos 
creixents en matèria d’energia. Costos que, en moltes ocasions, pateixen d’una gestió 
inadequada. Hi ha un gran potencial de generar estalvis importants, que poden destinar a 
fins socials, especialment a la impulsió de mesures contra la pobresa energètica. Per 
tant, hem d’utilitzar tots els recursos a la nostra disposició per garantir, dins el marc de 
les nostres competències, una transició ordenada cap a un model energètic net i 
sostenible. 
 
Per tot això, el grup municpal d’ICV-EUIA-EPM proposa al ple els següents 
 
ACORDS: 
 

1. Instar a la derogació del Reial Decret 900/2015 de 9 d’octubre, pel qual 
s’estableix la regulació de les condicions admistratives, tècniques i econòmiques 
de les modalitats de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de 
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producció amb autoconsum perquè sigui modificat íntegrament considerant les 
millors pràctiques disponibles. 

2. Instar a obrir un procés participatiu de redacció, amb la màxima urgència, d’una 
normativa realment favorable al desenvolupament de l’autoconsum que permeti  
la societat en el seu conjunt gaudir dels seus beneficis econòmics, ambientals i 
socials, tenint en compte les consideracions dels diferents agents afectats per 
aquest normativa.” 
 
 

Sr. Alcalde: Molt bé, gràcies. Voleu fer algun comentari? Esquerra Republicana? 
 
Sr. Alemany: Sí. Bé, en el fons, el sentit de la moció que presenta, que votarem a favor 
dels companys d’Iniciativa, el que ve a dir és que bàsicament el mercat energètic estatal 
està dirigit per una sèrie d’interessos econòmics que fan que allò que és obvi, l’actiu que 
té tota la Península Ibèrica i diria que tot el sud d’Europa que és bàsicament tenir unes 
hores de sol enormes no puguin ser aprofitades per les persones, i si les persones es fan 
l’inversió per poder tenir unes plaques solars han de pagar un impost per poder gaudir 
d’aquesta energia neta i verda i poder bolcar-la a la xarxa perquè a més no deixen 
poder-la utilitzar directament i, per tant, no et deixen desconnectar de la xarxa. Aquest 
tema probablement és un dels escàndols que... de fet ara dir això aquests dies és una 
mica complicat perquè dintre de l’Estat espanyol els escàndols tenen... i això afecta 
també a Catalunya que ningú pensi que és una crítica... però, en tot cas, recomanaríem 
perquè és un article molt, molt, molt clarificador, un article de La Vanguardia del Sr. 
Antoni Puigvert que es diu “La magia de las eléctricas” en el qual diríem que destripa 
quin és el funcionament de tot plegat i com aquestes empreses amb una baixada 
espectacular que s’ha donat en el preu del megawatt, que és la unitat amb la qual es 
controla la producció energètica, amb el preu dels darrers anys, els seus beneficis han 
augmentat de forma exponencial. Això és un tema que és possible perquè hi ha lleis que 
ho regulen i que ho permeten i que si passa a l’Estat espanyol no passa enlloc més i que, 
a més, ha generat que de retruc tot un sector estratègic econòmic com era el de les 
renovables s’anés... acabessin amb aquest sector quan era un dels que tenia més..., en fi, 
més lògica no només amb el medi ambient i amb el planeta sinó que fins i tot amb les 
directives europees, etc, etc. Per tant, no té cap sentit el que estem fent en aquest país 
amb aquest procediment de despesa i, a més, per afegir-ho i per mirar-s’ho des des tots 
els punts de vista no només des de la sensibilitat mediambiental sinó també des de la 
sensibilitat econòmica ens fa tenir uns costos addicionals energètics enormes que ens fa 
molt menys competitius a l’hora de comparar-nos amb la resta d’Europa. Per tant, té tot 
el sentit que votem a favor d’aquesta moció. 
 
Sr. Alcalde: Moltes gràcies. No hi ha cap comentari? Vosaltres tampoc? Sí? PSC. 
 
Sr. Rueda: El PSC també votarà a favor aquesta moció, de fet la màxima promoció de 
les energies renovables es va produir en l’anterior legislatura a nivell del govern de 
l’Estat abans del canvi del Partit Popular, que amb el Partit Popular entre altres coses 
també s’ha carregat les polítiques d’energies renovables i de lluita contra el canvi 
climàtic i, per tant, afavorint a les grans elèctriques i com sempre en contra dels 
ciutadans. Per tant, votarem a favor. 
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8.2. MOCIÓ D’APROVACIÓ DEL  PROTOCOL MUNICIPAL D’ACTUACIÓ 
SOBRE IDENTITAT DE GÈNERE DAVANT  LA INFÀNCIA I 
L’ADOLESCÈNCIA EN EL SISTEMA EDUCATIU DE CATALUNYA. 
 
Vista la moció presentada pel grup municipal de Ciutadans d’aprovació del protocol 
municipal d’actuació sobre identitat de gènere davant la infància i l’adolescència en el 
sistema educatiu de Catalunya, i modificada per l’esmena introduïda pel grup municipal 
ICV-EUiA-E, on el text refós diu: 
 
“El día 27 de mayo de 2010, se aprobó en el Parlament de Catalunya, la ley 14/2010 de 
los derechos y oportunidades en la infancia y la adolescencia. 
 

‐ El día 2 de Octubre de 2014 se aprobó en el Parlament de Catalunya, la ley 11/2014 
para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales 
y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia. 

‐ El día 22 de Julio de 2015 se aprobó en el Congreso de los Diputados, la ley 8/2015 
para la protección a la infancia y a la adolescencia. Esta ley junto a la Convención de los 
derechos de los niños de Naciones Unidas, reconoce que todo menor tiene derecho a 
que su interés superior sea valorado y considerado en todas las acciones y decisiones 
que le conciernan.  

‐ Esta última expone además, que se tenga en cuenta la preservación de la identidad, la 
cultura, religión, convicciones, orientación e identidad sexual, en definitiva, el libre 
desarrollo de su personalidad. Éste último punto además, recogido también en el 
artículo 10 de la Constitución Española. 
Estas tres leyes, intentan responder a las  necesidades de un sector importante de la 
población, y por las que la mayoría de grupos parlamentarios llegaron a un acuerdo para 
poder dar solución a las necesidades que en gran parte estas leyes recogen. 
A fecha de hoy, tanto la ley 14/2010 y la ley 11/2014, ambas autonómicas, carecen de 
disposiciones reglamentarias para poder hacerla efectiva y como consecuencia de esta 
dejadez, tenemos que asistir a episodios de acoso escolar como el ocurrido el pasado 24 
de Diciembre de 2015 donde Alan,  menor transexual, tras el acoso continuado sufrido 
en varios centros educativo donde estudió, acabó quitándose la vida. 
Es por eso, por la voluntad de acelerar la implementación de soluciones ante estos 
casos, presentamos el borrador de un protocolo, que intenta facilitar la labor que en este 
sentido consideramos debe realizar tanto la concejalía de educación, la concejalía de 
igualdad, como la Conselleria d’Ensenyament. Un protocolo que queremos dejar abierto 
a entidades, centros educativos, AMPAS, partidos políticos y a la ciudadanía en general. 
 
ACUERDOS: 
 

1. Instar por escrito a la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a que 
desarrolle un protocolo específico en el ámbito educativo sobre el acoso escolar por 
orientación sexual o identidad de género. 
 

2. Instar por escrito a la Generalitat de Catalunya a que desarrolle reglamentariamente las 
leyes 14/2010 y 11/2014  aprobadas en el Parlament de Catalunya, y que destine en el 
siguiente ejercicio presupuestario una partida con recursos suficientes para que puedan 
desarrollarse de manera efectiva. 

 



55 
PLAÇA MAJOR, 11 08389 PALAFOLLS (BARCELONA) 

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

 

3. Aprobación del protocolo de actuación adjunto en el Anexo I de la presente moción -
formado por cinco (5) páginas-. 

 
4. Aprobar que en el Consejo Escolar municipal / casal / entidad educativa de 

PALAFOLLS, se presente el protocolo que les ofrecemos para que sea trabajado, 
enmendado y enriquecido,  para posteriormente elevarlo al Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya. 

 
5. Abordar el acoso como una cuestión estrictamente de protocolo de actuación dentro de 

los centros educativos es abordar sólo abordar una parte del problema. No podemos 
permitir en ningún momento que una persona por su orientación sexual sea perseguida 
en cualquier lugar, entonces queremos que se amplíe desde este aspecto. 

 

6. Que el profesorado deba aplicar unos protocolos determinados, rígidos y estándar para 
todos los casos de acoso, es estigmatizar más a una persona, el protocolo debería ser 
flexible para adaptarse a las necesidades de cada persona dentro de los centros 
escolares. Sobretodo, un punto que mencionan ellos que hay que insistir es en el 
despliegue i dotación económica de la Ley aprobada por el Parlament de Catalunya que 
prevee, incluso, sanciones para estas acciones. 

 
7. Hay que insistir que para implementar cualquier política previamente hace falta una 

diagnosis de la realidad y de la problemática, y es esto lo que hace falta que haga la 
Generalitat de la mano de los colectivos afectados. 
 
ANEXO I - PROTOCOLO DE ACTUACION SOBRE IDENTIDAD DE 
GÉNERO ANTE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO DE CATALUÑA 

Introducción 

 
La identidad de género se establece a través de la experiencia íntima del propio género, 
incluyendo la vivencia del propio cuerpo y sexualidad así como la práctica social con el 
sexo sentido, en aspectos como la vestimenta, el lenguaje y otras pautas de 
comportamiento. 
 
La transexualidad, considerada como un rechazo al sexo asignado al nacer, ha sido 
ampliamente estudiada ya por la medicina y por la psicología. Se trata de una realidad 
social que requiere una respuesta del legislador, para que la inicial asignación registral 
del sexo y el nombre propio puedan ser modificadas, con la finalidad de garantizar el 
libre desarrollo de la personalidad y la dignidad de las personas cuya identidad de 
género no se corresponde con el sexo con el que inicialmente fueron inscritas.  
 
La realidad de las personas transexuales forma parte de la diversidad humana, aunque 
no siempre es visibilizada, comprendida, valorada e integrada con normalidad a nivel 
social, debido al desconocimiento se enfrentan a obstáculos para su participación social 
que conectan con un sistema de creencias que perpetúan la discriminación. En este 
sentido el ámbito educativo es el lugar idóneo para integrar esa diversidad, 
estableciéndose como un recurso transformador e imprescindible en la transmisión de 
los valores de igualdad, pluralidad, diversidad y respeto. 
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La manifestación de disconformidad con el género asignado al nacer puede suponer, en 
la infancia y juventud, una situación de especial vulnerabilidad y llegar a provocar 
problemas de integración o rechazo social, que en el ámbito educativo pueden 
desembocar en abandono o fracaso escolar, con la consiguiente repercusión negativa en 
el futuro personal y profesional. Esta circunstancia puede vivirse con normalidad, de un 
modo no traumático o llegar a producir profundo malestar y rechazo del propio cuerpo. 
Las dificultades a las que pueden enfrentarse estos niños y adolescentes aconsejan 
desarrollar actuaciones que permitan anticipar una respuesta en el ámbito educativo, 
contando con sus familiares y su entorno, para conseguir su plena integración social, y 
evitar situaciones de rechazo, discriminación o transfobia. 
 
Los niños y adolescentes transexuales son invisibles para sus centros educativos que 
carecen de protocolos para hacer los centros libres de discriminación, y todo lo que es 
invisible es más vulnerable a la exclusión y la discriminación. 
 
Hay que ser conscientes que queda una larga lucha para lograr eliminar el estigma y la 
discriminación que sufren los niños y adolescentes transexuales y para lograr que las 
leyes incluyan su realidad. Leyes que respeten su identidad de género y ayuden a evitar 
las consecuencias de la transfobia que en este momento experimentan. De momento 
solo podemos acudir en nuestro país al art.10 de la Constitución,  y a la primacía del 
interés superior de los menores consagrado en la Ley Orgánica 1/1996, de protección 
jurídica del menor, modificada recientemente por la Ley Orgánica 8/2015 de 
modificación del sistema de protección a la infancia y adolescencia y por la ley 26/2015 
de protección a la infancia y la adolescencia. En Cataluña, además, estos derechos se 
recogen en la Ley 11/2014, por los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros 
e intersexuales y para erradicar la homofobia, bifobia y la transfobia,  que a día de hoy, 
carece de reglamento para su aplicación efectiva y en lo que se refiere a los derechos en 
la infancia y adolescencia, en la ley 14/2010 también sin desarrollo reglamentario.  
 
Por todo ello, en el ámbito educativo es necesario abordar estas situaciones 
proporcionando información y formación a la comunidad educativa, favoreciendo el 
aprendizaje y la práctica de valores basados en el respeto a la diferencia, en la tolerancia 
a la diversidad sexual y de género. 

Principios generales de actuación 

 
Con el fin de proteger el libre desarrollo de la personalidad y el derecho de expresar la 
propia identidad del alumnado en el ámbito del sistema educativo, y de acuerdo con la 
Ley 8/2015 de 22 de Julio de 2015, para la protección del menor, por la no 
discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de 
los mismos, los centros docentes tendrán en cuenta los siguientes principios generales 
de actuación: 
 

a) De conformidad con la normativa vigente, los centros docentes desarrollarán los 
proyectos educativos y los reglamentos de organización y funcionamiento desde el 
principio general de la tolerancia, la libertad y a los derechos de identidad de género del 
alumnado, así como para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los 
mismos. 
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b) El desarrollo de la vida de los centros docentes y las actividades de los mismos, en 
general, se orientarán a considerar dichos centros como espacios libres de acoso, 
agresión o discriminación por motivos de identidad de género o de orientación sexual. 

c) Los centros docentes adoptarán cuantas medidas sean necesarias para la prevención, 
detección y erradicación de actitudes y prácticas que, de conformidad con la normativa 
vigente, manifiesten prejuicios sexistas, supongan discriminación, o estén basadas en la 
idea de la inferioridad o superioridad de cualquier orientación sexual o identidad de 
género. 

d) Los centros docentes realizarán actuaciones para favorecer la plena integración del 
alumnado no conforme con su género asignado al nacer, y para evitar cualquier forma 
de exclusión social o manifestación de violencia, acoso u hostigamiento hacia dicho 
alumnado o sus familias, asegurando, en su ámbito, la protección y el respeto debido a 
su identidad de género. 

Objeto 

 
El presente protocolo de actuación en Santa Susanna tiene como objeto establecer 
orientaciones y pautas de intervención para la adecuada atención educativa del 
alumnado menor de edad no conforme con su identidad de género, garantizando el libre 
desarrollo de su personalidad y la no discriminación por motivos de su identidad sexual, 
así como facilitar procesos de inclusión, protección, sensibilización, acompañamiento y 
asesoramiento al alumnado, a sus familias y al profesorado. 
 
Asimismo, el  presente protocolo tiene como objeto establecer actuaciones para 
prevenir, detectar y evitar situaciones de transfobia, exclusión, acoso escolar o violencia 
de género, ejercidas sobre el alumnado no conforme con su identidad de género, 
incluyendo la coordinación institucional, que permitan identificar sus necesidades y 
adoptar, en su caso, las medidas educativas adecuadas. 

Identificación y Comunicación 

 
1. Cuando el padre, la madre o las personas representantes legales del alumno o la 

alumna, o el alumnado mayor de edad, comunique al centro/casal de Santa 
Susanna una identidad de género que no coincida con el sexo asignado al nacer, 
la dirección del centro docente trasladará esta información al Equipo Docente y 
al Equipo de Orientación Educativa, Departamento de Orientación, o al 
profesional de la orientación educativa en los centros docentes, según proceda, 
con el objeto de poder identificar sus necesidades educativas y adoptar las 
medidas de sensibilización e información necesarias para asegurar el respeto a 
su identidad de género y su plena integración en el centro docente, contando con 
el consentimiento expreso del padre, madre o sus representantes legales en el 
caso del alumnado menor de edad. En este proceso se podrán aportar al centro 
los informes oportunos a fin de apoyar la petición de adopción de medidas 
específicas en relación con la identidad de género del alumno o la alumna. 
 

2. Cuando el tutor o tutora de un grupo, o cualquier miembro del equipo docente 
del centro, observe en un alumno o una alumna menor de edad de manera 
reiterada y prolongada la presencia de conductas que manifiesten una identidad 
de género no coincidente con el sexo asignado al nacer, lo comunicará al equipo 
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directivo del centro. Este propondrá a la familia o representantes legales una 
entrevista con el profesorado que ejerce la tutoría, a la que podrá asistir el 
profesional de la orientación educativa en el centro, en la que se informará de los 
hechos observados, los recursos existentes en el ámbito educativo y externos al 
mismo. El objeto de tales reuniones es la posibilidad de iniciar un proceso para 
identificar las necesidades del menor y determinar las posibles actuaciones a 
desarrollar en el centro, con el consentimiento expreso de la familia o 
representantes legales del alumno o alumna. 

 
3. Realizada la identificación de las necesidades de este alumnado, desde la tutoría, 

junto con el Equipo de Orientación Educativa, Departamento de Orientación, o 
el profesional de la orientación educativa, trasladará esta información a la 
dirección del centro e informará a la familia o representantes legales, de los 
resultados de la misma y se asesorará a los mismos sobre los recursos propios 
del sistema de salud correspondiente. En el caso que la familia o representantes 
legales decidieran hacer uso de estos recursos, se acompañará el informe 
correspondiente elaborado por el Equipo de Orientación Educativa, 
Departamento de Orientación, o el profesional de la orientación educativa. 

4. En los procesos de identificación y comunicación de la situación del alumno o 
alumna transexual se observará en todo momento el máximo re desarrollar 
libremente su personalidad durante su infancia y adolescencia conforme a su 
identidad sexual y absoluta confidencialidad en relación con el contenido de las 
entrevistas e informaciones aportadas. 

 

Medidas organizativas y educativas a adoptar en el centro 

 
Teniendo siempre presente el interés del alumnado y la necesidad de garantizar su 
igualdad y no discriminación por su especial vulnerabilidad, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de Julio, y en la Ley 26/2015 de 28 de 
Julio y de acuerdo con el padre, la madre o los representantes legales, en caso de tratarse 
de menores de edad, la dirección del centro procederá a establecer las siguientes 
medidas: 
 

1. Indicar a la comunidad educativa del centro que se dirija al alumno o alumna por el 
nombre elegido, nombre que utilizará libremente en los documentos de su propia 
elaboración. La comunidad educativa de Santa Susanna la componen no solo los centros 
escolares (Santa Susanna y Montagut), sino también los casales y los centros de jóvenes 
pre-adolescentes y adolescentes. 

2. Adecuar la documentación administrativa del centro docente (listas de clase, boletín 
informativo de calificaciones, carnet de estudiante, composición de grupos, etc.), a fin 
de tener en consideración el nombre y el género con el que se siente identificado el 
alumno o alumna. Todo ello sin perjuicio de que en el expediente oficial del alumno o 
alumna, y hasta tanto éste no sea modificado legalmente, se mantengan los datos de 
identidad registrales a efectos oficiales.  

3. Garantizar, en todo caso, la libertad en el uso de la vestimenta con la que el alumno o 
alumna se sientan identificados. Si en el centro existe la obligatoriedad de vestir un 
uniforme diferenciado por sexos, se reconocerá el derecho del alumno o la alumna a 
vestir con ropas o uniforme acordes a la identidad de género manifestada. 
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4. De acuerdo con el Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en Educación, se evitará 
realizar en el centro actividades diferenciadas por sexo. Si en alguna ocasión estuviese 
justificada esta diferenciación, el profesorado tendrá en consideración el género con el 
que el alumno o alumna se siente identificado, respetando su elección cuando la 
confección siga criterios de voluntariedad del alumnado.  

5. Se garantizará que el alumnado tenga acceso a los aseos y vestuarios que le corresponda 
de acuerdo con su identidad de género. 

6. Se promoverán actividades dirigidas a las familias para informar y sensibilizar  sobre la 
vulnerabilidad, discriminación y la necesidad de adquirir nuevas habilidades para 
facilitar la participación del alumnado y sus familias en la vida escolar. 

7. Se realizarán actividades en el centro escolar para sensibilizar al alumnado y el 
profesorado sobre las necesidades de la infancia y juventud transexual. 

Medidas de prevención, detección e intervención ante posibles casos de 
discriminación, acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil por identidad 
de género. 

 
1. Establecer las medidas necesarias, recogidas en el plan de convivencia del centro, para 

prevenir e intervenir ante las conductas de discriminación, exclusión, agresión, 
hostigamiento o de posible acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil que 
pudieran producirse, especialmente cuando esté presente una componente sexual, 
homófoba o de identidad de género. 

2. Cualquier miembro de la comunidad educativa de Santa Susanna que tenga 
conocimiento o sospechas de una situación de acoso escolar, violencia de género o 
maltrato infantil por identidad de género sobre algún alumno o alumna, tiene la 
obligación de comunicarlo al profesorado, al tutor o tutora, a la persona responsable de 
la orientación en el centro o al equipo directivo. En cualquier caso siempre se informará 
al director o directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo, que deberá 
elaborar un informe con la actuación del centro. 

3. En todos los casos en los que, a causa de la actitud del padre, la madre o el entorno 
familiar  hacia la identidad de género del alumno o alumna, se detecte alguno de los 
indicadores de maltrato infantil, así como cuando se estime que pueda existir una 
situación de acoso escolar, violencia de género, la dirección del centro docente 
procederá a las actuaciones pertinentes de acuerdo a lo establecido en el art. 8 de la Ley 
14/2010 de 27 de mayo de los derechos y las oportunidades en la infancia y la 
adolescencia. 

Coordinación entre Administraciones  e Instituciones 

 
La Administración Autonómica, a través de la Consejería competente en materia de 
menores, ejercerá las funciones de control y coordinación de Entidades Públicas y 
privadas que realicen actuaciones en el ámbito de la Ley 14/2010 de 27 de mayo, de los 
derechos y oportunidades en la infancia y la adolescencia. Igualmente fomentará 
actuaciones de cooperación con los ayuntamientos y otras instituciones públicas y con 
organizaciones y entidades privadas relacionadas con la protección de los derechos de 
identidad de género, así como con fundacionesi, asociaciones, federaciones y 
confederaciones de LGTB, en materia de asesoramiento y apoyo al alumnado  
transexual, a sus familias o representantes legales y la comunidad educativa.” 
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Sotmesa la moció a votació resta APROVADA  per unanimitat. 
 
Sr. Victoria: El grup de Ciutadans presentarà avui una moció que estableix un protocol 
d’actuació davant la identitat de gènere dels infants i adolescents del sistema educatiu 
català. En la moció que estem defensant en més municipis de Catalunya el que pretén 
és, l’objectiu bàsic d’aquesta moció és evitar qualsevol discriminació per motius 
d’orientació sexual al sistema educatiu i, a més, tenir les eines per poder detectar i 
corregir qualsevol discriminació, problema que cada dia té més impacte en la societat 
actual per això exposem quatre punts d’actuació. Primer, instar a la Conselleria 
d’Ensenyament de Catalunya a que desenvolupi un protocol d’actuació amb les lleis 
corresponents perquè no està del tot desarrollat. Segon, instar per escrit a la Generalitat 
de Catalunya que desenvolupi també una reglamentació amb la seva corresponent 
dotació pressupostària. I tercer, presentem un petit protocol base perquè es treballi amb 
les diferents entitats del poble amb els Consells Comarcals, partits polítics, etc, per a la 
seva millora i un cop acabat i es pugui enviar còpia al departament d’Ensenyament. 
 
Sr. Alcalde: Torn de paraules, començarem pel PSC. Sr. Rueda té la paraula. 
 
Sr. Rueda: Bé, en principi ja li dic que li votarem a favor des del grup socialista. 
Bàsicament, com vostè coneix, el Parlament de Catalunya va aprovar una llei pionera 
amb altres comunitats autònomes inclús amb altres regions i països que és la Llei contra 
la transfòbia, la homofòbia, etc, i, bàsicament, doncs, tots els que han patit alguna 
vegada una discriminació en aquest país doncs sabem el que és i, evidentment, no 
podem continuar permetent que això passi i molt menys quan un és petit i quan està a 
l’escola que és molt més sensible i està molt més làbil emocionalment. Em ve el record 
d’aquest nen que es va suïcidar fa pocs dies i és una llàstima que en ple segle XXI que 
l’orientació sexual d’una persona doncs sigui un motiu d’escarni del sistema educatiu i 
que condueixi a la mort. Per tant, apliquem la llei contra la homofòbia a Catalunya  i 
que siguin fets i no només paraules. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Esquerra Republicana, Sr. Alemany té la paraula. 
 
Sr. Alemany: Sí, gràcies. De fet, sabrà el Sr. Victoria, ja hi ha unes quantes mocions que 
circulen per diferents partits que van totes en el mateix sentit i que malauradament 
sorgeixen a partir d’un cas desgraciat com el que comentava el Sr. Rueda i en el qual 
pensem que aquí el que es posa sobre la taula és un fet que no  per evident deixa de ser 
més necessitat de que en parlem i és que tenim lleis que regulen, em ve al cap també 
l’aspecte dels maltractaments dins de la parella i com acaben en molts casos, que hi ha 
lleis que regulen, que hi ha dictàmens jurídics que marquen un allunyament i tot i això 
acaben malament i que, per tant, segurament l’èmfasi en aquest sentit que hauríem de 
prendre no sé si nosaltres podem prendre molt en aquest sentit però, en tot cas, 
segurament sí perquè estem parlant de la detecció precoç en les escoles, és poder 
generar un procés que sigui ràpid perquè com més es dilata la detecció, com més es 
dilata la presa de decisions, com més es dilata aquest procés que té tendència a 
gangrenar-se i ha generar un patiment com el Sr. Rueda exposava, doncs, més pateixen 
les persones i, no només això, més es reforça el missatge de que certs comportaments 
són possibles i no passa res. Per tant, nosaltres votarem a favor i el que faríem és 
intentar de si això acaba transformant-se en alguna comissió o s’acaba transformant en 
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algun procediment de poder intentar generar alguns procediments que siguin ràpids 
d’execució per evitar aquest patiment. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé. Per Partit Popular, Sr. Bermán. 
 
Sr. Bermán: Nosaltres donarem el vot a favor i, a més a més, fa qüestió d’un mes el 
govern central ha fet un protocol sobre aquest aspecte. El que passa és que 
veritablement i té tota la raó les competències estan cedides aquí, a la Generalitat de 
Catalunya, i per això Ciutadans ha presentat aquesta moció. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé. Iniciativa i Esquerra Unida. 
 
Sr. Osorio: Des del grup d’Esquerra Unida durant la jornada d’avui, i no hem pogut fer-
ho constar als altres grups, hem tingut una reunió amb Ciutadans per fer si és possible 
una sèrie d’incorporacions al text d’aquesta moció les qual entraríem a Secretaria i si 
tots estan d’acord sumem. Són simplement unes recomanacions. Abordar l’assetjament 
com una qüestió estrictament de protocol d’actuació dins els centres educatius és només 
abordar una part del problema. No podem permetre en cap moment que una persona per 
la seva orientació sexual sigui perseguida a qualsevol lloc, llavors, volem que s’ampliï 
des d’aquest aspecte. Que el professorat hagi d’aplicar uns protocols determinats, rígids 
i estàndards per a tots els casos d’assetjament, és estigmatitzar més a una persona, el 
protocol hauria de ser flexible per adaptar-se a les necessitats de cada persona dins dels 
centres escolars. Sobretot, un punt que mencionen ells que cal inssistir és en el 
desplegament i dotació econòmica de la llei aprovada pel Parlament de Catalunya que 
preveu, fins i tot, sancions per aquestes accions. Cal insistir que per a implementar 
qualsevol política prèviament cal una diagnosi de la realitat i de la problemàtica, i això 
cal que ho faci la Generalitat de mà dels col·lectiu afectats, per la qual cosa recomanem 
que dins de la part expositiva que es faci des de tots els nivells institucionals la 
competència en matèria d’ensenyament és de la Generalitat però cal que sigui una 
qüestió des de baix cap a dalt, és a dir, des dels pares, AMPAs i que aquestes necessitats 
arribin al sistema educatiu. Lògicament votarem a favor. 
 
Tot seguit, a proposta del senyor Alcalde i declarat d’urgència amb el vot a favor 
dels senyors Valentí Agustí i Bassa, M. Dolores Agüera Martín, José Manuel 
Rueda García, Rosa María García Colomer, Rafael Cubarsí Bas, Montserrat 
Rovira Riera, Juan Andrés Osorio Piñerio i Martín Victoria Iglesias i els vots en 
contra dels senyors Francesc Alemany i Martínez, Susanna Pla i Capdevila, Jordi 
Villaret i Sayago i Oscar Bermán Boldú, i per tant, amb la majoria prevista a l’art. 
103.3 de la refosa de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Ple 
procedeix a discutir la següent moció no inclosa en l’ordre del dia: 
 
8.3. MOCIÓ DEL GRUP DEL PSC I ICV-EUiA-E CONTRA LA 
MANIPULACIÓ DEL FET RELIGIÓS. 

 
Vista la moció presentada pels grups del PSC i ICV-EUiA-E, contra la manipulació del 
fet religiós que literalment diu: 
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“El nostre poble, històricament, s’ha caracteritzat per la convivència, la solidaritat i la 
construcció social amb la col·laboració de la ciutadania, les entitats i també pel  respecte 
a totes les expressions culturals i socials pròpies d’una societat moderna i equilibrada. 
 
El fet religiós, mai ha estat font de discòrdia, ni entre els veïns ni entre les institucions. 
Val a dir, que a Palafolls tampoc ha estat arrelada la tradició de les processons al carrer 
durant la Setmana Santa, fet que no impossibilita, el seu inici si així ho demanden els 
veïns,  les entitats o la pròpia parròquia. 
 
Des de fa uns anys, sota el nostre criteri, s’ha aprofitat políticament una expressió 
religiosa com són les processons per irrompre en l’equilibri comunitari, introduint en  
les celebracions de Setmana Santa del barri de Sant Lluís la desfilada de la “Hermandad 
de antiguos legionarios” que lluny de ser un acte integrador,  ha dividit els veïns i ha 
ferit la sensibilitat de part de la ciutadania. Cal insistir en que no es tracta de continuar 
amb una tradició religiosa, sinó  d’instaurar-ne una de nova, en la que es fa pública 
ostentació d’un posicionament polític, acollint aquesta “Hermandad” que està essent 
exclosa d’altres  poblacions. 
 
És evident, que  s’ha volgut camuflar, disfressar i manipular la defensa de la llibertat 
religiosa amb el que és la imposició d’una desfilada paramilitar pels carrers del barri, tal 
i com es pot observar en diferents xarxes socials i fins i tot a la premsa escrita. 
 
Per tot això el grup municipal del PSC i el de ICV-EUiA-E, proposen l’adopció dels 
següents acords: 
 
1.-Manifestar la nostra repulsa a la instauració de la desfilada davant qualsevol 
“Hermandad de los Antiguos Legionarios”, i el fet que s’hagi intentat disfressar 
com un acte de Setmana Santa el que realment és una desfilada paramilitar d’un 
cos pròxim a les ideologies de l’extrema dreta. 
 
2.-DESAUTORITZAR EXPRESSAMENT la presència en cap desfilada en la que  
participi qualsevol associació o entitat  d’ “antiguos legionarios“,  “exlegionarios”, 
“caballeros legionarios” o similars i qualsevol persona o entitat que ostenti armes, 
vestits paramilitars, o qualsevol altre material bèl·lic.  
 
3.-Respectar i garantir el dret a la llibertat religiosa, recolzant els actes de Setmana 
Santa tradicionals i les processons que la parròquia o les associacions de veïns 
vulguin celebrar ara i en un futur, sempre desvinculades de la manipulació 
política, de moviments paramilitars o que puguin ferir la sensibilitat dels nostres 
ciutadans. 
 
4.-Donar trasllat d’aquest acord al Bisbat de Girona, a la Parròquia de Palafolls, al  
Departament de Governació, al Cap dels Mossos d’Esquadra de Barcelona i al Cap 
de la Policia Local de Palafolls. 
 
5.-Defensar l’espai públic de Palafolls, com a punt de trobada, d’intercanvi, de 
convivència i de concòrdia necessaris per la cultura de la pau.” 
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Sotmesa la moció a votació s’obté el resultat de vot a favor dels senyors Valentí 
Agustí i Bassa, M. Dolores Agüera Martín, José Manuel Rueda García, Rosa 
María García Colomer, Rafael Cubarsí Bas, Montserrat Rovira Riera, Francesc 
Alemany i Martínez, Susanna Pla i Capdevila, Jordi Villaret i Sayago i Juan 
Andrés Osorio Piñerio, l’abstenció del senyor Martín Victoria Iglesias i el vot en 
contra del senyor Oscar Bermán Boldú. En conseqüència la present moció resta, 
APROVADA. 
 
Sr. Alcalde: La raó d’aquesta pressa és precisament ahir la Cofradia que s’ha fet 
recentment en en barri de Sant Lluís va venir-me a visitar per anunciar-me que volen fer 
la prossessó el dissabte sant i, d’alguna manera, com dintre de l’Ajuntament hi ha 
dubtes sobre, bàsicament jo crec que és no tant pel fet en sí sinó per l’entorn en el qual 
està, vam pensar que seria important que no fos una desició de l’Alcalde o del grup de 
govern sinó de tot l’Ajuntament. Penso que a més la Cofradia que d’alguna manera tal i 
com l’any passat jo especialment els hi vaig demanar que crees aquesta Associació i que 
d’alguna manera aquests actes de Setmana Santa fossin a través d’aquesta institució 
doncs ho han complert en aquest sentit, el que passa és que tenim algun problema al 
voltant de no exactament el que és la prossessó en sí sinó una sèrie d’acompanyants que 
considerem que no... que alguns de nosaltres considerem que potser no serien els més 
adequats, que generarien un cert conflicte i voldríem que aquesta... com si diguéssim 
aquest acompanyament no impedis el que és l’essencia i l’esperit, penso jo, de la 
Setmana Santa pels catòlics i, en aquest cas, per la Cofradia. Llavors, us demanaria que 
poguessim avui votar la urgència passar-la i que tinguessim temps per organitzar tant si 
és a favor com en contra doncs aquesta festivitat amb temps per prendre les decisions 
que caldrien. O sigui que votem primer la urgència. Els que pensin que això ho hem de 
votar avui poden aixecar la mà: seria el PSC, Iniciativa i Ciutadans. Els que pensen que 
no: Esquerra i el PP. Doncs, com s’està a favor anem a llegir-la. La llegirà la Regidora, 
la Rosa María, que és del barri de Sant Lluís, pensem que ha sigut feta entre tots una 
mica però ella ho pot llegir. 
 
Sra. García: Hola, bona nit, aquesta moció ve del grup socialista i d’Iniciativa i Esquerra 
Unida contra la manipulació del fet religiós, a continuació vaig a llegir-la. “El nostre 
poble, històricament, s’ha caracteritzat per la convivència, la solidaritat i la construcció 
social amb la col·laboració de la ciutadania, les entitats i també pel  respecte a totes les 
expressions culturals i socials pròpies d’una societat moderna i equilibrada. 
 
El fet religiós, mai ha estat font de discòrdia, ni entre els veïns ni entre les institucions. 
Val a dir, que a Palafolls tampoc ha estat arrelada la tradició de les processons al carrer 
durant la Setmana Santa, fet que no impossibilita, el seu inici si així ho demanden els 
veïns,  les entitats o la pròpia parròquia. 
 
Des de fa uns anys, sota el nostre criteri, s’ha aprofitat políticament una expressió 
religiosa com són les processons per irrompre en l’equilibri comunitari, introduint en  
les celebracions de Setmana Santa del barri de Sant Lluís la desfilada de la “Hermandad 
de antiguos legionarios” que lluny de ser un acte integrador,  ha dividit els veïns i ha 
ferit la sensibilitat de part de la ciutadania. Cal insistir en que no es tracta de continuar 
amb una tradició religiosa, sinó  d’instaurar-ne una de nova, en la que es fa pública 
ostentació d’un posicionament polític, acollint aquesta “Hermandad” que està essent 
exclosa d’altres  poblacions. 
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És evident, que  s’ha volgut camuflar, disfressar i manipular la defensa de la llibertat 
religiosa amb el que és la imposició d’una desfilada paramilitar pels carrers del barri, tal 
i com es pot observar en diferents xarxes socials i fins i tot a la premsa escrita. 
 
Per tot això el grup municipal del PSC i el de ICV-EUiA-E, proposen l’adopció dels 
següents acords: 
 
1.-Manifestar la nostra repulsa a la instauració de la desfilada davant qualsevol 
“Hermandad de los Antiguos Legionarios”, i el fet que s’hagi intentat disfressar com un 
acte de Setmana Santa el que realment és una desfilada paramilitar d’un cos pròxim a 
les ideologies de l’extrema dreta. 
 
2.-DESAUTORITZAR EXPRESSAMENT la presència en cap desfilada en la que  
participi qualsevol associació o entitat  d’ “antiguos legionarios“,  “exlegionarios”, 
“caballeros legionarios” o similars i qualsevol persona o entitat que ostenti armes, 
vestits paramilitars, o qualsevol altre material bèl·lic.  
 
3.-Respectar i garantir el dret a la llibertat religiosa, recolzant els actes de Setmana 
Santa tradicionals i les processons que la parròquia o les associacions de veïns vulguin 
celebrar ara i en un futur, sempre desvinculades de la manipulació política, de 
moviments paramilitars o que puguin ferir la sensibilitat dels nostres ciutadans. 
 
4.-Donar trasllat d’aquest acord al Bisbat de Girona, a la Parròquia de Palafolls, al  
Departament de Governació, al Cap dels Mossos d’Esquadra de Barcelona i al Cap de la 
Policia Local de Palafolls. 
 
5.-Defensar l’espai públic de Palafolls, com a punt de trobada, d’intercanvi, de 
convivència i de concòrdia necessaris per la cultura de la pau.” 
 
Sr. Alcalde: Fem la ronda de..., vosaltres voleu? Esquerra Republicana. 
 
Sr. Alemany: Des d’Esquerra Republicana ja ens hem posicionat molt clarament sobre 
el fet en qüestió, per tant, tornarem... ho hem fet en públic, ho hem fet en privat amb el 
Sr. Bermán i ara ho tornarem a fer. El que sí que ens passa que... ens sembla que 
aquesta moció és una oportunitat que creiem que no és la correcta, és a dir, s’utilitza el 
do de l’oportunitat de manera incorrecta. Primer de tot deixi’ns o deixeu-nos queixar del 
fet de que ens arriba la moció ni amb vint-i-quatre hores abans de que sigui presentada. 
No hem tingut oportunitat de participar en el redactat, tot i que en el fons hi estem força 
d’acord respecte el fet de no barrejar aspectes religiosos amb expressions militars. I 
aquest és l’aspecte que hem parlat en públic, ens hem expressat, i també en privat amb 
les persones que hem cregut convenient. No ens sembla bé que aquest tema no es 
solucioni d’una manera consensuada. I no ens sembla bé perquè no es tanca cap ferida, 
es parla de convivència amenaçada que és un concepte que com a mínim és discutible, 
és subjectiu, i que implica que algú decideix quan la convivència queda amenaçada o no 
queda amenaçada. Estant d’acord amb el fons ens sembla que aquest tipus de situacions 
quan hi ha un il·lusió al darrera de l’organització d’aquest procés i ens constava, i 
almenys amb això estàvem contents, ens constava que hi havia una intenció d’arribar a 
un acord, hi havia predisposició per totes les parts per arribar a l’acord, ens sembla que 
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votar aquesta moció avui no ajudarà, no ajudarà i, per tant, com que no ajudarà no serà 
positiu. Altrament, es posa sobre la taula i nosaltres el que demanaríem si no és 
impossible és que tenint en compte que estem parlant del 25 de març i que hi ha un 
temps prudencial necessari i que molt probablement tindrem algun Ple encara que sigui 
extraordinari, entre aquesta data i el 25 de març, que es doni més temps per negociar 
entre les parts perquè a nosaltres que ja hem definit moltes vegades que no tenim res en 
contra de les processons, potser no som molt practicants, no?, però, no tenim res en 
contra de les processons ens sembla una expressió religiosa i cultural absolutament 
respectable, sí que ens incomoda i moltíssim, no ens agrada gens, les expressions de tot 
tipus però, militars i aquesta, en concret, ens fa encara una mica més de..., en fi, ens 
genera una mica més d’incomoditat. D’altra banda, voldríem també comentar un altre 
aspecte que ens sembla rellevant i és que ens sembla que l’Alcalde està practicant un joc 
habilidos però criticable. I és que està, parlant amb un registre clar, amb un registre 
planer, està passant la patata calenta, és a dir, és una patata que li correspon a l’Alcalde 
decidir el que hagi de decidir i la passa a Ple cercant no ben bé... no sabem ben bé que 
cerca, no?, és a dir, generar algun tipus de controvèrsia, discussió, que veïns s’enfadin i 
tot plegat. No havent esgotat el camí de les negociacions com ens semblava, i vostè 
presentava que hi havia un canal en aquest sentit, passar això a Ple genera empitjorar les 
opcions, per tant, és un argument de més per tal de dir, home, la responsabilitat de 
permetre o no permetre, com vostè ja ha exercit en anys anteriors, aquesta desfilada és 
de l’Alcaldia i si l’Alcalde decideix traspassar a Ple aquesta responsabilitat, en tant que 
passant aquesta moció, entenc que igualment vostè haurà de signar algun decret en 
algun sentit, però traspassar a Ple, home, jo el convidaria a passar altres temes a Ple. Ja 
li vaig dir en l’últim Ple que estaria molt bé que discutíssim en Ple altres temes que ens 
semblen molt més importants com la contractació de dos milions i mig d’euros d’una 
obra, per exemple, que no passarà per Ple i això sí que ens sembla important i, en canvi, 
passem pel Ple això d’avui que no ens sembla tan important i que podria ser solucionat 
amb  discreció com en d’altres ocasions ja ha fet i que si ha calgut li hem reconegut. Per 
últim, ens sabria molt greu que d’aquesta votació d’avui, si es que l’acabem fent i no ho 
posposem, això és el que demanem, però si l’acabem fent avui i que nosaltres votarem a 
favor si es fa per deixar clar el perquè conceptualment no ens agrada, ja ho hem dit, 
aquestes expressions militars, d’acord? no pas el tema de la processó que estem 
absolutament d’acord i som respectuosos, per últim, ens sabrà molt greu que el barri de 
Sant Lluís, o una part com a mínim del barri de Sant Lluís que hi ha posat molta il·lusió 
en això doncs es senti agreujat. I com que ens sabrà molt greu és un aspecte que si es 
pot evitar, i jo penso que és el tarannà de tot el Ple, de tothom, doncs, podríem esgotar 
el termini de negociació i deixar-ho per un Ple més proper a la data en qüestió en què 
sempre tindrem temps si es que s’ha de votar aquesta moció. Moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Sr. Bermán. 
 
Sr. Bermán: Sr. Alcalde. Yo empezaría... es difícil para mí hoy dirigirme a un Alcalde 
que probablemente nos engaña en los Plenos y en los despachos nos pone la mano. Yo 
no sé si tratarlo en buena disposición en un despacho o en un plenario lo que usted hoy 
está haciendo aquí. Usted ha tenido reunión dos veces con la Cofradía, que por cierto le 
diré es un viernes santo, no es un sábado santo, se lo hemos dicho más de una vez, he 
visto que sus buenas disposiciones, sus buenas palabras a la hora de sentarse y hablar y 
consensuar las transforma en ser una persona, y con todos mis respetos y disculpe, 
irresponsable. Porque lo que ha hecho usted hoy aquí en el Pleno municipal es crear un 
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problema, como bien han dicho los señores d’Esquerra Republicana, donde 
verdaderamente la historia queda marcada en una realidad que el Cristo de la Buena 
Muerte son una hermandad, vecinos del pueblo, vecinos colindantes de Pineda donde si 
hablamos del Cristo de la Buena Muerte tiene una historia que sale desde una catedral 
religiosa. Y que usted me esté comparando paramilitares, de verdad, no acabo de 
entender como usted nos falta a todos los que somos religiosos, católicos, donde la 
procesión de Semana Santa de lo que se trata es un acto religioso que consta en la 
Constitución, y que usted lo esté, por unos cuantos, unos cuantos que usted dice que yo 
no los he visto que se han quejado, pero no se quejan cuando se hace la antorchada i no 
lo traspasa usted a un Pleno municipal donde pasan por todo el pueblo cuando se hacen 
las fiestas del pueblo, una parte del pueblo no está de acuerdo con la independencia pero 
usted deja al pueblo que pasen con una antorcha por todo el pueblo, yo no la comparto 
pero razonablemente el ayuntamiento lo tolera durante muchos años. Ahora vemos que 
hacemos una comparación de los legionarios, también haríamos una comparación con 
los trabucaires, también podríamos hacer un ejemplo con los romanos con lanzas, hay 
procesiones que también salen, que salen colindantes aquí en Malgrat de Mar o en 
Blanes. Y usted me está haciendo ahora una moción quitándose la responsabilidad que a 
la hora de la verdad lo único que tiene que hacer es contestar a un permiso que se ha 
solicitado y la otra parte contestará el derecho que tiene. Pero eso disfrazarlo cuando 
verdaderamente lo único que está haciendo inculcando, diciendo que son ideologías de 
extrema derecha y atentado a personas que han hecho en su vida estar haciendo su 
servicio militar y que aman y tienen un sentimiento por un Cristo que sale en una 
procesión de Semana Santa usted se acoge a que hay un malestar de una serie de 
personas para justificarse y presentar un Pleno municipal. Se hizo un video en el 2014 
que se salió y no hubo ningún problema. ¿Sabe qué problema hubo? Que las tiendas y 
los bares que estuvieron al lado se quedaron sin existencias porque lo que repercutió al 
pueblo fué riqueza. Y usted ahora lo que nos está haciendo es imponer sus creencias, las 
suyas Sr. Alcalde, porque si tenemos que hacer comparativas en las fiestas de navidad 
nos coloca a todo el pueblo “tú me iluminas”, números primos, y nos coloca por todo el 
pueblo gastándose más de cuarenta mil euros que lleva gastados en tantas iluminaciones 
y tantas letras por todo el pueblo, también hay una parte que no la comparte del pueblo 
que esté usted despilfarrando el dinero de esta manera y los ciudadanos tenemos que 
estar aguantando. ¿Cree que tiene usted derecho a presentar esta moción cuando 
verdaderamente usted está teniendo reuniones con la Cofradía y queda usted de acuerdo 
con la Cofradía? Y usted dice que queda mucho tiempo. Y usted dice en una reunión 
que bueno si se decide la Cofradía que si viene la Hermandad de Caballeros Legionarios 
a hacer la procesión que lo autorizaría en la primera reunión. Y ahora usted nos cambia 
ahora y quiere trasladar al pueblo y quiere trasladar a la gente que esto que estamos 
presentando es un ataque a la religión. 
 
Sr. Alcalde: Vaya acabando que tenemos que hablar todos. 
 
Sr. Bermán: Yo le digo, se lo pregunto. 
 
Sr. Alcalde: Se lo contestaré después. 
 
Sr. Victoria: El nostre grup creu que s’hauria d’haver arribat a un acord, i aquí 
coincidim amb Esquerra Republicana que això potser no hauria d’haver arribat a Ple, 
però, bé, això és un tema que creiem que hauria de ser un acord. 
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Sr. Osorio: Nosaltres reunits en assemblea vam manifestar la nostra voluntat que la 
llibertat religiosa ha de ser una cosa fonamental, és a dir, la llibertat de culte de 
qualsevol creença. Això pensem que es reflexa una miqueta en la moció, creiem en la 
llibertat religiosa però després de tenir converses amb el mossèn el qual ens va dir que 
ell no considerava que aquest acte fos religiós, en cap moment, i després de 
l’assemblea... veuríem perfectament raonable que los Caballeros Legionarios de Cristo 
desfilaran en Algeciras o Málaga perquè porten moltíssims anys que ho fan. Entenem 
que aquí hi havia hagut la processó que es treia a Santa Maria i amb paraules del propi 
mossèn es va deixar de fer perquè no anava ningú, és a dir, les tradicions han de tenir un 
sentit i el mossèn en aquest aspecte ens va dir que ell considerava que era més un fet 
laic, com va manifestar la pròpia ràdio, que no un fet religiós. Nosaltres votarem a favor 
perquè no volem entrar en la polèmica de discutir en el tarannà dels legionaris perquè 
podríem estar hores, però això és història i ara parlem del dia a dia i de la necessitat de 
que en aquest poble hi hagi una convivència i jo havia sigut testimoni i no d’una, de 
dos, de tres, de quatre persones que han demanat hora amb el Sr. Alcalde, ja sigui 
directament o a través, per protestar pel tema de la processó. 
 
Sr. Alcalde: És curiós perquè pensàvem tots que votar és el que la democràcia necessita, 
això s’ha repetit en un cantó i en l’altre i penso que hi ha un moment en què les 
persones que tenim una certa responsabilitat volem compartir-la i tots m’estan donant la 
raó perquè aquest atac que he patit des del grup del PP dient que tot és idea meva doncs 
va en contra del sentit comú perquè aquí votarà molta gent i suposo que no estan 
comprats per mi ni són persones que no tinguin opinió pròpia. I penso, a més, que la 
gent entendrà que no ha estat voluntat d’una persona, per molt poder que pugui tenir 
institucional sinó que hi ha hagut un Ajuntament que ha mostrat la seva disposició. Estic 
segur que si hagués pres jo la decisió que fos, els mateixos de sempre, Esquerra 
Republicana, tornarien a dir el contrari que no pregunto i que faig el que em sembla, 
quan pregunto, per què preguntes?, quan no pregunto perquè no preguntes?, o sigui que 
penso que això no té massa solució. Aquesta és una processó religiosa, vulgui el capellà 
o no, la gent que va, va a treure el Cristo de la Buena Muerte i penso que això és 
respectable i això és el que hauria de ser però el que sembla és que sigui la processó dels 
legionaris perquè sembla que això és el més important i quan treus els legionaris no hi 
ha processó la qual cosa és una cosa una mica absurda. I vull repetir al Sr. Bermán que 
sembla que no em va escoltar i suposo que la gent que va tenir l’amabilitat de venir 
aquests dos dies a parlar d’aquest tema ho va sentir, els hi vaig dir “jo us demano que 
evitem conflictes” i si el conflicte és a través del que d’alguna manera acompanya la 
processó però que no és l’essència mateixa doncs obviem-ho, potser vindran uns altres 
temps en què aquestes coses es veuran d’una altra manera. Però, en aquest moment, fer 
una processó amb els legionaris és un problema, és un problema ho creguem o no i la 
prova és que Palafolls no sortia a primera plana del Punt Diari des de fa no sé quants 
mesos i ha sortit només parlant de la presentació de la Cofradía en que les fotos amb, 
suposo, amb no massa bona intenció sembla que en aquella reunió, que jo no vaig estar-
hi, tots són legionaris. Llavors, crec que aquí hi ha una situació en què el fet religiós 
s’ha de protegir i que les coses que acompanyen i que poden d’alguna manera 
evidentment trencar la convivència de la gent obviar-les i això és el que em sembla que 
avui és el que estem discutint entre tots. Que hi ha molt de temps com diuen els 
d’Esquerra Republicana i podem continuar negociant i com diuen Ciutadans, és clar que 
podem negociar, negociar el que vulgueu fins al final però és que em sembla que hi ha 
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una situació que em va donar la impressió abans d’ahir que ja estava pressa i he de dir 
també que malgrat les converses que hem tingut m’he tingut d’enterar que venien els 
legionaris per la premsa. A mi, ningú, ni de la Cofradía, ni del Partit Popular, m’havia 
anunciat que això ja estava decidit d’aquesta forma i m’he enterat pel diari. O sigui, que 
tampoc hi ha hagut massa transparència amb això perquè d’alguna manera sí que jo 
m’he sentit enganyat perquè estava convençut de que finalment havent fet la Cofradía i 
tenint ganes de fer això la festa es faria d’una manera pacífica i evitaríem coses que no 
són essencials i que d’alguna manera podem causar malestar a  molta gent. Llavors, en 
aquest sentit, demanaria  que ho penséssiu així, no és la processó dels legionaris, és la 
processó del Cristo de la Buena Muerte y de la María Santísima. I amb això estem tots 
d’acord i ningú li posa cap pega. Aquest altre assumpte és un assumpte molt més 
complicat i ja està. I penso que en aquest moment el que hem de fer és votar i després ja 
veurem, no és una decisió definitiva, és el posicionament tal com estan les coses del 
govern municipal i de la resta de Regidors que són en el fons els que el poble ha escollit 
com a representants. 
 
Sr. Alemany: Ens ha dit que estaríem en desacord si no ho hagués preguntat i que estem 
en desacord si ho pregunta, no?. No, no, m’he expressat bé, no m’he expressat bé, 
segur, perquè segur que vostè ho ha entès correctament. El que demanem és que sempre 
comparteixin la responsabilitat, sempre, no ara que em convé sí i altres vegades que... 
 
Sr. Alcalde: No es preocupi que el decret el firmaré jo. La responsabilitat és meva, que 
tothom pensa que és una idea meva. 
 
Sr. Alemany: Això, evidentment que només ho pot fer vostè, legalment. Li deia perquè 
li he posat un exemple molt clar en el seu moment, d’altres aspectes que a nosaltres ens 
agradaria molt compartir i comentar. I, d’altra banda, de fet de totes les reflexions que li 
hem fet n’hi ha una que és evident, ja hem avançat que votaríem per tant no estem 
jugant en aquest sentit, no estem fent tacticisme ni molt menys, ja hem explicat perquè, 
però, la pregunta és, ara quedaran dos mesos fins llavors, l’aprovació d’aquesta moció 
ajudarà a que es solucioni aquest tema o empitjorarà la situació? 
 
Sr. Alcalde: Una de les propostes abans d’ahir, si volen venir els legionaris que es 
treguin els uniformes, que es treguin les armes i que com a persones normals, de civil, 
com tantes vegades tanta gent fa, surten al carrer i fan aquest acte. És ben senzill, 
nosaltres no estem en contra d’aquestes persones que són grans, tenen una història, han 
estat segurament a l’Àfrica i tot això, jo he fet la mili a Ceuta, ja els conec, no passa res. 
Llavors, per què no fan un esforç i no fan aquesta exhibició? Sortir a passejar d’una 
determinada manera té unes connotacions que ara no vull recordar que a molts de 
nosaltres no ens agraden. Llavors, doncs, intenteu fer un esforç. No estem en contra de 
les persones, que vinguin els legionaris i després els convidarem a sopar però que es 
treguin els uniformes, és tan difícil això? 
 
Sr. Alemany: La pregunta Sr. Alcalde era, si aprovar ara o no té el do de l’oportunitat, 
potser, si no l’aprovem aquesta proposta que vostè està posant sobre la taula i que a mi 
em sembla molt assenyada i que l’any passat públicament ja vam posicionar-nos en 
aquest sentit, potser és acceptada i no generem la possible frustració que ara podem 
generar si..., és això el que li demanem, si aprovar-ho ara és necessari o no? si cal 
aprovar-ho podem aprovar-ho més endavant i... 
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Sr. Alcalde: Jo penso que hem d’aprovar-ho, els que pensem que hem d’aprovar-ho, 
però això no és una decisió definitiva, vull dir, les coses canvien, podem canviar 
d’opinió en quan ens donin una sortida que d’alguna manera resolgui el problema que 
tenim, perquè ara aprovar això per aprovar això i la gent que està en contra pugui fer 
qualsevol cosa, doncs, la veritat és que em sentiré molt culpable. O sigui, jo el que no 
vull és que hi hagi lios a Sant Lluís el dia aquest, el divendres Sant, que per cert també 
felicito que una de les queixes del rector era que ho fèieu el dissabte i això normalment 
s’ha de fer el dia senyalat que és divendres i això està arreglat, doncs, bé, hem avançat 
una mica més. 
 
9. PRECS I PREGUNTES. 
 
Sr. Alcalde: Nosaltres volíem, abans de les preguntes, volíem fer un parell de precs, que 
vol dir dos petites comunicacions. Com suposo que molts sabeu ja vam estar parlant 
l’altre dia, hi ha una proposta per suspendre el servei de transport urbà per manca 
d’usuaris. Això, l’Ajuntament fa sis mesos va posar en marxa un autobús que anava pels 
barris i per dintre del casc urbà i aquest sistema de transport públic, que a tots ens feia 
molta il·lusió, doncs, bé, hi ha una realitat que hem anat comprovant i és que em sembla 
que són dos-cents i pico d’usuaris... no, de viatges però d’usuaris són molts menys 
perquè hi ha alguns que repeteixen. Els números són molt contraris a la mínima 
necessitat de que d’alguna manera el servei sigui compensat, per la qual cosa vam 
pensar que tenint en compte que s’ha acabat l’any i s’acaba el contracte el suspendria. 
Durant aquests dies, per una situació casual, en Rafael que és el Regidor de Mobilitat i 
jo mateix vam coincidir amb la exregidora de mobilitat, la Sra. Antonia Petit, que és la 
persona que d’alguna manera va iniciar aquest servei. I tenint en compte el que li va 
costar i els esforços que aquest tipus de coses sempre generen li va saber molt de greu, 
aquesta notícia, que això en sis mesos ho deixàvem. D’alguna manera ens va comunicar 
una mica el seu entusiasme per aquest servei i una sèrie de raonaments que evidentment 
són lògics que un servei urbà de transport públic necessita un temps, que s’ha de fer més 
publicitat, que potser es podria fer algun tipus de millora en el servei, plantejava que 
potser en els propers mesos fos gratuït, tenint en compte l’exercici econòmic d’aquests 
mesos passats doncs quasi, quasi seria millor no cobrar. D’alguna manera vam atendre 
aquesta proposta, ens va comunicar aquest entusiasme pel transport públic i ens va fer 
una proposta en el sentit de dir, escolta, per què no fem sis mesos més? Ho fem millor. 
Fem sis mesos més, valorem una mica per on ha fallat, mirem de donar més publicitat i, 
fins i tot, engrescar-nos en la idea vam pensar en fer una campanya i que li posaríem un 
nom que seria “salvem el bus, salvem la nova L5” que és una mica la tarja que jo tinc 
aquí. I a partir d’aquí inventar-nos, amb una mica d’imaginació, sensibilitzar més a la 
gent sobre això, demanar que els regidors almenys hi vagin un cop a la setmana en 
algun tram d’aquest autobús, vam inclús pensar que podríem fer algun happyning dintre 
de l’autobús algun dia, vull dir que d’alguna manera posar en marxa la imaginació 
perquè el tema de l’autobús circulant pel poble que passa desapercebut es fes notar més. 
La idea que volia avui dir-vos és que aquest autobús que en principi tindríem que tallar, 
tenint en compte que a més estar en pressupost, hi havia una previsió d’anar continuant, 
farem sis mesos més per desenvolupar aquest projecte que com deia abans es dirà 
alguna cosa semblant a això “salvem el bus, salvem la nova L5”. Això és tot.  La 
Montse havia d’explicar alguna cosa sobre el tema esportiu. 
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Sra. Rovira: Hola, bona nit. Com sabeu en el camp de futbol hi van uns equipaments a 
sota les grades per fer diferents activitats esportives. Jo llegeixo i em vas passant les 
fotos. Primer trobem un gimnàs amb un tatami i uns vestuaris on entrena el Club de 
Judo que abans es trobava en l’actual CAP de salut. També es va fer un espai pel local 
social per reunir diferents organitzadors, també una aula per fer deures pels nens quan 
jugaven, aquesta última dependència no va estar massa utilitzada s’ha optat per la 
petició del Club Taekwondo per la seva activitat esportiva amb el tatami corresponent i 
amb la previsió de compartir els vestuaris. En aquest interval el Club de Judo va arribar 
a un acord amb un nou club, Muay Thai, un esport de combat tailandès, per compartir 
els espais que fins ara s’utilitzaven en exclusivitat. Així que tenim en el poble un 
equipament dedicat a les arts marcials. En aquests moments la Secretària està redactant 
una normativa per regularitzar els espais cedits a aquests clubs. Ara surt la presentació 
dels equips de futbol de Palafolls. Ara ho aneu veient, benjamí setze jugadors, Aleví, 
Infantil dinou jugadors, el juvenil vint jugadors, a l’amateur són vint-i-cinc jugadors que 
estan a la segona catalana i van segons de la classificació, els felicito perquè van molt 
bé i espero que continuint molt bé. En total són cent dinou llicències, més un equip de 
veterans i dos coordinadors i la junta directiva. Moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Aquesta setmana, la setmana passada, us hem enviat als grups municipals 
la petició de que pel torn de preguntes ens adelantéssiu per escrit les preguntes que us 
interessaven  perquè així poguéssim preparar-les millor i no quedessin com ens passen 
molt sovint doncs a mitja resposta, doncs perquè ens falten dades, perquè no tenim prou 
memòria per retenir quantitat d’aspectes diferents que té la vida municipal. He rebut, he 
de dir uns escrits dels tres grups municipals. En primer lloc, vam rebre el de Ciutadans 
que em fa una sèrie de preguntes, normal, com s’ha demanat. També el grup Popular va 
portar-nos les seves preguntes i finalment el grup d’Esquerra Republicana no sé com 
titular-ho això perquè no són preguntes sinó... “aigua potable Palafolls, llei d’habitatge, 
Ciutat Jardí, arbres zona urbana, passera, llar d’infants” Evidentment, això... ja dóna 
pistes ja, però, podem tenir un problema de poder contestar amb la major exactitud 
possible. Bé, suposo que és la primera vegada, a l’igual em vaig expressar malament i la 
carta no s’entenia, però, bé,... ja veurem que fem. En principi, jo plantejaria que els de 
Ciutadans que són els que s’han presentat primer i ho fan correctament facin les 
preguntes, després el Partit Popular i després parlem amb això que heu portat, no ho sé 
massa que dir-vos. Sr. Victoria. 
 
Sr. Victoria: Farem una per una, en tenim sis, és una cosa breu. La primera, volíem 
saber..., bé, volem saber, no, ho hem vist, l’estat de la passera que passa per sobre la 
carretera. Hem vist que està deteriorada però es que els arreglos doncs, és clar, no han 
sortit del tot bé. Es va arreglar amb un cartró premsat i ha plogut i ja no hi ha cartró 
pemsat, hi ha forats, això ho ensenyo al públic perquè ho pugui veure, això és d’aquest 
matí. Crec que hauríem de tenir una mica de cura de com arreglem les coses perquè 
durin una mica més. 
 
Sr. Rueda: M’alegro que hagi plogut perquè jo no ho he vist aquests dies però tant de bo 
hagués plogut. Ja fa temps que estem al cas i que la ciutadania ha comentat l’estat de la 
passera. De fet la inspecció tècnica que es va fer fa quinze dies, de la qual també he 
portat les fotografies que no les he pogut carregar aquí, detecten que en la zona central 
de la passera que travessa la part de la carretera, la plataforma diguéssim, en els punts 
d’inserció que juntament coincideixen, en cada punt d’inserció on hi ha els claus amb la 
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fusta s’hi hauria d’haver posat una platina d’alumini o bé un recobert especial. Això que 
tu ensenyaves de la fusta blanca, una capa de cinc centímetres, es que és una solució 
provisional perquè hi ha hagut gent que deia si es podia anar per la passera. Llavors, 
davant l’alerta d’aquest gran desastre que podia venir vam quedar amb la brigada que 
mentre estan tallant-nos les reals, les que han de substituir aquestes, posaríem una taula 
blanca, perdó, un tros blanc perquè la gent no ensopegués i es veies. Què passa? Que 
ens les han arrencat. No ha durat absolutament res. Aquesta setmana tornarem a posar 
un mecanisme provisional per tapar aquests forats mentre hem requerit la garantia que 
està caducada a l’adjudicatari. Ens hem posat en contacte amb Many Service que és el 
que va fer la part de la passera, perquè la primera empresa que va començar i que va 
posar la part central va fer fallida i concurs i ha desaparegut però el segon adjudicatari 
que va acabar la passera s’han compromès, ha vingut aquí a Palafolls, ha estat mirant la 
passera, inclús, havent passat el termini de garantia d’un any està disposat a substituir 
aquests taulons, de fet estan encarregats i s’estan tallant perquè aquestes mides no són 
estàndars i calculem que com a molt en quinze dies l’empresa substituirà les que estan 
mal fetes i no només col·locarem la platina que no estava en el projecte, es revestirà 
d’una pintura especial tot a càrrec de l’adjudicatari. De moment mentre arriben perquè 
s’han de tallar i tot això, ha de venir la grua, hem posat aquesta solució provisional i 
d’aquí demanem a algú que s’ha dedicat a arrencar-les que, si us plau, no ho faci. 
 
Sr. Victoria: Després teníem una altra pregunta. Com es gestionarà la nau d’entitats 
situada a Can Baltasar? Perquè he vist la cosa una mica oberta i tenim dubtes. 
 
Sr. Alcalde: Es gestionarà a través d’una normativa que hem creat... 
 
Sr. Victoria: Qui la pagarà? Com es pagarà? Dubtes que en l’últim Ple es van deixar una 
mica oberts i no ens va quedar del tot clar a nosaltres com a mínim. 
 
Sr. Alcalde: En principi m’he mirat bé les dades i es va plantejar que s’acabava aquest 
mes de febrer, aquest any. Tinc l’escrit aquí de la contractació, és el contracte de 
comodat en el que es planteja que el dia 12 de febrer de 2015 es va signar aquest acord, 
això vol dir que acabaria l’acord, si s’havia plantejat per dos anys, el 12 de febrer de 
2017, o sigui que ens queda un any i pico més. El plantejament és que intentarem, 
segurament això es podrà allargar perquè estem en converses amb totes les parts per 
poder-ho allargar, aquesta seria la nostra voluntat, i mentrestant anirem pensant amb una 
solució definitiva que agradi més a tothom, que potser sigui més central, que no s’hagi 
de passar la carretera ja que algunes de les persones es queixen d’això, sempre que es 
pugui millorar ho farem. Jo crec que ens podríem comprometre que almenys aquesta 
legislatura perquè em sembla que això en un o dos anys no... a menys que vingui un 
miracle, no podrem fer-ne un de nou, ni comprar-la, ni tampoc... jo crec que ens estarem 
aquí almenys, i amb les obres que s’han fet ara estan pensades per estar almenys quatre 
anys. Estem parlant del 2017 que acabés el contracte i tant una part com l’altra estan 
disposades a allargar-ho dos anys mes amb condicions que potser hauríem de canviar 
una mica. L’altra pregunta? 
 
Sr. Victoria: Sí, la tercera, voldríem saber si està previst fer alguna actuació en el camí 
de La Tordera perquè està asfaltat però està en mal estat i a vegades hi ha accidents, fa 
poc hi va haver un. Si l’Ajuntament té previst alguna actuació? 
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Sr. Rueda: Sí, en aquest cas el passat dia 7 de juliol de 2014 es va aprovar el projecte 
del nou camí de la zona industrial que té un pressupost d’execució de dos-cents vint-i-
set mil set-cents seixanta-nou euros, que no pot pagar l’Ajuntament, ho han de pagar les 
indústries perquè el carrer o el camí està tant destrossat perquè és d’un ús intensiu 
industrial, per tant, l’han de pagar els propietaris perquè està al mig del Pla especial 
d’infraestructures. El projecte contempla el que és la construcció de talussos a vora i 
vora del camí, la recollida d’aigües, el repicat i el sanejament de l’asfaltat, tornar a 
asfaltar i, en concret, a la corba que tu comentes que l’altre dia va sortir un vehicle, 
doncs, hi ha una rectificació en els plànols per obrir una mica el radi i que no sigui tan 
perillosa. Respecte el finançament d’aquestes obres s’ha girat la primera quota que ja 
han pagat els propietaris, que és per pagar justament aquest projecte, les aigües i 
l’electricitat, que han pagat el vuitanta per cent de la comunitat, alguns estan en 
executiva, i a mitjans de l’any que ve esperem recaptar el primer cinquanta per cent i 
executar les obres i aprofitaríem també per posar la fibra òptica. 
 
Sr. Victoria: Teníem la quarta, que més que res és comunicar a l’Ajuntament que hi 
havia el tema de la guarderia que semblava que havia quedat clara però ens han arribat a 
través de molts pares que tenen algun petit problema sobre el tema de l’horari de les 
vacances pel mes d’agost. S’hauria de donar explicació? A veure què ha passat? O 
tornar a parlar amb els pares o a veure com portem això? 
 
Sra. García: No s’han donat gaire més explicacions perquè està encara a exposició 
pública l’aprovació inicial i perquè estava pendent d’unes valoracions o enquestes que 
s’han passat als pares i aquesta setmana han entrat els resultats, que els tinc aquí 
precisament, del 27 de gener que els ha entrat, i s’estan valorant i mirant a veure a quin 
acord podem arribar, que les tinc en compte i les estem revisant i mirant. O sigui que 
per això no s’ha donat més informació perquè estava pendent d’aquestes valoracions 
que m’han entrat aquesta setmana. 
 
Sr. Victoria: Una pregunta de la qual ja s’ha parlat que és el preu de l’aigua. És veritat 
que hi havia un comentari general al carrer sobre que es pagava l’aigua molt cara. S’ha 
explicat i, per tant, aquesta pregunta venia a parlar del mateix tema de l’aigua. Existeix 
en el poble que sembla que paguem molt cara l’aigua, llavors, s’hauria de parlar a veure 
si és veritat i en quin punt ens equivoquem. Com a última, bé, més que pregunta seria 
manifestar que hi ha una mica de malestar amb la zona Valls d’Ax perquè es vol fer una 
passera peatonal i, és clar, com que agafa varis negocis hostalers doncs s’han queixat 
molt de que potser aquesta passera els pot perjudicar molt amb les taules que poden 
treure al carrer. Simplement era traslladar a l’Ajuntament que s’ho miri, s’ho repensi a 
veure com es pot actuar perquè tothom surti beneficios. 
 
Sr. Rueda: El que tractàvem de fer és delimitar una mica les terrasses dels bars en els 
sentit de que igual que els propietaris legítimament dels bars s’han queixat de que ara 
els restringim, hi ha ciutadans que surten amb cotxets, porten cadira de rodes o nens que 
estan jugant al parc i també volen passar i no estar envaït tot l’espai públic per cadires i 
taules. Llavors, l’Agutzil, l’Enginyer municipal, el Cap de la brigada vam anar insitu a 
valorar la situació i la idea primera era que el pas de metre i mig que per llei ha d’haver 
perquè la gent pugui passar fer-lo a la línea de façana. El que passa és que a alguns 
propietaris no els hi semblava bé perquè guarden la màquina de les boles o el caballito o 
guarden alguna cosa i ens van dir, si us plau, aquest metre i mig no ens els poseu a la 
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façana retireu-lo cap al darrera i que la terrassa vagi al davant. És veritat que amb aquest 
mecanisme perden superfície per posar les terrasses però avui he parlat amb un dels 
propietaris justament, un dels bars, i ens hem emplaçat per dilluns per tornar-ho a 
revisar però sí que haurem de buscar l’equilibri entre els vianants i la gent que pugui 
passar i també que els bars puguin fer el seu negoci. 
 
Sr. Alcalde: El grup Popular, les preguntes que ens ha portat el Sr. Bermán, si us plau, 
pot començar.  
 
Sr. Bermán: Sr. Alcalde. Mi primera pregunta es ¿qué piensa hacer el Ayuntamiento en 
la situación que se encuentra el Molí Vell? 
 
Sr. Rueda: Bé, el Molí Vell com vostè sap es va incoar un expedient de ruïna d’acord 
amb la normativa urbanística vigent, de fet l’he portat aquí, és un expedient de 
disciplina urbanística i un altre és una ordre d’execució que està a termini s’acaba el dia 
6 de febrer, fins i tot, aquí està la comunicació del dia 25 de gener pel qual volen iniciar 
les obres mínimes perquè en un supòsit de ruïna el propietari té dues possibilitats, una, 
en un termini molt curt de temps garantir la seguretat de les persones i apuntalar tapiar 
etc, etc, o dos, l’administració veu que allò és ruïnós i directament es procedeix a fer-ho 
subsidiàriament. En aquest sentit, val a dir que han tapiat finestres, han apuntalat i ja 
estan fent alguna obra però, requeria un projecte i finalment han entrat el projecte, aquí 
hi ha la llicència atorgada i tenen el termini per presentar el final d’obra doncs el 6 de...  
del 2015. Arribaran o no arribaran no ho sabem, però que estan incoats els dos 
expedients tal i com diu la normativa sí. 
 
Sr. Bermán: Tenen pensat fer algun... 
 
Sr. Rueda: Actuar d’acord amb la llei, seguir el procediment. 
 
Sr. Alcalde: Una de les possibilitats que jo veig en el problema que tenim amb les naus 
on guardem les coses, on estar el Forroll, on estar..., seria fer-ho allà. Crec que és un 
lloc que si salvéssim la façana que està bastant sencera i que traguéssim el pis i 
tanquéssim tipus nau industrial el que són els sostres ens donaria un espai molt gran on 
podríem enquibir tota la quantitat de coses que tenim guardades en un lloc i en un altre. 
 
Sr. Bermán: Tal i com està la situació allà. 
 
Sr. Alcalde: Hauríem de  posar a viure un vigilant perquè sinó ens entrarien cada dia, 
però, tampoc és impossible això. 
 
Sr. Bermán: Ara no hi ha sortida, he vist que a la carretera hi ha la rotonda nova aquella. 
 
Sr. Alcalde: Millor, és un cul de sac això també. Home, a mi m’agrada molt aquell 
edifici, la veritat. Crec que no pot ser molt car perquè és un edifici en ruïnes i un sòl 
rústic o sigui que amb un expedient d’expropiació penso que l’Ajuntament podia 
adquirir-lo, però, bé, això són coses que ja ho veurem. 
 
Sr. Bermán: ¿El Ayuntamiento piensa actuar o hacer campañas de civismo con las 
quejas reiteradas de cagadas de perros en los parques y plazas? 
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Sr. Alcalde: Sr. Cubarsí té la paraula. 
 
Sr. Cubarsí: En principi nosaltres tenim un planing a nivell de governació de fer una 
sèrie d’actuacions. El tema civisme és un tema educatiu, jo crec que el civisme és un 
tema d’educació. Jo abans d’ahir vaig estar a les drassanes, vaig estar per un parque i 
tenen el mateix problema que aquí, el problema és un problema de civisme. El que sí 
que nosaltres farem, i això ho estem treballant, és anul·lar totes les senyalitzacions que 
hi ha, prohibir l’entrada de gossos a tots els parques de nanos per evitar que els gossos 
caguin dintre dels parques i després farem el tema dissuasori que crec que és l’únic que 
funciona. 
 
Sr. Bermán: I quan està previst posar-ho en marxa? 
 
Sr. Cubarsí: Ja tenim les senyals, depèn moltes vegades de la intervenció no de la meva 
actuació i jo calculo en un parell de mesos estarà tot en marxa. 
 
Sr. Bermán: Moltes gràcies. Tercera pregunta. En reiteradas ocasiones estoy solicitando 
que se cumpla el Real Decreto de 1986 de Organización, Funcionamiento de Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales en la Sala de Plenos. Vengo reclamando el cuadro del 
Rey, de Felipe VI, en la Sala de Plenos que en su día se retiro por el cambio del 
monarca y no se ha substituido. ¿Piensan saltarse la ley del incumplimiento? Pregunto 
¿nos veremos obligados a tomar alguna acción por cumplir el protocolo plenario? 
 
Sr. Alcalde: Está retrasándose pero no vamos a incumplir nada, vamos a cumplirlo. 
Tenemos que pedirle al Rey la foto y la colgaremos. 
 
Sr. Bermán: Si ya está, en el último Pleno cuando lo solicité me dijo que lo tenía... 
 
Sr. Alcalde: No, no lo tenemos. Nos cobran cuatro euros por la foto. 
 
Sr. Bermán: Me dijo que ya lo tenían. 
 
Sr. Alcalde: No, no lo tenemos. Como hay que poner también el del Presidente de la 
Generalitat y a lo mejor cambian por otro, ha habido un poco de lio y de momento 
hemos pensado no pongamos a nadie no sea... y tampoco quedaba muy claro si éste Rey 
seguiría o habría otro, si esto sería una república. 
 
Sr. Bermán: En pocas palabras, reírse, que es lo que está haciendo. 
 
Sr. Alcalde: De verdad que no tengo ninguna intención de incumplir ninguna ley, o sea 
que si hay que poner la foto... 
 
Sr. Bermán: Está bien porque consta en acta y lo podremos utilizar con sus 
manifestaciones Sr. Alcalde. 
 
Sr. Alcalde: De acuerdo. ¿Qué más? 
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Sr. Bermán: En reiteradas ocasiones hemos solicitado al gobierno que se liciten las 
plazas del mercado municipal sin éxito. En el 2010 las normativas europeas se 
modificaron sin que en la actualidad hayamos visto su efecto de cambio ¿piensan licitar 
las paradas?, ¿qué motivo hay para no agilizarlas?, ¿cuándo se hará efectiva la 
licitación?. 
 
Sra. Agüera: Aquest és un tema que hem recuperat amb la nova Secretària perquè es va 
aturat amb l’antic Secretari. Vam aprovar l’ordenança i les bases es van quedar sense 
aprovar. Ara amb la nova Secretària l’incorporarem no sé si a la propera o a la següent 
convocatòria de la Junta de Govern, aprovar aquestes bases, i després ja iniciar tot el 
procediment perquè la veritat és que queden tres parades. Estic d’acord amb vostè. Ja ho 
hem parlat moltes vegades. 
 
Sr. Bermán: Sí, ja ho he dit més d’una vegada. 
 
Sra. Agüera: Sí, sí, ja li dic que estic d’acord. 
 
Sr. Bermán: Cinquena. Solicito por parte del Ayuntamiento la inspección, esto ya se ha 
comentado, la inspección por parte de los servicios técnicos del tema de la pasera ya que 
en algunos tramos está en muy mal estado de condiciones, pero mi pregunta seria ¿tiene 
garantía la madera colocada de Finlandia, ésta que se puso? 
 
Sr. Rueda: Tiene garantia el contrato de la obra. O sea el contratista responde por toda la 
obra, por la madera, por las luces, pero el plazo de garantia es de un año, bueno, cuando 
se licito era por un año, pero sí que está la quincenal por los vicios ocultos. Lo que pasa 
es que al no estar en el proyecto las platinas estas tenemos que incorporarlas, y es lo que 
hemos hecho, ponernos en contacto con el contratista que asumirá el recambio. 
 
Sr. Bermán: Mi pregunta siguiendo ¿es seguro en estos momentos pasar por el puente? 
 
Sr. Rueda: Sí. Bueno, si no se tira por la baranda y si no nos arrancan lo que 
provisionalmente vamos colocando para evitar... 
 
Sr. Bermán: Yo pregunto. 
 
Sr. Rueda: Sí, sí, en principio sí. 
 
Sra. Anònima: Se rompe igualmente. Lo pisas y se rompe igualmente porque el primer 
día que se puso, pasé yo por ahí lo pisé i un poco más y no me caigo y todavía no estaba 
roto. El agujero se nota. 
 
Sr. Bermán: Sexta. En Ciudad Jardín hay un equipamiento denominado local Miralles 
¿por qué no se mantiene durante todo el año las instalaciones y solo se acondicionan 
cuando hay eventos como el pasado domingo con la BTT? 
 
Sr. Cubarsí: En primer lugar el local se llama Cim de Miralles, no de Miralles, para su 
conocimiento. Referente a su mantenimiento normalmente el local está perfectamente 
mantenido, o sea tiene un mantenimiento correcto, lo hace la Junta de mantenimiento 
vigente en la urbanización y está en perfecto estado. Si usted lo quiere comprobar yo se 
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lo puedo enseñar y no hay ningún problema. Respecto al tema de la alarma es un control 
que se hace exhaustivamente y no hay ningún tipo de problema, está en perfecto estado. 
Si usted lo quiere visitar yo se lo enseño y verá que está perfectamente. Hay una cosa, 
faltan las luces del campo porque han robado el cobre pero como en principio la 
instalación no se utiliza para hacer... no se juega al futbol, no se hace ninguna otra 
actividad el día que se realice una actividad que se está buscando entonces se tendrá que 
hacer el tramo de cableado de las farolas que ha desaparecido por robo. 
 
Sr. Bermán: Yo le pediría, ya que usted vive allí arriba y yo vivo a bajo justamente en el 
campo de futbol... 
 
Sr. Cubarsí: Al revés, usted vive arriba y yo a bajo. 
 
Sr. Bermán: Vivimos justamente en el centro, vamos a dejarlo así, en el centro del 
equipamiento, vamos a dejarlo así. No creo que sea justo que usted diga que las 
instalaciones como he puesto del equipamiento que tenemos estan acondicionadas y se 
está haciendo su mantenimiento, no es cierto. No es cierto porque los chiquillos van allí 
y cada año que viene la BTT se limpia y está así el campo de futbol, está así. 
 
Sr. Cubarsí: Éste año se ha limpiado dos veces y la BTT ha venido solamente una vez, 
lo digo para que lo sepa. 
 
Sr. Bermán: Si yo lo sé, si estoy enfrente. Yo estoy más cerca que usted, estoy a 
cincuenta metros y estoy cada día. 
 
Sr. Cubarsí: Yo paso cada día. Yo paso diez veces cada día. 
 
Sr. Bermán: Pero hay una diferencia, que mi hijo va allí y el suyo no. 
 
Sr. Cubarsí: Bueno, yo ya le he contestado, si le parece bien ya está. 
 
Sr. Bermán: Si me parece bien, iremos enseñándole fotos y ya está. Solicitaría una 
intervención urgente en la sala de parquet del Forroll. Cada vez llueve las paredes 
chorrean de agua hasta llegar al parquet, está en la actualidad en muy mal estado. Al 
fondo de la sala a mano derecha todas las paredes están levantadas, escarchadas y el 
otro día que dio la casualidad que cayó cuatro gotas estaba todo el parquet lleno de 
agua. 
 
Sr. Rueda: En este caso hay que cambiar el tubo de las pluviales que está a bajo cubierta 
porque está mal encajado y hay que levantar toda la cubierta para ponerlo bien. Es una 
cosa que ya está determinada por los servicios técnicos, incluso cuantificada 
económicamente y ahora lo que tenemos que hacer es contemplarlo en el presupuesto 
municipal. 
 
Sr. Bermán: Solicitaría una intervención urgente en los pisos de viviendas sociales de 
alquiler municipal. La plaza ¿quién la mantiene? Mi primera pregunta. Se tendría que 
acondicionar la plaza por el mal estado que está. Hay muchas quejas de vecinos allí. 
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Sr. Osorio: El tema de la plaza de 3 de gener, el mantenimiento lo hace la brigada y lo 
hace con una periodicidad que es inferior a un mes exactamente. El otro día estuvimos 
comprobándolo y es básicamente en base a la necesidad de si sube más o menos. Las 
lluvias provocan más o menos desperfectos pero es mensualmente cuando se realiza. De 
hecho todo el tema de la plaza y los alrededores de las viviendas sociales se encarga la 
brigada de su mantenimiento. Estamos trabajando en el nuevo proyecto del concurso de 
parques y jardines en el cual tenemos que incorporar y trabajar ciertos aspectos. 
Seguramente una de las plazas que deberemos mirar o estudiar de incorporar es esta 
para descargar un poquito a la brigada que muchas veces asume faenas que no debería 
asumir. 
 
Sr. Bermán: ¿Al final se ha aclarado que la zona de parque la mantiene el 
Ayuntamiento?  
 
Sr. Osorio: La brigada municipal. 
 
Sr. Alcalde: És un parque público. ¿Qué más? 
 
Sr. Bermán: En el último Pleno solicité que se me contestara por parte suya o por parte 
de..., y consta en el acta, el pasado 8 de enero solicité en el Pleno porqué no pasa la 
barredora por Sant Genís. 
 
Sr. Rueda: ¿Ciutat Jardí o Sant Genís? 
 
Sr. Bermán: Es Sant Genís, la calle Sant Genís hasta la calle Nou. 
 
Sr. Rueda: Discúlpame el dia 8 de enero yo no estuve en el Pleno, sí que he tenido el 
acta pero no he caído en... 
 
Sr. Bermán: El Alcalde lo sabe que me dijo que me lo contestaría por escrito. 
 
Sr. Rueda: Están en el contrato de licitación las frecuencias. 
 
Sr. Bermán: Pero es que no pasa, por eso pregunto. 
 
Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Bé, ara tenim el tema d’Esquerra Republicana que no ha 
presentat les preguntes i jo crec que per respecte als que ho han fet i als demés Regidors 
hauríeu de renunciar a fer-les en el dia d’avui. Penso que... si les voleu fer per escrit us 
les contestarem però crec que... no passa res, vull dir que... segurament és culpa meva, 
també, que ho he escrit malament, però..., penso que..., bé..., no sé si voleu... 
 
Sr. Alemany: Sí, home, sí, després d’aquesta invitació i tant que volem. 
 
Sr. Alcalde: No ho facis molt llarg. 
 
Sr. Alemany: No..., ho faré llarg el que convingui i ja està. Una primera consideració. A 
nosaltres el que tenim aquí si no recordo malament, l’escrit que no el llegiré sencer 
perquè no val la pena... 
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Sr. Alcalde: El coneixem. 
 
Sr. Alemany: Per això, però sí que penso que hi ha dos o tres frases que són interessants 
de poder replicar per poder entendre el que nosaltres vam entendre. Diu l’escrit en el 
segon paràgraf “reconeixem i valorem l’acció de control al govern que dueu a terme 
mitjançant les vostres preguntes (que podeu preparar entre sessions plenàries amb un 
ampli marge de temps) per això, i davant de la complexitat i diversitat de qüestions que 
es plantegen i per poder donar-vos les respostes de la manera més curosa i precisa 
possible, en els propers Plens ordinaris, inclòs el del mes de gener, s’aplicaran els 
esmentats articles, que abans es mencionaven del ROM, perquè els regidors de govern 
disposin almenys de vint-i-quatre hores per poder oferir-vos les respostes adients...” etc, 
etc. Nosaltres vam entendre que el que vosaltres com equip de govern demanàveu, 
després de trenta i pico d’anys de no demanar-ho però, en tot cas, no passa res, ens 
demanàveu és un temari de les preguntes les quals nosaltres faríem. El temari nosaltres 
en aquest sentit i potser amb tanta gent que ha vingut avui serà capaç d’avaluar-ho, ens 
semblava molt clar. Ràdio Palafolls fa uns dies, no sé quants, treia com a notícia el tema 
del preu de l’aigua de Palafolls. Vostès en Ple, en un moment no recordo en quina part, 
ha fet el Sr. Rueda una explicació sobre el tema de l’aigua a Palafolls, i nosaltres hem 
posat “tema aigua de Palafolls” que ens sembla que és molt evident el que preguntarem. 
Ràdio Palafolls, també, en aquest cas ha fet una notícia amb la denúncia de la 
Plataforma pel tema de l’habitatge sobre la manca d’informació de la nova llei 
d’habitatge, nosaltres hem posat aquest títol perquè semblava molt evident que aquesta 
era la pregunta i no crec que els agafem despitats si és aquest el neguit que vostès tenen. 
El tema de Ciutat Jardí, a l’últim Ple vostè es va comprometre a respondrem per escrit 
unes preguntes sobre Ciutat Jardí i, per tant, és molt evident que la pregunta que farem 
serà sobre el que vostè es va... val? El tema dels horts municipals em sembla que, jo 
diria, no està aquí? Ah, doncs ens ho vam deixar, disculpi’ns, ens vam deixar els horts 
municipals, miri, ens l’hem deixat, no es preocupi. El tema d’arbrat de la zona urbana... 
 
Sr. Osorio: Si em permet. Avui li he preguntat quina informació volia i he preparat per 
la resposta... 
 
Sr. Alemany: Li he dit, eh que sí? 
 
Sr. Osorio: Però jo li he preguntat perquè m’ha sobtat, perquè l’arbrat municipal poden 
ser moltes coses i jo he preparat el que m’ha dit. 
 
Sr. Alemany: Arbrat zona urbana, el Sr. Osorio s’ha adreçat a mi, jo no tinc cap 
problema, li explico, mira escolta’m ens agradaria saber quin és el termini, quan es farà 
la poda..., ara ho farem, ara ho desenvoluparem o no ho sé si ho desenvoluparem ja ho 
veurem. El tema de la passera, ostres, jo diria que més preparat no ho poden tenir 
perquè em sembla que tots els grups han preguntat sobre la passera i jo diria que fins i 
tot sense que haguessin preguntat vostè ja eren conscients de l’estat de la passera, vull 
dir que no era cap misteri. I per últim, el tema de la llar d’infants. Ja en els Plens 
anteriors hem preguntat també, que ens informessin, si us plau, com estaven les 
negociacions, vàrem demanar, si us plau que l’AMPA també hi participés, per tant, no 
hi ha cap tipus de problema, fins i tot, per vostès per poder saber de que preguntarem. Jo 
tinc molt de respecte pels meus companys, molts, pels de l’oposició i pels del govern, i 
em sembla que ho hem demostrat moltes vegades i si no ho hem fet hem demanat 
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disculpes, no recordo haver-ho fet però hem demanat disculpes si en algun moment hem 
faltat al respecte. Vostè deia que per respecte als meus companys nosaltres no hauríem 
de preguntar. Jo si li sembla, a mi em sembla que al final el que vostè està fent és 
utilitzar de manera incorrecte la capacitat que té. Va començar canviant l’ordre de 
preguntes quan tota la vida s’havia fet per ordre de major a menor representació, ara 
vostè ho canvia perquè creu que és més adient, després ens posa aquest document sobre 
la taula quan que jo sàpiga no ho he escoltat en aquesta taula i de nosaltres li puc 
garantir, mai quan se’ns ha dit ostres no tinc la informació concreta sobre aquest tema, 
mai hem dit res més que “doncs no passa res ja ens ho responeu” t’haig de dir que 
moltes vegades per escrit no ho feu, potser a partir d’ara ho fareu però no ho feu. I 
d’altra banda, ens sap especialment greu que tot això tingui una deriva determinada que 
és la que vagi en contra del que nosaltres interpretem que és la transparència. Li podia 
treure un document que, crec que també Ràdio Palafolls ha tret sobre quin és el nivell de 
transparència que segur que nosaltres estem categoritzats a la comarca del Maresme no 
assolim els mínims, segur que estem fent feina i en farem i d’aquí a poc temps estarem 
en una situació molt més positiva però a nosaltres ens sembla que aquesta actitud que 
vostè està ara posant sobre la taula no és la correcta i ens sembla més aviat que les 
preguntes que fem incomoden però, és clar, això ho seguirem fent. La propera vegada 
que fem preguntes seran molt més concretes però jo crec que vostès estan molt 
capacitats com ho han estat els darrers trenta anys per respondre les preguntes que 
convinguin. Si els companys creuen que  no haig de fer preguntes, jo no faig preguntes i 
no hi ha problema. 
 
Sr. Alcalde: Home, jo penso que la majoria de preguntes estan contestades perquè son 
temes que com vostè diu són de pública concurrència també i crec que ja l’hem 
contestat. Altra cosa també és curiosament que no sé, que vostè ho entén d’aquesta 
manera tan clara i la resta de companys ho entenen d’una manera com si diguéssim més 
normal. Quan demanes les preguntes t’escriuen les preguntes no t’escriuen un tema com 
Ciutat Jardí, Ciutat Jardí això és interminable. És igual si aquest sistema no... si aquest 
tema no queda aclarit podem un dia d’aquests reunir-nos abans del proper Ple i si el 
tema aquest..., home, també és veritat que també totes les preguntes per escrit potser no 
faria falta... 
 
Sr. Alemany: Ah, no? 
 
Sr. Alcalde: No, vull dir que hi ha temes que són molt tècnics i hi ha temes que són més 
senzills. Però, bé, ho parlem. Jo penso que avui ho tindríem que deixar-ho aquí. 
 
Sr. Alemany: Per tant, ho dic perquè quedi clar en acta, vostè ens impedeix fer les 
preguntes. 
 
Sr. Alcalde: Jo els hi demano que... 
 
Sr. Alemany: No, no, si m’ho demana jo vaig les preguntes. Vostè m’impedeix fer les 
preguntes? ja està, és així de clar. 
 
Sr. Alcalde: Però si ja les hem fet aquestes preguntes. 
 



Sr. Alemany: Jo tine alguns matisos. Jo tine alguns matisos, si vol els faig i sino no els
faig i ens reunirem i ho aclarirem i farem com voste convingui amb els companys.

Sr. Alcalde: Molt be, millor, es una mica tard, deixa-m'ho aqui.

Sr. Alemany: Molt be, doncs que consti en acta que no puc fer les preguntes.

Sr. Alcalde: Li donem la paraula al public que lambe" fa estona que s'espera.

Sr. Alemany: Si, perdoni, un momentet, un aspecte, hi havia un prec. Com que no es
una pregunta i ens informava sobre les pregunta hi ha uri prec.

Sr. Alcalde: Endavant.

Sr. Villaret: El prec es, havent transcorregut temps des de la finalitzacio de la regulacio
de raparcament del barri de Sant Lluis, de les zones verdes i blaves, i que a dia d'avui
encara hi ha gran part d'aquesta senyalitzacio oberta, demanem que es puguin tancar per
tal d'evitar confusions i mals entesos entre els usuaris habituals. Hem fet un petit
exercici d'una relacio dels carrers que encara queden senyals obertes si volguessin
prendre nota es a I'Avinguda del Mar, a I'Avinguda Itaca, al carrer Anselm Clave" a la
Pla9a Joan Huix, al carrer Folch i Torres, al carrer Sant Ramon, al carrer Sant Joan, al
carrer Verge Maria partida doble i al carrer Mas Estornell.

Sr. Cubarsf: Envia-m'ho, si us plau, per escrit perque aixo no te res a veure amb les
zones verdes i blaves. Vaig parlar amb el Sergent d'aquest tema i em va donar una
explicacio perque aquests cartells depenen d'una altra cosa, no es el mateix concepte.
M'ho dones per escrit i jo et contestare. Aquestes senyals que estan obertes no tenen res
a veure... es una altra senyalitzacio i e"s un altre concepte, si us plau, m'ho dones per
escrit i t'ho contestare.

Sr. Villaret: De tots aquest carrers que parlem jo li estic parlant de la senyalitzacio que
marca que es una zona blava amb temps limit d'una hora i zones verdes que nomes
poden ser pels usuaris.

Sr. Cubarsi: Tot aixo ho vaig consultar al Sergent, ell em va donar una explicacio que
aixo no te res a veure amb les que s'obren normalment a 1'estiu. Si m'ho dones per
escrit, si us plau, jo et contestare, d'acord? del perque en aquest moment encara estan
obertes.

I no havent-hi mes assumptes a tractar el Sr. Alcalde dona per aixecada la sessio, essent
les 22:30 hores, del que jo, la Secretaria, en dono fe.

Valenti Agusti i Bassa
ALCALDE

Maria Cacharro Lopez
SECRETARIA
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