
 
 
 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
  

Caràcter: Ordinari 
Data: 31 de març de 2017 
Hora que comença: 20:00 hores 
Hora que acaba:  00:05 hores, del dia 1 d’abril de 2017  
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) 
Segona Tinent d’Alcalde: Montserrat Rovira Riera, (PSC-CP) 
Rafael Cubarsí Bas, (PSC-CP) 
José Manuel Rueda García, (PSC-CP) 
Rosa María García Colomer, (PSC-CP) 
Francesc Alemany i Martínez, (ERC-AM) 
Susanna Pla i Capdevila, (ERC-AM) 
Jordi Villaret i Sayago, (ERC-AM) 
Sergi Romero i Pinet, (ERC-AM) 
Oscar Bermán Boldú, (no adscrit) 
Martín Victoria Iglesias, (no adscrit) 

 
EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 

 
Juan Andrés Osorio Piñeiro, (ICV-EUiA-E) 
 

ACTUA COM A SECRETARI  
 
Joan Ignasi Carles Ledesma, Secretari de la corporació i assisteix la Interventora, na 
Montserrat Borràs Reverter. 
 

ORDRE DEL DIA  
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR CELEBRADA EL 27 
DE GENER DE 2017. 
2. SOL·LICITUDS, COMUNICACIONS I DISPOSICIONS D’INTERÉS PER A 
L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. 
3. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 35/2017 A 290/2017                           
I CONTROL D’ÒRGANS DE GOVERN. 
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4. DONAR COMPTE DE LA CONSIDERACIÓ DEL REGIDOR SR. MARTIN 
VICTORIA IGLESIAS COM A REGIDOR NO ADSCRIT. 
 
ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS ECONÒMICS: 
 
5.DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
CORRESPONENT AL 4T TRIMESTRE DEL 2016. 
6. DONAR COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 4T 
TRIMESTRE DEL 2016. 
7. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT DEL 4T TRIMESTRE 
DEL 2016. 
8. DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 1/2017 
D'INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT. 
9. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25, 
CORRESPONENT AL PREU PÚBLIC PER FALQUES PUBLICITÀRIES DEL 
CONSELL MUNICIPAL DE LA RÀDIO DE PALAFOLLS. 
10. APROVAR LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 2/2017 DE 
CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT. 
 
ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS: 
 
11. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL D'ORDENACIÓ QUE TÉ PER OBJECTE, EN ELS ÀMBITS DELS 
SECTORS 14 "ACTIVITATS RIERA ROQUET", 15 "INDUSTRIAL MAS 
PUIGVERT", 19-20 "AMPLIACIÓ INDUSTRIAL MAS PUIGVERT", 27 
"INDUSTRIAL MAS REIXACH", I DE LES UNITATS D'ACTUACIÓ 4 I 5, 
L'ADMISSIÓ DINS DEL RÈGIM D'USOS URBANÍSTICS, DEL DE GESTIÓ 
DE RESIDUS EXTERNS PER A GENERACIÓ D'ENERGIES NETES, COM A 
ÚS COMPLEMENTARI, I LA NO ADMISSIÓ DE LA GESTIÓ DE RESIDUS 
EN GENERAL. 
12. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL D'ORDENACIÓ QUE TÉ PER OBJECTE LA QUALIFICACIÓ 
COM A EQUIPAMENT PÚBLIC CULTURAL, DOCENT I TÈCNIC (CLAU 
GRÀFICA S8-S11), EN SÒL NO URBANITZABLE D'ESPECIAL PROTECCIÓ, 
DEL "MOLÍ DE LA PEDRERA". 
13. APROVACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES TIPUS DE L'AJUNTAMENT 
DE PALAFOLLS. 
14. LICITACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
NETEJA VIÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE PALAFOLLS: APROVACIÓ DE 
L'EXPEDIENT I INICI DEL PROCEDIMENT. 
 
MOCIONS PRESENTADES PELS GRUPS MUNICIPALS. 
 
15. APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL 
DEL PSC PALAFOLLS PER A LA MOBILITAT AL MARESME. 
16. APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL 
DEL PSC PALAFOLLS PER A L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE 
PALAFOLLS AL PROJECTE "NO PUC ESPERAR!". 
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17. APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL 
DEL PSC PALAFOLLS PER A LA PROTECCIÓ I GESTIÓ CONJUNTA DEL 
DELTA DE LA TORDERA. 
18. PRECS I PREGUNTES. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

Sessió íntegrament enregistrada al portal vídeo-acta: http://palafolls.videoacta.es/ 
 

1. APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR CELEBRADA EL 27 
DE GENER DE 2017. 
 
Es sotmeté a aprovació l’acta de la sessió anterior,  celebrada el dia 27 de gener de 
2017, distribuïda als assistents juntament amb la convocatòria, que fou aprovada, per 
unanimitat, sense cap esmena. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 
consultar al següent enllaç: 
 
http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20170331&punto=1 
 
2. SOL·LICITUDS, COMUNICACIONS I DISPOSICIONS D’INTERÉS PER A 
L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 
consultar al següent enllaç: 
 
http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20170331&punto=2 
 
3. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 35/2017 A 290/2017                           
I CONTROL D’ÒRGANS DE GOVERN. 
 
L’Alcalde dóna compte al Ple Municipal dels decrets d’Alcaldia compresos entre el 
número 35/2017 a 290/2017. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 
consultar al següent enllaç: 
 
http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20170331&punto=3 
 
4. DONAR COMPTE DE LA CONSIDERACIÓ DEL REGIDOR SR. MARTIN 
VICTORIA IGLESIAS COM A REGIDOR NO ADSCRIT. 
 
En data 30 de juny de 2015 el senyor Alcalde va donar compte al Ple de la configuració 
dels grups municipals de l’Ajuntament de Palafolls, figurant el grup municipal 
Ciutadans – Partido de la Ciutadania (C’s) integrat exclusivament pel senyor Martín 
Victoria Iglesias. 
 
En data 27 de març de 2017, el senyor Martín Victoria Iglesias, ha presentat instància en 
que sol·licita la seva baixa com a Regidor en el grup municipal Ciutadans – Partido de 
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la Ciutadania (C’s) per passar a ser regidor no adscrit, en conseqüència es dóna compte 
al Ple del següent: 
 
Únic.- Donar compte al Ple que el Regidor d’aquest ajuntament senyor Martín 
Victoria Iglesias passa a ser regidor no adscrit. 
 
L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 
consultar al següent enllaç: 
 
http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20170331&punto=4 
 
ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS ECONÒMICS: 
 
5. DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
CORRESPONENT AL 4T TRIMESTRE DEL 2016. 
 
Es donà compte de la informació pressupostària corresponent al quart trimestre de 2016. 
 
L’Ajuntament en Ple es donà per assabentat. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 
consultar al següent enllaç: 
 
http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20170331&punto=5 
 
6. DONAR COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 4T 
TRIMESTRE DEL 2016. 
 
Es donà compte de l’informe del període mig de pagament del quart trimestre del 2016, 
que es transcriu a continuació: 
 
“En compliment del que preveu l’article 6.2 del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, 
pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a 
proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció 
de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i en relació amb l’article  
4.1b) de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es dóna compte del següent 
informe d’intervenció i de tresoreria: 
 
PRIMER. El període mig de pagament definitiu en el Reial Decret 635/2014, de 25 de 
juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a 
proveïdors de les Administracions Públiques, mesura l’endarreriment en el pagament del 
deute comercial en termes econòmics, com indicador diferent respecte del període legal 
de pagament establert en el Text Refós de la Llei de  Contractes del Sector Públic, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 
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de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 
 
Aquesta mesura amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor negatiu si 
l’Administració paga abans de que hagi transcorregut trenta dies naturals des de la 
presentació de les factures o certificacions d’obra, segons correspongui. 
 
Tal i com ordena l’article 6.2 d’aquest Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol, les 
Corporacions Locals hauran de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, així com publicar de forma periòdica la informació relativa al seu període mig 
de pagament a proveïdors en referència al trimestre: 
 
a) El període mig de pagament global a proveïdors trimestral, i la seva sèrie 
històrica. 
b) El període mig de pagament trimestral, i la seva sèrie històrica. 
c) La ràtio d’operacions pagades trimestral de cada entitat i la seva sèrie històrica. 
d) La ràtio d’operacions pendents de pagament, trimestral,de cada entitat i la seva 
sèrie històrica. 
 
La informació relativa al període mig de pagament, es publicarà a la vegada, en el portal 
web de l’ajuntament www.palafolls.cat al espai del portal de transparència. 
 
SEGON. Legislació aplicable: 
 
 Articles 2.1, 2.2, 4, 6, 8 i 18 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
 El Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia 
de càlcul del període mig de pagament a  proveïdors de les Administracions Públiques i 
les condicions  i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, 
previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 
 
 L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per  la que es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
TERCER. De conformitat amb l’article 3.1 del Reial Decret 635/2014, per calcular el 
període mig de pagament a proveïdors, s’hauran de tenir en compte: 
 
 Les factures expedides des de l’1 de gener de 2014 que constin en el registre 
comptable de factures o sistema equivalent. 
 
 Les certificacions mensuals d’obra aprovades a partir del’1 de gener de 2014. 
 
QUART. De conformitat amb l’article 3.2 del Reial Decret 635/2014, quedaran excloses 
del càlcul del període mig de pagament a proveïdors: 
 
 Les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguin la consideració 
d’Administracions Públiques en l’àmbit de la comptabilitat nacional. 
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 Les obligacions pagades amb càrrec al Fons pel finançament dels pagaments a 
proveïdors. 
 Les propostes de pagament que hagin sigut objecte de retenció com a 
conseqüència d’embargaments, mandats d’execució, procediments administratius de 
compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius. 
 
Fent referència a tots el preceptes anteriors, pel càlcul del període mig de pagament de 
l’Ajuntament de Palafolls, referit al quart trimestre de l’any 2016, no s’ha exclòs cap 
obligació. 
 
CINQUÈ. El període mig de pagament de l’Entitat Local serà un indicador global 
(PMPG) que reflecteix el temps que trigaran totes les seves entitats incloses en l’article 2 
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril (Ajuntament, entitats públiques empresarials, 
societats mercantils i altres entitats de dret públic dependents de les administracions 
públiques) en fer els seus pagaments, reflectint igualment el seu pendent de  pagament 
acumulat. 
 
D’aquesta manera, el període mig de pagament global estarà compost dels períodes migs 
de pagament de l’Ajuntament i de cadascuna de les seves entitats dependents. 
 
A la vegada, el període mig de pagament de l’Ajuntament i el de les seves entitats 
dependents serà el resultat de ponderar la ràtio d’operacions pagades i la ràtio 
d’operacions pendents de pagament. 
 
En el cas d’ Ajuntament de Palafolls, segons l’article 2 i la informació del ministeri, no 
correspon consolidar cap entitat subjecte a la normativa anteriorment explicada, per tant, 
es presentarà rendició dels indicadors del consistori. 
 
SISÈ. La ràtio d’operacions pagades, tal i com s’indica en l’article 5.2 del Reial Decret 
635/2014, és l’indicador del nombre de dies de promig que s’ha trigat en realitzar els 
pagaments. 
 

 
 
Seran “nombre de dies de pagament” els que transcorrin des de els trenta dies 
posteriors a la data d’entrada de la factura en el registre administratiu o la data 
d’aprovació de la certificació mensual d’obres, segons correspongui, fins la data de 
pagament de material per part de l’Administració. Per tant, aquesta dada podrà prendre 
valor negatiu si  es paga abans d’aquest trenta dies posteriors a la data d’entrada. 
 
En el annex adjunt –operacions pagades-, es detalla la relació de les operacions pagades 
durant el quart trimestre de l’any 2016 de l’Ajuntament, en el que s’especifica el 
nombre de dies de pagament de cadascuna. 
 
Amb aquesta informació, el càlcul de la“ràtio d’operacions pagades”de l’Ajuntament 
de Palafolls per el tercer trimestre del 2016 presenta els següents resultats: 
 

IMPORT TOTAL DE PAGAMENTS REALITZATS 1.626.182,04€ 
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RÀTIO D'OPERACIONS PAGADES 40,98 Dies 
 
SETÈ. La «ràtio d’operacions pendents de pagament», tal i com s’indica en l’article 5.3 
del Reial Decret 635/2014, és l’indicador del nombre de dies de promig d’antiguitat de 
les operacions pendents de pagament a final del trimestre: 

 
 
Seran «nombre de dies pendents de pagament» els dies naturals transcorreguts des de els 
trenta posteriors a la data d’entrada de la factura en el registre administratiu o la data 
d’aprovació de la certificació mensual d’obra, segons correspongui, fins l’últim dia del 
període al que es refereixin les dades publicades. 
 
En l’annex adjunt“pendents de pagament”, es detalla la relació de les operacions 
pendents de pagament a final del quart trimestre de l’any 2016 de l’Ajuntament de 
Palafolls, en el que s’especifica el nombre de dies pendents de pagament de cadascuna. 
 
Amb aquesta informació, el càlcul de la «ràtio d’operacions pendents de pagament» de 
l’Ajuntament Palafolls presenta els següents resultats: 
 

IMPORT TOTAL OPERACIONS PENDENTS DE 
PAGAMENT

439.559,27€ 

RÀTIO D'OPERACIONS PENDENTS DE PAGAMENT -17,70 dies 
 
OCTAU. El «període mig de pagament» de l’Ajuntament, tal i com s’indica en l’article 
5.1 del Reial Decret 635/2014 és l’indicador del nombre de dies de promig que s’ha 
trigat en realitzar els pagaments, sumant l’efecte dels endarreriments en el pagament del 
deute comercial: 
 

 
 
En base als càlculs precedents «període mig de pagament» de l’Ajuntament de Palafolls 
presenta els següents resultats: 
 

 
 
NOVÈ. En base als càlculs precedents,es conclou: 
 
El període mig de pagament a proveïdors global de L’Ajuntament de Palafolls és de 
28,49 dies inferior al termini màxim de pagament legalment establert de conformitat amb 
la normativa de morositat. 
 
DESÈ. Els càlculs recollits en aquest informe s’hauran de remetre,en tot cas, al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques 
 
ONZÈ. Aquest respecte, s’informe del següent resultat obtingut: 
 

PERÍODE MIG PAGAMENT 28,49dies 
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L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 
consultar al següent enllaç: 
 
http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20170331&punto=6 
 
7. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT DEL 4T TRIMESTRE 
DEL 2016. 
 
Es donà compte de l’informe de morositat del quart trimestre del 2016, que es transcriu 
a continuació: 
 
“De conformitat amb el que estableix l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, 

LEGISLACIÓ APLICABLE 

 
 Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. 
 
 Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
 Guia per a l'elaboració dels informes trimestrals que les entitats locals han de 
remetre al Ministeri d'Economia i Hisenda, en compliment de l'article quart de la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials 

ANTECEDENTS 

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

COMPLIMENT 
En base als càlculs detallats en l’expedient motiu de l’informe, es compleix amb el 
període mig de pagament legalment previst.” 
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En cas de demora en el termini previst anteriorment, l'Ajuntament haurà d'abonar al 
contractista els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els 
termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures 
de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
No obstant això, s'ha d'estar al que disposa la disposició transitòria sisena del Text refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, que estableix una aplicació progressiva d'aquests terminis per el 
pagament que preveu l’article 216 l'article 216.4 del Text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
SEGON. S'acompanya un informe sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que 
inclou el nombre i quantia global de les obligacions pendents en què s'estigui incomplint 
el termini. 
 
En aquest informe es consideren la totalitat dels pagaments realitzats en cada trimestre 
natural, i la totalitat de factures o documents justificatius pendents de pagament al final 
del mateix. 
 
TERCER. Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de 
l'Ajuntament de Palafolls, aquest informe s'haurà de trametre, en tot cas i si fos necessari, 
als òrgans competents del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i a l'òrgan 
competent de la Generalitat de Catalunya que té atribuïda la tutela financera de l'entitat 
local, 
 
Per tot l’exposat anteriorment, Montserrat Borràs Reverter, actuant en qualitat 
d’Interventora, Federic Gràcia Vila actuant en qualitat de Tresorer de l’Ajuntament de 
Palafolls, emeten el següent: 

INFORME 

L'Informe trimestral contempla la següent informació: 
 
a. Pagaments realitzats en el trimestre. 
 
Durant el quart trimestre 2016 s’han realitzat un total de 1.193 pagaments per import 
global de 1.630.042,71 euros, els pagaments que s’han efectuat dins els període legal de 
pagament han estat de 1.292.724,85 euros i 164 pagaments fora del període legal de 
pagament per import de 337.317,86 euros. 
 
Per tant, segons les dades obtingudes, El període mitjà de pagament a proveïdors (PMPP) 
en el 

Quart trimestre 2016 a l’Ajuntament de Palafolls ha estat de 73,11dies. 

 
b. Interessos de demora pagats en el trimestre.   
 
No s’han realitzat pagaments d’interessos de demora en el transcurs d’aquest quart 
trimestre. 



 

10 
PLAÇA MAJOR, 11 08389 PALAFOLLS (BARCELONA) 

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

 

c. Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del 
trimestre. 
 
Al final del quart trimestre de l’any 2016, consten 265 factures o documents justificatius 
pendents de pagament per un import total de 437 .675 ,02€ euros dins el període legal 
de pagament. 
 
d. Factures o documents justificatius respecte als quals, al final de cada 
trimestre natural, hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en 
el registre de factures i no s'hagin tramitat els corresponents expedients de 
reconeixement de l'obligació. 
 
Al final d’aquest quart trimestre a l’Ajuntament de Palafolls, no consten en el registre de 
factures documents justificatius o factures respecte als quals hagin transcorregut més de 
tres mesos des de la seva anotació.” 
 
L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 
consultar al següent enllaç: 
 
http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20170331&punto=7 
 
8. DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 1/2017 
D'INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT. 
 
Es donà compte de la modificació pressupostària núm. 1/2017 d’incorporació de 
romanents de crèdit que es transcriu a continuació: 
 

“DECRET D'ALCALDIA 105/2017 
 
Atès l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de crèdits núm. 1/2017, en 
la modalitat d’incorporació de romanents de crèdits, en el qual consta l'informe 
favorable de la Interventora. 
 
En l'exercici de les atribucions que em confereixen les Bases d'Execució del vigent 
Pressupost en relació amb els articles 178 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 9.2.d) i 39 
del Reial decret 500/1990 de 20 d'Abril, que desenvolupa el Capítol Primer del Títol 
Sisè, de la Llei 39/1988, de 28 de Desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en 
Matèria de Pressupostos, 
 
RESOLC 
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/2017, del Pressupost 
vigent en la modalitat d’incorporacions de romanents de crèdits, d'acord al següent 
detall: 
 

Altes en Aplicacions de Despeses de Finançament Afectat 
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APLICACIÓ  Descripció 

 
Import 

 

Orgànica Programa  
 

Econòmica 
 

 
 
 

0203 2410 
 

22000 
Acció Formativa 
Pràctiques 

 
1.800,00 

0203 2410 
 

22699 
Acció Formativa 
Contínua 

 
1.485,00 

0203 2410 
 

22799 
Acció Formativa 
Específica 

 
27.472,50 

0918 3330 
 

63200 
Reforma i 
Rehabilitació Teatre

 
153.918,03 

1322 1622 
 

22699 
 

Programa Local 
Prevenció de 
Residus 

 
10.779,10 

0613 4910 
 

22799 
 

Treballs realitzats 
per altres empreses 
(XAL) 

 
5.969,79 

 

0203 2410 

 
13108 

 

Programa 
Complementari 
Foment Ocupació 
Local 

 
8.177,37 

 

0203 2410 
 

16001 
 

Seguretat Social 
Plans d’Ocupació 
Local 

 
18.357,49 

 

0917 3371 
 
 

62250 

Rehabilitació Local 
Social Santa Maria 
a Can Batlle  

 
11.005,74 

0815 1500 
 

60904 
 

Estudis i Treballs 
Tècnics 

 
4.691,21 

0918 3331 
 
 

63204 

Il·luminació Teatre 
Municipal i Acabats

 
 

30.000,00 

0916 4530 

 
60900 

Urbanització Zona 
industrial Can 
Puigvert Sector 19 i 
20 

 
389.403,97 

0916 4530 
 

60922 
 

Urbanització Sector 
7 Can Baltasar 

 
13.138,88 

0916 4530 
 

60923 
Urbanització Camí 
Castell Ciutadella 
Sector 5 

 
3.933,86 

0916 4530 
 

60932 
Urbanització Can 
Poch/Mas Pedrer 
Sector 6 

 
61.045,39 
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2n FINANÇAMENT 

 
Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria per a 
Despeses Generals i amb Romanent líquid de Tresoreria per a Despeses amb 
finançament afectat de l'exercici anterior en els següents termes: 

 
 
 
 
 

0918 4530 

 
 

60956 

Arranjament 
Asfaltat i 
Enllumenat 
Diversos Carrers 

 
 

64.916,95 

0916 4530 
 

60961 
Urbanització Sector 
29 Equipaments 
Educatius 

 
178.744,58 

0918 4530 
 

60951 
Urbanització Sector 
27 Industrial Mas 
Reixach 

 
896.931,43 

0916 4530 
 
 

60974 

Urbanització Sector 
14 Industrial Can 
Roquet 

 
182.316,13 

0917 4530 
60997 Urbanització Sector 

11 
7.901,54 

0916 9330 
 

61900 
Rehabilitació 
Castell de Palafolls 

 
42.940,75 

0916 4590 
 
 

60989 

Urbanització, 
Asfaltat i Sistema 
elèctric Ciutat Jardí 

 
1.351.413,50 

0916 4530 
 

60999 
P. Unitat Actuació 
10 Can Cabreta 

25.314,43 

0916 4530 
60991 P. Unitat Actuació 

13 
6.342,97 

0918 1532 

 
 

62200 

Arranjament 
Pàrking Municipal i 
Accés Av. Pau 
Casals 

 
 

60.255,15 

0917 4530 

 
 
 

60901 

Pla Especial 
Urbanístic 
d’Infraestructures 
del Sector 
d’Activitats Nord i 
Indemnitzacions 

 
 
 

124.231,61 

   TOTAL 3.682.487,37 
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Altes en Concepte d'Ingressos 
 

Aplicació econòmica Descripció Euros 
Cap. Art. Conc.     

8  7 010 
Romanent Líquid de Tresoreria per 
a Despeses de Finançament Afectat 3.460.497,88  

4 5 050 
Compromisos d’ingressos 
Generalitat de Catalunya 30.757,50 

7 6 100 
Compromisos d’Ingressos 
Diputació de Barcelona 153.918,03 

4 5 100 
Compromisos d’Ingressos  
Agència Catalana de Residus 10.779,10 

4 6 138 
Compromisos d’Ingressos DIBA 
Plans Ocupació Local 26.534,86 

      TOTAL INGRESSOS 3.682.487,37  
 

SEGON. Aquest Decret tindrà efectes el dia 1 de gener de 2017, i es donarà compte al 
Ple de la Corporació de la present resolució en la primera sessió ordinària que aquest 
celebri, de conformitat amb l'establert en l'article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 
de novembre.” 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
9. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25, 
CORRESPONENT AL PREU PÚBLIC PER FALQUES PUBLICITÀRIES DEL 
CONSELL MUNICIPAL DE LA RÀDIO DE PALAFOLLS. 
 
El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per 
a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text 
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de 
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 
comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  
l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les 
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Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  una 
Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del 
servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia i l’informe del Secretari. 
 
En data 27 de març de 2017, la Comissió Informativa de Serveis Econòmics, va emetre 
el dictamen corresponent. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
A C O R D S 
 
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm.25 
Preu Públic per Falques Publicitàries del Consell Municipal de Ràdio Palafolls, 
així com el seu text refós. 
 
SEGON. Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2017, així com el text refós aprovat, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
TERCER. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades 
de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se 
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Votació: Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
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Vots a favor: Sr. Valentí Agustí Bassa (PSC-CP), Sra. Dolores Agüera Martín (PSC-
CP), Sra. Montserrat Rovira Riera (PSC-CP), Sr. Rafael Cubarsí Bas (PSC-CP), Sr. José 
Manuel Rueda García (PSC-CP), Sra. Rosa María García Colomer (PSC-CP), Sr. 
Francesc Alemany i Martínez (ERC-AM), Sra. Susanna Pla i Capdevila (ERC-AM), Sr. 
Jordi Villaret i Sayago (ERC-AM), Sr. Sergi Romero i Pinet (ERC-AM), Sr. Martín 
Victoria Iglesias (no adscrit) i Sr. Oscar Bermán Boldú (no adscrit). 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 
consultar al següent enllaç: 
 
http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20170331&punto=9 
 
10. APROVAR LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 2/2017 DE 
CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT. 
 
En relació amb l'expedient relatiu a la modificació de crèdits núm. 2/2017, mitjançant la 
modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat mitjançant anul·lacions o 
baixes de crèdits d'altres aplicacions i majors ingressos. 
 
Atès l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent per a les 
que no hi ha crèdit en el vigent pressupost de la Corporació, i per a les quals el crèdit 
consignat és insuficient i no ampliable. 
 
Atès que es poden efectuar anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions del 
pressupost vigent no compromeses, les dotacions de les quals s'estimen reductibles 
sense pertorbació del servei respectiu. 
 
Atès que mitjançant Provisió de l'Alcaldia s'incoà expedient per a la concessió de crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit finançat amb càrrec a anul·lacions o baixes de crèdits 
d'altres aplicacions i majors ingressos efectivament recaptats. 
 
Atès que l'Alcalde va emetre una memòria en la que s'hi especifica la modalitat de 
modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva justificació. 
 
Atès que la Secretaria i la Intervenció van emetre un informe sobre la legislació 
aplicable i el procediment a seguir. 
  
LEGISLACIÓ APLICABLE 
  
La legislació aplicable a l'assumpte és la següent:  
  
— Els articles 169, 170 i 172 a 182 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
  
— Els articles 34 a 38, 49 i 50  del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es 
desenvolupa el capítol I, del títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora 
de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
  
— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
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— L'article 16.2 del Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, d'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat 
pel Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre. 
  
— El Reglament de la Unió Europea núm. 2223/96 relatiu al Sistema Europeu de 
Comptes Nacionals i Regionals (SEC-95). 
  
— Els articles 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local. 
  
— L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura de 
pressupostos de les entitats locals. 
  
— L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions 
de subministrament d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
  
— L'article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
  
Vist tot l'anterior, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la 
legislació aplicable, procedint la seva aprovació inicial pel Ple, de conformitat amb el 
que disposa l'article 177.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en l'article 22.2.e) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
En data 27 de març de 2017, la Comissió Informativa de Serveis Econòmics, va emetre 
el dictamen corresponent. 
 
PROPOSO 
  
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2017, 
amb la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat mitjançant 
anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions del pressupost vigent no 
compromeses, sense que es vegi pertorbat el servei respectiu i majors ingressos 
efectivament recaptats d'acord amb el següent resum: 
  
Crèdit Extraordinari 
 
 Altes en aplicacions de despeses 
 Aplicació pressupostària Descripció Euros

Org. Progr. Econòmica     

1626  1320 203.00 Arrendament d’un 
desfibrilador 

4.680,00 

0815 1500 480.00 Conveni Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
Assessorament en polítiques 
de Medi Ambient 

         4.000,00 
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0714 3423 227.99 Treballs realitzats per altres 
empreses (Socorristes) 

16.000,00 

0921 4591 623.00 Utillatge de Fusteria 3.000,00 
1022 1700 227.06 Estudis i Treballs Tècnics 

Medi Ambient 
2.000,00 

0510 3370 623.00 Equip de so  1.500,00 

0408 3230 227.99 Treballs realitzats per altres 
empreses (Menjador escolar) 

22.000,00 

1122 4540 227.99 Treballs realitzats per altres 
empreses (Actuació de la 
Ruta de la Tordera) 

18.429,86 

0203 2410 227.99 Fons de Prestació 31.556,28 

0918 3231 632.00 Obres Escola CEIP Les 
Ferreries 

15.000,00 

0918 3420 619.00 Sala de Reunions El Palauet 15.500,00 

0918 1531 619.01 Cruïlla entrada, modificació 
carrils i rasants 

64.000,00 

0918 3371 623.00 Tancaments per màquines 
aire acondicionat Can Batlle 

8.000,00 

0918 1531 619.02 Aparcament entre Roig i 
Jalpí i Can Batlle 

5.500,00 

     TOTAL DESPESES 211.166,14 
 
Les despeses per a les que el crèdit consignat en el vigent pressupost de la 
Corporació és insuficient i no ampliable, es fa necessària la modificació de crèdits 
d'aquest pressupost de la Corporació sota la modalitat de suplement de crèdit amb 
càrrec a anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions i majors ingressos. 
  
Suplement en aplicacions de despeses 
  Aplicació pressupostària Descripció Euros

Org. Progr. Econòmica     

0101 9200 625.00 Mobiliari Administració 5.000,00 
0203 2410 465.01 Consell Comarcal. Altres 

accions pactes 
450,00 

0611 4320 467.00 Consorci Promoció Turística 
Costa del Maresme 

1.633,88 

0305 2310 480.01 Ajuts Beques de Menjador. 
Consell Comarcal del 
Maresme 

7.896,83 

0815 1500 227.06 Estudis i Treballs tècnics 15.000,00 

0918 1320 212.00 Reparació i Manteniment 
Edifici Policia 

4.000,00 

0918 3421 609.00 Pista d’Atletisme La 
Figuerassa 

33.000,00 

0918 3375 622.00 Reforma Centre Parroquial 2.000,00 
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0918 9203 632.00 Condicionament Nou Arxiu 15.000,00 

     TOTAL DESPESES 83.980,71 
 
Aquesta modificació es finança amb càrrec a anul·lacions o baixes de crèdits 
d'altres aplicacions i majors ingressos, en els termes següents: 
 
  Baixes o anul·lacions en concepte de despeses 
 
 Aplicacions Pressupostàries Descripció Euros

Org. Progr. Econòmica     

0714 3420 203.00 Arrendament d’un desfibrilador 1.560,00 
0714 3421 203.00 Arrendament d’un desfibrilador 1.560,00 

0714 3422 203.00 Arrendament d’un desfibrilador  1.560,00 

0815 1500 227.99 Treballs realitzats per altres 
empreses 

         4.000,00

0918 3423 212.00 Reparació, Manteniment i 
Conservació Instal·lacions 
Piscina 

22.000,00 

0621 3330 625.00 Mobiliari 5.000,00 

0921 4591 221.99 Material de Fusteria 3.000,00 
1122 4140 489.00 Subvenció Associació Defensa 

Vegetal Alt Maresme  
1.000,00 

1222 1360 489.00 Subvenció Associació Defensa 
Forestal Alt Maresme 

1.000,00 

0510 3370 226.99 Despeses diverses Joventut 1.500,00 

1525 9202 227.99 Treballs realitzats per altres 
empreses 

450,00 

0101 9200 227.99 Consell Comarcal Treballs 
col·laboració Tresorer 

1.633,88 

0918 1522 212.00 Reparació i Manteniment Edifici 
Ajuntament 

45.000,00 

0918 3230 212.00 Reparació, Manteniment i 
Conservació Llar d’Infants 

27.000,00 

0918 3371 212.00 Reparació, Conservació i 
Manteniment Can Batlle 

8.000,00 

0918 3420 212.00 Reparació, Manteniment i 
Conservació Instal·lacions 
Palauet 

21.000,00 

0918 3421 212.00 Reparació, Manteniment i 
Conservació Instal·lacions La 
Figuerassa 

6.000,00 

0918 3422 212.00 Reparació, Manteniment i 
Conservació Camp de Futbol 

10.000,00 

0918 3260 212.00 Reparació, Manteniment Edifici 
Escola de Música 

22.000,00 
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0918 3232 212.00 Reparació, Manteniment i 
Conservació Escola CEIP Mas 
Prats 

12.000,00 

0918 3231 212.00 Reparació, Manteniment i 
Conservació Escola CEIP Les 
Ferreries 

15.000,00 

0918 1531 210.00 Manteniment Via Pública 5.000,00 

     TOTAL Anul·lacions 215.263,88 
 
Majors Ingressos 
 
Aplicació pressupostària Descripció Euros 
Progr. Econòmica     

  312.03 Taxa per Servei de l’Escola 
Bressol 

22.000,00 

 461.01 Diputació de Barcelona. 
Actuació de la Ruta de la 
Tordera al Municipi de Palafolls 

18.429,86 

 465.01 Beques Menjador Consell 
Comarcal del Maresme 

7.896,83 

 461.02 Diputació de Barcelona. Fons de 
Prestació 

31.556,28 

    TOTAL  Majors Ingressos 79.882,97 
 
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci inserit en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant quinze dies, durant els quals 
els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. 
L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no 
s'han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un 
mes per a resoldre-les. 
 
Votació: Sotmesa la proposta a votació aquesta és aprovada amb 7 vots a favor i 5 
abstencions. 
 
Vots a favor: Sr. Valentí Agustí Bassa (PSC-CP), Sra. Dolores Agüera Martín (PSC-
CP), Sra. Montserrat Rovira Riera (PSC-CP), Sr. Rafael Curbarsí Bas (PSC-CP), ), Sr. 
José Manuel Rueda García (PSC-CP), Sra. Rosa María García Colomer (PSC-CP) i Sr. 
Martín Victoria Iglesias, (no adscrit). 
 
Abstencions:  Sr. Francesc Alemany i Martínez (ERC-AM), Sra. Susanna Pla i 
Capdevila (ERC-AM), Sr. Jordi Villaret i Sayago (ERC-AM), Sr. Sergi Romero i Pinet 
(ERC-AM),  i Sr. Oscar Bermán Boldú, (no adscrit). 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 
consultar al següent enllaç: 
 
http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20170331&punto=10 
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ASSUMPES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS: 
 
11. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL D'ORDENACIÓ QUE TÉ PER OBJECTE, EN ELS ÀMBITS DELS 
SECTORS 14 "ACTIVITATS RIERA ROQUET", 15 "INDUSTRIAL MAS 
PUIGVERT", 19-20 "AMPLIACIÓ INDUSTRIAL MAS PUIGVERT", 27 
"INDUSTRIAL MAS REIXACH", I DE LES UNITATS D'ACTUACIÓ 4 I 5, 
L'ADMISSIÓ DINS DEL RÈGIM D'USOS URBANÍSTICS, DEL DE GESTIÓ 
DE RESIDUS EXTERNS PER A GENERACIÓ D'ENERGIES NETES, COM A 
ÚS COMPLEMENTARI, I LA NO ADMISSIÓ DE LA GESTIÓ DE RESIDUS 
EN GENERAL. 
 
Vist que l’arquitecte municipal a instància de l’Alcalde de l’Ajuntament ha redactat el 
document de modificació de Pla General d’Ordenació que té per objecte, en l’àmbit dels 
sectors 14 “Activitats Riera Roquet”, 15 “Industrial Mas Puigvert”, 19-20 “Ampliació 
industrial Mas Puigvert”, 27 “Industrial Mas Reixach”, i de les Unitats d’Actuació 4 i 5 
del Pla General d’Ordenació, l’admissió dins del règim d’usos urbanístics, del de gestió 
de residus externs per a generació d’energies netes com a ús complementari i la no 
admissió de la gestió de residus en general. 
 
Vist que concretament es proposa la modificació dels següents articles del Pla general 
d’ordenació: 
 
-Article 146 relatiu a la Zona Industrial U5, aplicable a les Unitats d’Actuació 4 i 5, 
al que se li afegeix un paràgraf tercer que restaria redactat de la següent forma: 
 
“3. Únicament s’admet l’ús de gestió de residus externs per a generació d’energies 
netes com a ús complementari, en les UA4 i UA5 del Mas Puigverd. Aquest ús de gestió 
de residus externs a una empresa s’admetrà si integra: a) la gestió pròpia d’almenys la 
meitat dels residus interns o propis, b) l’establiment de fileres d’arbrat en el perímetre, 
c) l’adquisició i cessió a l’Ajuntament, o bé vinculació, segons resulti d’un estudi 
d’avaluació d’impactes, d’una franja de 25 m d’amplada mínima si limita amb sòl no 
urbanitzable i d) la justificació de la mobilitat generada.” 
 
-Article 149 relatiu a la Zona de Creixement Industrial i d’Activitat V3, al que se li 
afegeix com a ús admès en l’apartat tercer, en relació als sectors 14 “Activitats Riera 
Roquet”, 15 “Industrial Mas Puigvert”, 19-20 “Ampliació industrial Mas Puigvert” i 27 
“Industrial Mas Reixach”, el de “gestió de residus externs per a la generació d’energies  
netes, com a ús complementari” i no s’admet en canvi l’ús de “gestió de residus en 
general”, i s’afegeix un apartat cinquè, que diu: “En els mateixos sectors, l’ús de gestió 
de residus externs a una empresa s’admetrà si integra a) la gestió pròpia d’almenys la 
meitat dels residus interns o propis, b) l’establiment de fileres d’arbrat en el perímetre, 
c) l’adquisició i cessió a l’Ajuntament, o bé vinculació, segons resulti d’un estudi 
d’avaluació d’impactes, d’una franja de 25 m d’amplada mínima si limita amb sòl no 
urbanitzable i d) la justificació de la mobilitat generada.” 
 
-Article 2 del Pla parcial del sector número 27 “Industrial Mas Reixach”, refós en 
el Pla general d’ordenació, al que se li afegeix com a ús admès el de “gestió de residus 
externs per a la generació d’energies netes, com a ús complementari” i no s’admet en 
canvi l’ús de “gestió de residus en general”. 
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-Es creen els articles 146bis i 149bis. 
 
“Conceptes d ‘aplicació. 
 
Es defineixen els següents conceptes: 
 
Residus externs, provinents de l’exterior de l’establiment d’una activitat implantada, 
atès que la gestió dels propis és obligada. 
 
Energia neta: no contaminant o sense impacte ambiental (atmosfèric, acústic, del 
sòl,...). 
 
Co-generació d’energia: re-aprofitament de l’energia en els processos de producció 
d’una empresa. 
 
Ús complementari: ús generat o derivat de l’ús principal de superfícies de sòl ocupat,  
de sostre i de volum menors del 50% del total de la suma de les activitats principal i 
complementàries.” 
 
Vist l’informe jurídic de data 17 de febrer de 2017, que consta a l’expedient. 
 
D’acord amb el que disposen els articles 73, 74, 85, 96 i97 del Decret Legislatiu l/2010, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, modificat per la 
Llei 3/2012 i els articles 23.1 .b), 107, 117 ill8 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
 
Vistos els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local i l’article 1 14.3.k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
En data 27 de març de 2017, la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, 
va emetre el dictamen corresponent. 
 
PROPOSTA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de Pla General d’Ordenació que té 
per objecte , en l’àmbit dels sectors 14 “Activitats Riera Roquet”, 15 “Industrial 
Mas Puigvert”, 19-20 “Ampliació industrial Mas Puigvert”, 27 “Industrial Mas 
Reixach”, i de les Unitats d’Actuació 4 i 5 del Pla General d’Ordenació, l’admissió 
dins del règim d’usos urbanístics, del de gestió de residus externs per a generació 
d’energies netes com a ús complementari i la no admissió de la gestió de residus en 
general, que es concreta en la modificació dels articles 146 i 149, del Pla general 
d’ordenació, en la creació dels articles 146bis i 149bis del Pla general d’ordenació, i 
en la modificació de l’article 2 del Pla parcial del sector 27 “Industrial Mas 
Reixach”, refós en el Pla general d’ordenació, segons el redactat que consta en la 
part expositiva de la present proposta d’acord. 
 
Segon.- Sotmetre aquesta proposta d’acord a un tràmit d’informació pública d’un 
mes, comptador des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí 
Oficial de la Província, en un dels diaris de premsa periòdica nacional de més 
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divulgació en l’àmbit municipal, al tauler d’anuncis i a la web municipal, a fi que 
qualsevol persona que ho desitgi pugui examinar-la i formular, dins el termini 
esmentat, les al·legacions o suggeriments que consideri oportuns. L’expedient 
podrà ser consultat en l’àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de Palafolls, Plaça 
Major número 1l, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. 
 
Tercer.- Suspendre, de conformitat amb els articles 73 i 74 del TRLUC, pel termini 
màxim de dos anys, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de  
projectes de gestió urbanística i d’urbanització, i també l’atorgament de llicències 
de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 
construccions, d’instal·lacions o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres 
autoritzacions municipals connexes establerts per la legislació sectorial, en l’àmbit 
territorial de la modificació del Pla general d’ordenació aprovada inicialment i 
grafiat en el plànol de delimitació número 1, quant als sectors 19-20, 15, 14, 27 i 
Unitats d’Actuació 4 i 5, sense incloure el sector 36, que tinguin per objecte la 
implantació d’usos de gestió de residus externs i producció d’energia. Aquesta 
suspensió també es publicarà de forma conjunta amb la present aprovació inicial.  
 
De conformitat amb l’establert a l’article 102.4 del RLUC, metre estigui suspesa la 
tramitació de procediments i l’atorgament de llicències en aplicació del què 
estableix l’article 71.2 del TRLUC, es poden tramitar els instruments o atorgar les  
llicències fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb les 
determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la 
naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament, 
una vegada definitivament aprovat. 
 
Quart.- Sol·licitar, d’acord amb el que disposa l’article 85.5 del TRLUC, 
simultàniament al tràmit d’informació pública, informe als organisme següents 
afectats per raó de llurs competències sectorials: 
 
-Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya. 
 
-Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona. 
 
-Departament d’empresa i ocupació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè.- Establir que el mateix instrument sotmès a aprovació inicial tindrà el 
caràcter de resum executiu als efectes de l’article 25.3 del Reial Decret Legislatiu 
7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei del Sòl i 
Rehabilitació Urbana. 
 
Votació: Sotmesa la proposta a votació aquesta és aprovada amb 7 vots a favor i 5 
vots en contra. 
 
Vots a favor: Sr. Valentí Agustí Bassa (PSC-CP), Sra. Dolores Agüera Martín (PSC-
CP), Sra. Montserrat Rovira Riera (PSC-CP), Sr. Rafael Curbarsí Bas (PSC-CP), ), Sr. 
José Manuel Rueda García (PSC-CP), Sra. Rosa María García Colomer (PSC-CP) i Sr. 
Martín Victoria Iglesias, (no adscrit). 
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Vots en contra:  Sr. Francesc Alemany i Martínez (ERC-AM), Sra. Susanna Pla i 
Capdevila (ERC-AM), Sr. Jordi Villaret i Sayago (ERC-AM), Sr. Sergi Romero i Pinet 
(ERC-AM),  i Sr. Oscar Bermán Boldú, (no adscrit). 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 
consultar al següent enllaç: 
 
http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20170331&punto=11 
 
12. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL D'ORDENACIÓ QUE TÉ PER OBJECTE LA QUALIFICACIÓ 
COM A EQUIPAMENT PÚBLIC CULTURAL, DOCENT I TÈCNIC (CLAU 
GRÀFICA S8-S11), EN SÒL NO URBANITZABLE D'ESPECIAL PROTECCIÓ, 
DEL "MOLÍ DE LA PEDRERA". 
 
Vist que l’Ajuntament va remetre, en data de 20 de maig de 2016, a l’Oficina Territorial 
d’Acció i Avaluació Ambiental de la Generalitat de Catalunya el document inicial 
estratègic, juntament amb la proposta d’avanç de modificació del Pla general 
d’ordenació, redactada per l’arquitecte municipal, que té per objecte, la qualificació com 
a equipament públic cultural, docent i tècnic (clau gràfica S8-S 11), en sòl no 
urbanitzable d’especial protecció del “Molí de la Pedrera”, sol·licitant l’inici del 
procediment d’avaluació ambiental estratègica ordinària. 
 
Vist que, en data de 2 de juny de 2016, ha tingut entrada en el Registre d’aquest 
Ajuntament la comunicació per part de l’Oficina Territorial d’ Acció i Avaluació 
Ambiental de la Generalitat de Catalunya, de la subjecció de la modificació del Pla 
general d’ ordenació a avaluació ambiental estratègica ordinària. 
 
Vist que, en data de 16 d’agost de 2016, ha tingut entrada en el Registre d’aquest 
Ajuntament el document d’abast emes per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 
Ambiental de la Generalitat de Catalunya, al qual s’ adjunta l’ informe urbanístic i 
territorial favorable emes per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, i els 
informes rebuts en el marc de les consultes realitzades per a l’emissió del document 
d’abast (Subdirecció General de Seguretat Industrial i Agència Catalana de l’Aigua). 
 
Vist que, en data de 23 de setembre de 2016, ha tingut entrada en el Registre d’aquest 
Ajuntament l‘informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, en el que 
s’informa sobre la necessitat d’incloure en l’Estudi Ambiental Estratègic d’un anàlisi de 
l’estabilitat d’un talús provinent d’ una antiga pedrera, per tal de poder valorar la 
perillositat geològica per caiguda de blocs a l’àmbit de la modificació del Pla general 
proposada. 
 
Vist que l’arquitecte i el Tècnic de Medi ambient municipals, tenint en consideració el 
document d’abast emes per l’Oficina Territorial d’ Acció i Avaluació Ambiental de la 
Generalitat de Catalunya, han redactat la proposta de modificació del Pla general 
d’ordenació que té per objecte, la qualificació com a equipament públic cultural, docent 
i tècnic (clau gràfica S8-S11), en sòl no urbanitzable d’especial protecció, del “Molí de 
la Pedrera” i l’ estudi ambiental estratègic, respectivament. 
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Vist l’ informe jurídic de data 17 de febrer de 2017 que consta en l’expedient 
administratiu. 
 
Considerant el que disposen la Disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, de 
simplificació de l’ activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
govern locals de Catalunya, els articles 86.bis, 96, 99 i la Disposició Transitòria 
divuitena del decret 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’ aprova el Text Refós de la Llei d’ 
Urbanisme de Catalunya, i l’article 115 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
 
Vistos els articles 22.2.c) i 47.2.11) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local i els articles 52.2.c), 52.4 i 114.3.k) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’ abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i Règim 
Local de Catalunya. 
 
En data 27 de març de 2017, la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, 
va emetre el dictamen corresponent. 
 
PROPOSTA 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Pla General d’Ordenació que té 
per objecte la qualificació com a equipament públic cultural, docent i tècnic (clau 
gràfica S8-S11), en sòl no urbanitzable d’especial protecció, del “Molí de la 
Pedrera”. 
 
Segon.- Sotmetre l’estudi ambiental estratègic conjuntament amb la modificació 
del Pla General d’Ordenació, de la qual forma part, a informació pública, 
mitjançant anunci que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari 
de màxima divulgació, per un termini de quaranta-cinc dies, restant durant aquest 
període l’expedient a disposició de qualsevol que vulgui examinar-lo, podent 
formular les al·legacions pertinents, efectuant-se simultàniament les consultes que 
procedeixin, d’acord amb l’establert en el document d’abast. 
 
Tercer.- Sol·licitar, d’acord amb el document d’abast, informe als organisme 
següents afectats per raó de llurs competències sectorials: 
 
-Agència Catalana de l’Aigua 
 
-Direcció General d’Ordenació de Territori i Urbanisme 
 
-Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de la Generalitat de Catalunya 
 
-Secció de Biodiversitat i Activitats Cinegètiques a Barcelona 
 
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
 
-Subdirecció General de Programes en Protecció Civil 
 
-Subdirecció General de Seguretat Industrial 
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-Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura 
 
-Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’ Agricultura Ramaderia, 
Pesca i Alimentació 
 
-Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona 
 
-Consell Comarcal del Maresme 
 
-Centre per a la Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) 
 
-Lliga per a la defensa del patrimoni natural (DEPANA) 
 
-Associació perla Defensa i l’Estudi de la Natura (ADENC). 
 
Quart.- Finalitzat el període d’informació pública s’haurà de redactar la proposta 
de memòria ambiental que haurà de contenir una valoració de l’estudi ambiental 
estratègic, del resultat de les consultes realitzades i de la integració deis aspectes 
ambientals en la proposta d’ordenació. 
 
Cinquè.- Remetre la proposta de memòria ambiental als departaments competent 
en matèria de Medi Ambient i Urbanisme, juntament amb una còpia de la 
proposta de pla que es preveu sotmetre a aprovació provisional, a l’objecte que es 
trameti, respectivament, la resolució sobre la memòria ambiental, i un informe 
urbanístic i territorial sobre els aspectes del Pla relatius a qüestions de legalitat i a 
qüestions d’oportunitat d’interès supramunicipal, per tal que puguin ésser 
considerats en l’acord d’aprovació provisional. 
 
Sisè.- Suspendre, de conformitat amb els articles 73 i 74 del TRLUC, pel termini 
màxim de dos anys, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de 
projectes de gestió urbanística i d’urbanització, i també l’atorgament de llicències 
de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 
construccions, d’instal·lacions o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres 
autoritzacions municipals connexes establerts per la legislació sectorial, en l’àmbit 
territorial de la modificació del Pla general d’ordenació aprovada inicialment i 
grafiat en el plànol de delimitació número 20. Aquesta suspensió també es 
publicarà de forma conjunta amb la present aprovació inicial. 
 
De conformitat amb l’establert a l’article 102.4 del RLUC, metre estigui sospesa la 
tramitació de procediments i l’atorgament de llicències en aplicació del que 
estableix l’article 71.2 del TRLUC, es poden tramitar els instruments o atorgar les 
llicencies fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb les 
determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la 
naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament, 
una vegada definitivament aprovat. 
 
Setè.-Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d’informació 
pública i dels acords d’aprovació que s’adoptin en llur tramitació els quals podran 
consultar-se en la web oficial de l’ajuntament: www.palafolls.cat. 
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Vuitè.- Establir que el mateix instrument sotmès a aprovació inicial tindrà el 
caràcter de resum executiu als efectes de l’article 25.3 del Reial Decret Legislatiu 
7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei del Sòl i 
Rehabilitació Urbana. 
 
Votació: Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb 7 vots a favor, 4 
vots en contra i 1 abstenció. 
 
Vots a favor: Sr. Valentí Agustí Bassa (PSC-CP), Sra. Dolores Agüera Martín (PSC-
CP), Sra. Montserrat Rovira Riera (PSC-CP), Sr. Rafael Curbarsí Bas (PSC-CP), ), Sr. 
José Manuel Rueda García (PSC-CP), Sra. Rosa María García Colomer (PSC-CP) i Sr. 
Martín Victoria Iglesias, (no adscrit). 
 
Vots en contra:  Sr. Francesc Alemany i Martínez (ERC-AM), Sra. Susanna Pla i 
Capdevila (ERC-AM), Sr. Jordi Villaret i Sayago (ERC-AM) i Sr. Sergi Romero i Pinet 
(ERC-AM). 
 
Abstenció: Sr. Oscar Bermán Boldú, (no adscrit). 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 
consultar al següent enllaç: 
 
http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20170331&punto=12 
 
13. APROVACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES TIPUS DE L'AJUNTAMENT 
DE PALAFOLLS. 
 
Vist que es considera necessari disposar, per tal d’homogeneïtzar la tramitació i 
procediment de contractació que es realitza a l’Ajuntament de Palafolls,  d’uns plecs de 
clàusules administratives particulars comuns a tots els contractes que liciti 
l’Ajuntament, on el Ple Municipal actuï com a òrgan de contractació. 
 
Atès que correspon al Ple Municipal adjudicar determinats contractes administratius 
d’acord amb allò que estableix la disposició addicional segona del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que, a tals efectes s’han elaborat els Plecs de Clàusules Tipus de l'Ajuntament de 
Palafolls integrats per:  
 

- Els Plecs de clàusules administratives particulars i Annexes, aplicables als 
contractes de l'Ajuntament Palafolls, que s’adjunten al present acord com Annex 
1. 

 
- Les Disposicions comunes aplicables als Plecs de clàusules administratives 

particulars dels contractes de l'Ajuntament de Palafolls (DCPCAP): aquestes 
disposicions estableixen les regles aplicables a tots els Plecs de clàusules 
administratives particulars dels contractes administratius i privats que concerti 
l’Ajuntament, que s’adjunten al present com Annex 2. 
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Vist l’informe conjunt del Secretari de l’Ajuntament de data 20 de març de 2017 obrant 
en l’expedient. 
 
En data 27 de març de 2017, la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, 
va emetre el dictamen corresponent. 
 
Per tot l’exposat es proposa al Ple, l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar Plecs de Clàusules Tipus de l'Ajuntament de Palafolls integrats 
per:  
 

- Els Plecs de clàusules administratives particulars i Annexes, aplicables als 
contractes de l'Ajuntament de Palafolls, en els que el Ple Municipal actuï 
com a òrgan de contractació, que s’adjunten a aquest acord com Annex 1. 

 
- Les Disposicions comunes aplicables als Plecs de clàusules administratives 

particulars dels contractes de l'Ajuntament de Palafolls (DCPCAP), en els 
que el Ple Municipal actuï com a òrgan de contractació, que s’adjunten a 
aquest acord com Annex 2. 
 

Votació: Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb 7 vots a favor i 5 
abstencions. 
  
Vots a favor: Sr. Valentí Agustí Bassa (PSC-CP), Sra. Dolores Agüera Martín (PSC-
CP), Sra. Montserrat Rovira Riera (PSC-CP), Sr. Rafael Curbarsí Bas (PSC-CP), ), Sr. 
José Manuel Rueda García (PSC-CP), Sra. Rosa María García Colomer (PSC-CP) i Sr. 
Martín Victoria Iglesias (no adscrit). 
 
Abstencions:  Sr. Francesc Alemany i Martínez (ERC-AM), Sra. Susanna Pla i 
Capdevila (ERC-AM), Sr. Jordi Villaret i Sayago (ERC-AM), Sr. Sergi Romero i Pinet 
(ERC-AM),  i Sr. Oscar Bermán Boldú (no adscrit). 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 
consultar al següent enllaç: 
 
http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20170331&punto=13 
 
14. LICITACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
NETEJA VIÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE PALAFOLLS: APROVACIÓ DE 
L'EXPEDIENT I INICI DEL PROCEDIMENT. 
 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient núm. 2017/3  relatiu a la licitació per a l'adjudicació del contracte del servei 
de neteja viària de l’Ajuntament de Palafolls. 
 
Fets 
 
1. La vigència de la contractació del servei de neteja viària ha finit i l’ementat servei en 
qüestió no pot deixar de ser prestat en tant que l’article 26 de la Llei 7/1985 Reguladora 
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de les Bases de Règim Local enumera els serveis mínim que ha de prestar tot municipi, 
entre els qual hi figura el de neteja viària. 

 
2. L’Ajuntament no disposa de mitjans propis per poder prestar el referit servei, motiu 
pel qual es fa necessària la seva contractació. 
 
3.- L'objecte del contracte és la prestació del servei de neteja viària de la totalitat de les 
vies públiques municipals de conformitat amb les condicions que s’estableixen en el  
Plec de prescripcions tècniques. 
 
4.- En data 16 de març de 2017 el  Tècnic Superior de Medi Ambient ha emès l’informe 
favorable en relació a l’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques del contracte de servei de neteja viària de l’Ajuntament de 
Palafolls. 
 
5.- En data 20 de març de 2017 la Intervenció municipal ha emès l’informe de  
fiscalització de la despesa favorablement sobre l'existència de crèdit adequat i suficient 
per atendre les obligacions derivades de l'execució d'aquest contracte. 
 
Fonaments de dret  
 
La Disposició Addicional Segona del mencionat Text Refós estableix les normes 
específiques de contractació a les entitats locals, així com en el Reial Decret 1098/2001, 
de 12 d’octubre pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques.  
 
En data 27 de març de 2017, la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, 
va emetre el dictamen corresponent. 
 
Aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:  
 
Primer. Aprovar l'expedient de contractació per a l'adjudicació del contracte del 
servei de neteja viària, i iniciar el procediment d'adjudicació del contracte.  
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques, el qual ha de regir la licitació del contracte, mitjançant procediment 
obert, trobant-se subjecte a regulació harmonitzada. 
 
Tercer. Convocar concurrència d'ofertes mitjançant anunci inserit al BOP, BOE i 
DOUE, segons allò que disposa l’art. 142.1 TRLCSP. Així mateix la licitació es 
publicarà al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Palafolls.  
 
Quart.- Delegar a l’Alcalde l’adopció dels actes administratius necessaris per a la 
tramitació de l’expedient de contractació i per a l’adjudicació del contracte, 
donant-ne compte al Ple. 
 
Votació: Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb 8 vots a favor i 4 
abstencions. 
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Vots a favor: Sr. Valentí Agustí Bassa (PSC-CP), Sra. Dolores Agüera Martín (PSC-
CP), Sra. Montserrat Rovira Riera (PSC-CP), Sr. Rafael Curbarsí Bas (PSC-CP), ), Sr. 
José Manuel Rueda García (PSC-CP), Sra. Rosa María García Colomer (PSC-CP), Sr. 
Martín Victoria Iglesias (no adscrit) i Sr. Oscar Bermán Boldú (no adscrit). 
 
Abstencions:  Sr. Francesc Alemany i Martínez (ERC-AM), Sra. Susanna Pla i 
Capdevila (ERC-AM), Sr. Jordi Villaret i Sayago (ERC-AM) i Sr. Sergi Romero i Pinet 
(ERC-AM). 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 
consultar al següent enllaç: 
 
http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20170331&punto=14 
 
MOCIONS PRESENTADES PELS GRUPS MUNICIPALS 
 
15. APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL 
DEL PSC PALAFOLLS PER A LA MOBILITAT AL MARESME. 
 
Les forces polítiques del Consell Comarcal del Maresme i la Coordinadora Preservem el 
Maresme, així com el conjunt de la societat de la comarca, a traves dels seus 
Ajuntaments i entitats, des de fa ja molts anys estant lluitant per aconseguir la 
implantació de mesures en infraestructures que garanteixin una adequada mobilitat, 
sostenible i segura, dels seus habitants, ja sigui a nivell intern entre els diferents 
municipis que la componen, ja sigui en relació al conjunt del territori català. 
 
Aquesta lluita es va materialitzar en la Declaració del Maresme 2015 a partir de la qual 
volem basar aquesta moció. Citar ara tots els antecedents de treballs, estudis, informes, 
reunions, comissions de treball, etc. relacionats amb aquesta demanda seria molt extens 
perquè ja fa força temps que s’estan produint, però si que a l’hora de programar el que 
cal fer, no es pot oblidar el que ja s’ha fet, especialment en relació a la recopilació de 
dades i la definició de les necessitats. Tenint com a document de referència i consens la 
Declaració del Maresme del 2015 promoguda per la Coordinadora Preservem el 
Maresme i el document marc consensuat per totes les forces polítiques al Comissionat 
de Mobilitat del Consell Comarcal del Maresme, que compta amb el compromís de 
totes les agrupacions polítiques comarcals en les municipals del mateix any, i aprovada 
en resolució al Parlament de Catalunya al març del 2016 per tots els grups 
parlamentaris. En aquest sentit, cal citar com a resum de tot que, en aquests moments, la 
Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Territori i Sostenibilitat, està 
redactant un Pla de Mobilitat del Maresme que, a partir de les necessitats detectades, 
haurà d’establir al conjunt de mesures a aplicar per aconseguir l’objectiu anteriorment 
citat de dotar el conjunt dels municipis del Maresme de la necessària i definitiva 
mobilitat sostenible i segura per als propers anys.  És en base a aquesta premissa i al 
compromís del Govern de la Generalitat i l’acord del Parlament de no allargar el peatge 
de la C-32 més enllà de la data de finalització de la concessió actual, es proposa al 
conjunt de forces polítiques del Consell Comarcal del Maresme fer arribar a l’equip 
redactor del Pla i als representants polítics del Departament, les consideracions i 
propostes concretes que s’acordin en el marc del Comissionat de Mobilitat i negociar a 
la Mesa de Mobilitat, per a que siguin tingudes en compte i es puguin incorporar al 
contingut de dit Pla de Mobilitat. Mesures que hauran d’estar finançades, amb part, els 
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400M€ previstos d’aportar per part de L’Estat a la Generalitat de Catalunya en base a 
l’acord de traspàs de la NII, i dels que ja es varen trametre 97,2 M€ que no es varen 
destinar a la construcció de l’alternativa a la C-32 tal i com recull el conveni signat entre 
les dues administracions.  
 
És per això que es proposa l’adopció dels següents ACORDS 
 
Primer.- Determinar que el Pla Integral de Mobilitat del Maresme que s’està 
redactant per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya (compromís 2014) forçosament haurà de contenir les següents 
consideracions i propostes: 
 
- Actualització dels estudis de demanda de mobilitat al corredor del Maresme, tant 
pel que fa al transport públic, la mobilitat privada, en bicicleta i a peu. El conjunt 
dels estudis anteriorment realitzats i coneguts són previs a la situació de crisi 
econòmica que ha de comportar una disminució notable dels volums circulatoris i 
de desplaçament en el conjunt de Catalunya i del Maresme en particular. Han 
d’anar en direcció de la sostenibilitat i l’ordenació del territori. 
 
- Respecte al transport públic per ferrocarril (xarxa ferroviària), cal millorar la 
capacitat i prestacions de l’actual línia de Rodalies R1, executant les actuacions 
prioritàries de millora del servei anunciades per ADIF i la Generalitat, que 
permetin disposar de trens més llargs i amb major freqüència de pas, 
incrementant l’oferta de Rodalies i després on es fa referència als punts inter 
modals, garantir la protecció de la línia davant els temporals i les avingudes i en 
general, millorar la seva seguretat, la dels viatgers i la fiabilitat global i particular 
de tot el servei. 
 
- L’estudi haurà de precisar bé la millora de connectivitat Alt Maresme-Girona 
(rodalies Girona) i definir i concretar el projecte, l’impacte ambiental, urbanístic i 
de mobilitat amb el calendari del desdoblament de la línia entre Arenys de Mar i 
Blanes, en els trams on sigui possible, realitzant tots els estudis tècnics pertinents. 
 
- També caldrà avançar en altres millores com l’adequació de totes les estacions 
per a persones amb mobilitat reduïda, disposar de zones d’aparcament prop de les 
estacions, així com totes aquelles altres actuacions que ja estan previstes al Pla de 
Rodalies pel Maresme i que no hem citat anteriorment, com l’allargament de 
l’andana d’Arc de Triomf (Barcelona) o concreció del projecte constructiu entre 
Granollers i Mataró. 
 
- Pel que fa a la xarxa de transport públic per carretera, s’ha de tenir present que 
es necessari que s’articuli i es complementi amb la ferroviària per a garantir la 
comunicació entre diferents municipis de la comarca i també amb les ciutats del 
Barcelonès i les comarques del Vallès i Girona. 
 
- Per això, caldrà el desplegament per part de la Generalitat d’una millora de la 
oferta de transport públic interurbà amb autobús, posant especial èmfasi en la 
connexió amb les estacions de tren. També, executar el més aviat possible, el ja 
projectat carril bus de la C-31, entre la Pau i Montgat. Dissenyar una extensió de 
carril bus i VAO - que pot ser tecnològicament versàtil – als punts de col·lapse tant 
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de la xarxa de carreteres locals com les d’alta capacitat per tal d’afavorir l’ús del 
transport col·lectiu. 
 
- Millorar el servei del Nit Bus al Maresme garantint la connexió amb el Baix 
Besós i dins del Maresme tenint present la situació d’inconnexió dels municipis de 
l’Alt Maresme, així com la centralitat que exerceix Mataró. Propostes de millora: 
 
1- que la N-81 arribi fins a Mataró i tingui parada al Baix Besos. 
2- que la N-82 arribi fins al final de la comarca (Tordera). 
3- que les línies tinguin més freqüència ampliada els caps de setmana. 
 
- Pel que fa a la xarxa viària, és evident, per reiterat i perllongat en el temps, que el 
que cal fer primer és definir d’una vegada per totes la funcionalitat que ha de tenir 
la N-II per la costa i la seva alternativa viària respecte dels moviments interns 
entre els municipis de la comarca. En aquest sentit, l’estudi haurà de definir, 
després de la consulta amb els implicats -territorialment parlant- les mesures 
concretes que hauran de fer possible la pacificació de l’actual N-II fins a convertir-
la en un eix cívic amb garantia de seguretat i integració urbana i dotant-la de 
major disponibilitat per a la circulació de vianants i bicicletes. 
 
- Òbviament, aquesta definició de la N-II no es pot deslligar de la que també s’ha 
de fixar de l’actual C-32 ( Autopista del Maresme ) , sobre la qual caldrà 
determinar la seva configuració i funcionalitat, tant en relació als usuaris 
maresmencs (nous accessos a municipis com ara a Cabrils- Vilassar de Mar i Teià ) 
com en el conjunt dels usuaris d’altres indrets. 
 
- Naturalment, aquesta definició de la C-32 també haurà de contemplar 
prioritàriament la seva gratuïtat pels maresmencs.  
 
- Igualment, aquest estudi, haurà de contenir i definir aquelles actuacions 
concretes de possible modificació de traçat o vialitat que permetin incrementar la 
citada pacificació de la N-II. 
 
- Com a mesures complementàries, l’estudi haurà de contemplar la circulació dels 
vianants, així com la redacció i execució d’un carril bici (xarxa de bicicletes), el 
traçat i característiques del qual sigui resultat del consens de tota la comarca, 
incloent totes les mesures possibles per a la protecció del Medi Ambient, com per 
exemple les de promocionar la utilització del vehicle elèctric, tot fomentat la 
definició d’una xarxa de punts de càrrega ràpida a tots els municipis de la 
comarca. 
 
Segon.- Establir que la redacció del Pla Integral de Mobilitat en la seva globalitat i 
la de tots els projectes parcials de millora i connexió que s’han citat en el punt 
anterior, poden i han de ser finançats amb el retorn dels 97,2 M€ rebuts de Foment 
al 2011 com a primer pagament pel traspàs de la N-II, que la Generalitat va 
dedicar a altres fins amb el compromís de retornar al Maresme, retorn necessari 
per poder reclamar la resta fins els 400M€ segons conveni de traspàs de la N-II a la 
Generalitat per a actuacions al Maresme, exceptuant els 97,2 M€ traspassats 
inicialment amb posterioritat a la signatura del Conveni, conveni que 
necessàriament haurà de ser revisat, donat que els acords no coincideixen amb la 
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sensibilitat del territori en els aspectes com el de la via alternativa i gratuïta a la C-
32. 
 
Tercer.- Comunicar els presents acords al Departament de Serveis Territorials de 
la Generalitat, Parlament de Catalunya, Ajuntaments de la Comarca, Entitats i 
Associacions implicades amb la mobilitat del Maresme. 
 
Votació: Sotmesa la proposta a votació aquesta és aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
Vots a favor: Sr. Valentí Agustí Bassa (PSC-CP), Sra. Dolores Agüera Martín (PSC-
CP), Sra. Montserrat Rovira Riera (PSC-CP), Sr. Rafael Cubarsí Bas (PSC-CP), Sr. José 
Manuel Rueda García (PSC-CP), Sra. Rosa María García Colomer (PSC-CP), Sr. 
Francesc Alemany i Martínez (ERC-AM), Sra. Susanna Pla i Capdevila (ERC-AM), Sr. 
Jordi Villaret i Sayago (ERC-AM), Sr. Sergi Romero i Pinet (ERC-AM), Sr. Martín 
Victoria Iglesias (no adscrit) i Sr. Oscar Bermán Boldú (no adscrit). 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 
consultar al següent enllaç: 
 
http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20170331&punto=15 
 
16. APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL 
DEL PSC PALAFOLLS PER A L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE 
PALAFOLLS AL PROJECTE "NO PUC ESPERAR!". 
 
No puc esperar! és un projecte pensat per a facilitar el dia a dia de les persones que per 
un problema mèdic, no contagiós, necessiten utilitzar urgentment un lavabo.  
 
Els destinataris d'aquesta iniciativa són els pacients amb malalties inflamatòries 
intestinals (malaltia de Crohn i colitis ulcerosa), els pacients ostomitzats o 
colectomitzats, els pacients sotmesos a cirurgia per un càncer de recte, i tots aquells 
pacients que els metges col·laboradors amb el projecte considerin que cal incloure.  
 
Un dels problemes que més angoixa aquestes persones és la necessitat contínua, i de 
vegades imprevisible, d'anar al lavabo; de manera que els costa sortir de casa per por de 
no trobar un lavabo accessible en el moment necessari. Tot això suposa una minva de la 
seva qualitat de vida.  
 
L'Associació de malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya) 
emet les targetes “No puc esperar!”, però són els metges de les Unitats MII i Serveis de 
l'Aparell Digestiu dels hospitals col·laboradors qui les lliuren als pacients que ells 
consideren que les necessiten. Les targetes són gratuïtes i no són nominals, però estan 
numerades per tal de seguir un control de lliurament.  
 
Des d’ACCU Catalunya s'arriba a acords de col·laboració amb establiments i 
equipaments perquè autoritzin l'ús dels seus lavabos de manera gratuïta i al més 
ràpidament possible als portadors de les targetes “No puc esperar!”.  
 
Per això, és fonamental la col·laboració de diferents sectors:  
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1. Equips mèdics d’Unitats MII i Serveis de l'Aparell Digestiu que dictaminin 

quins pacients necessiten la targeta i quins no.  
2.  Ajuntaments i entitats públiques, que conscienciïn i informin la ciutadania sobre 

aquest problema, adhereixin els lavabos dels seus equipaments i dependències 
municipals al projecte, i promoguin l'adhesió d'associacions i establiments a “No 
puc esperar!”.  

3. Associacions de comerciants i hostaleria disposades a facilitar l'entrada ràpida i 
gratuïta als seus lavabos als pacients portadors de la targeta, i a promoure la 
difusió del projecte entre els seus associats. 

4.  Voluntaris que difonguin el projecte i que col·laborin en les tasques 
administratives i de suport.  
 

A més, “No puc esperar!” és un projecte que té dues finalitats:  
 
* Facilitar l'accés ràpid i de manera gratuïta als lavabos als pacients en qualsevol lloc i 
sempre que ho necessitin.  
* Conscienciar la societat sobre les malalties inflamatòries intestinals i les necessitats 
que tenen qui les pateixen.  
 
D'aquesta manera, “No puc esperar!” contribueix significativament a millorar la qualitat 
de vida d'aquests pacients.Aquesta iniciativa fou creada l'any 2013 per l'Associació de 
malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya) i la Unitat de 
Malalties Inflamatòries Intestinals (MII) de l'Hospital Universitari de Girona Doctor 
Josep Trueta. El projecte “No puc esperar!” està en desenvolupament continu i 
s’actualitza constantment tant per la incorporació de nous pacients com per l'adhesió de 
nous establiments i equipaments col·laboradors.  
 
El projecte “No puc esperar!” compta amb el suport del Consell Consultiu de Pacients 
del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, de la Societat Catalana de 
Digestologia, de l'Institut Català de la Salut i de GETECCU (Grupo Español de Trabajo 
en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa). 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Palafolls:  
 
ACORDA: 
 
Primer: Declarar l’adhesió del’Ajuntament de Palafolls al projecte “No puc 
esperar!” amb la finalitat de col·laborar tot identificant les instal·lacions de la 
pròpia institució per poder atendre les persones portadores de la targeta “No puc 
esperar!”  
 
Segon: Promoure la difusió del projecte “No puc esperar!” a tota la ciutadania del 
municipi, i en especial als establiments comercials mitjançant les associacions 
professionals de comerciants o gremis.  
 
Tercer: Promoure campanyes divulgatives sobre aquestes malalties digestives amb 
la col·laboració de les entitats especialitzades.  
 



34 
PLAÇA MAJOR, 11 08389 PALAFOLLS (BARCELONA) 

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

 

Quart: Fer tramesa d’aquest acord a l’Associació de malalts de Crohn i Colitis 
Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya), adjuntant un llistat amb el nom i 
l’adreça dels equipaments i dependències municipals que s'adhereixen al projecte 
“No puc esperar!”. 
 
Cinquè: Donar trasllat del present acord  a l’Associació de malalts de Crohn i 
Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya), a la Diputació de Barcelona,  al 
Departament de Salut, a les entitats municipalistes, al Consell Consultiu de 
Pacients i a la Societat Catalana de Digestologia. 
 
Votació: Sotmesa la proposta a votació aquesta és aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
Vots a favor: Sr. Valentí Agustí Bassa (PSC-CP), Sra. Dolores Agüera Martín (PSC-
CP), Sra. Montserrat Rovira Riera (PSC-CP), Sr. Rafael Cubarsí Bas (PSC-CP), Sr. José 
Manuel Rueda García (PSC-CP), Sra. Rosa María García Colomer (PSC-CP), Sr. 
Francesc Alemany i Martínez (ERC-AM), Sra. Susanna Pla i Capdevila (ERC-AM), Sr. 
Jordi Villaret i Sayago (ERC-AM), Sr. Sergi Romero i Pinet (ERC-AM), Sr. Martín 
Victoria Iglesias (no adscrit) i Sr. Oscar Bermán Boldú (no adscrit). 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 
consultar al següent enllaç: 
 
http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20170331&punto=16 
 
17. APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL 
DEL PSC PALAFOLLS PER A LA PROTECCIÓ I GESTIÓ CONJUNTA DEL 
DELTA DE LA TORDERA. 
 
Fets 
 
El Delta de la Tordera és una àrea de 312,22 hectàrees que s’estenen entre els municipis 
de Blanes, Malgrat de Mar, Tordera i Palafolls. Malgrat el seu estat de degradació, 
segueix suposant una important reserva natural i un gran recolzament al moviment 
migratori de les aus en els seus fluxes. 
 
Tanmateix, l’equilibri i correcta gestió del curs fluvial en el seu tram baix és 
imprescindible per a la dinàmica litoral, ja que el riu Tordera és la font i origen de les 
platges de Blanes i l’Alt Maresme. 
 
En la darrera dècada, la Platja de S’Abanell, dins del terme municipal de Blanes, ha 
patit un greu problema d’erosió que, en els darrers anys, s’ha accentuat encara més i 
cronificat en el temps, formant part de l’agenda social i turística del poble la gestió a 
cada temporada d’estiu del problema de manca de sorra les platges. 
 
A més del problema mediambiental que pateix al no desenvolupar la funció natural de 
platja com a sistema dunar, suposa un problema de protecció de les infraestructures que 
depenen directament de la platja, com són el Passeig de Mar, i els establiments i 
habitatges a primera línia de Mar. 
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En els darrers anys, hi ha hagut actuacions per part dels diferents equips de govern i 
administracions superiors per tal de mitigar aquest problema, fent aportacions de sorra 
mitjançant draga o cantera per recuperar part de la platja, cada any en llocs diferents o 
mitjançant estratègies i sistemes també diferents, però tanmateix hi ha hagut actuacions 
que han sigut perjudicials per a la recuperació natural de l’espai. 
 
L’any 2007, un grup d’experts redacta l’ “Informe sobre el estado de la Playa de 
S’Abanell”, en el qual se’n fa una diagnosi i una presa en consideració de diferents 
solucions estructurals per a arranjar el problema de la pèrdua de sorra de la platja i que 
suposen canvis de gestió i actuacions en la zona del Delta. 
 
El Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de les Comarques Gironines, aprovat 
per la Diputació de Girona, va proposar la inclusió del Delta de la Tordera i el seu curs 
fluvial baix en les figures de protecció PEIN, així com la necessitat de la redacció d’un 
Pla Especial de Protecció del Paisatge i del Medi Natural, així com la revisió de les 
figures de planejament urbanístic que afecten al seu entorn. 
 
El Ple Ordinari de 30 de maig de 2013, l’Ajuntament de Blanes va aprovar la creació de 
la Taula del Delta de la Tordera, amb la participació dels Ajuntaments de Blanes, 
Malgrat, Tordera i Palafolls, així com les associacions d’hostaleria d’ambdós municipis 
costaners, i les entitats mediambientals de la zona. També hi eren convidats Costes de 
l’Estat, i l’ACA. Malgrat haver-se aprovat per unanimitat, no es va reunir mai. 
 
Donat que l’afectació de les diferents mesures que es proposen afecten a diferents 
administracions, municipis i propietats, se’n deriva la necessitat de crear un lloc de 
trobada on coordinar accions, mètodes i finançament de les actuacions. 
L’actual situació de degradació i pressió constant dels actors públics i privats sobre 
l’espai deltaic fa necessari la planificació conjunta i territorial de l’espai, la coordinació 
de les actuacions com el camí fluvial proposat tant per vianants com ciclistes, així com 
les actuacions de sensibilització natural i la seva recuperació. 
 
És per això que es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- L’adhesió de l’Ajuntament de Palafolls a la creació i convocatòria d’una 
Taula de treball sobre el Delta de La Tordera, en què hi tinguin representació 
l’Ajuntament de Blanes, Malgrat, Tordera i Palafolls; l’Agència Catalana de 
l’Aigua; la Direcció General de Costes, una representació del CEAB; entitats 
mediambientals, i representació dels propietaris afectats a banda i banda del riu. 
 
Segon.- Que aquesta Taula de treball sobre el Delta de La Tordera tingui com a 
objecte, entre d’altres, la redacció i estudi d’un pla d’actuació integral de 
recuperació del Delta de La Tordera i la Platja de S’Abanell, que contempli les 
mesures necessàries per retornar l’equilibri al Delta de La Tordera i la platja, així 
com coordini les figures de planejament i protecció conjunt del Delta.  
 
Tercer.- Traslladar i notificar el present acord a les administracions anteriorment 
citades. 
 
Votació: Sotmesa la proposta a votació aquesta és aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
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Vots a favor: Sr. Valentí Agustí Bassa (PSC-CP), Sra. Dolores Agüera Martín (PSC-
CP), Sra. Montserrat Rovira Riera (PSC-CP), Sr. Rafael Cubarsí Bas (PSC-CP), Sr. José 
Manuel Rueda García (PSC-CP), Sra. Rosa María García Colomer (PSC-CP), Sr. 
Francesc Alemany i Martínez (ERC-AM), Sra. Susanna Pla i Capdevila (ERC-AM), Sr. 
Jordi Villaret i Sayago (ERC-AM), Sr. Sergi Romero i Pinet (ERC-AM), Sr. Martín 
Victoria Iglesias (no adscrit) i Sr. Oscar Bermán Boldú (no adscrit). 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 
consultar al següent enllaç: 
 
http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20170331&punto=17 
 
18. PRECS I PREGUNTES. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 
consultar al següent enllaç: 
 
http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20170331&punto=18 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Alcalde donà per aixecada la sessió, essent 
les 00:05 hores, del que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
 
 
 
Valentí Agustí i Bassa   Joan Ignasi Carles Ledesma 
ALCALDE                SECRETARI 
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