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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

  
Caràcter: Ordinari 
Data: 28 de juliol de 2017 
Hora que comença: 19:04 hores 
Hora que acaba:  23:00 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) 
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 Pinet (ERC-AM) 
Oscar Bermán Boldú (no adscrit) 
Juan Andrés Osorio Piñeiro (ICV-EUiA-E) 
Martín Victoria Iglesias (no adscrit) 
 

ACTUA COM A SECRETARI  
 
Joan Ignasi Carles Ledesma, Secretari de la corporació. 
 

ORDRE DEL DIA  
 
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR CELEBRADA EL 27 
DE JUNY DE 2017. 
2. SOL·LICITUDS, COMUNICACIONS I DISPOSICIONS D’INTERÉS PER A 
L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. 
3. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 662/2017 A 
895/2017                       I CONTROL D’ÒRGANS DE GOVERN. 
 
ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS 
 
4. APROVACIÓ DEL PROTOCOL  DE PROTECCIÓ ALS/LES 
TREBALLADORS/RES DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS DAVANT POSSIBLES 
AGRESSIONS DE PERSONES USUARIS/ÀRIES.  
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5. PROPOSTA PER A L'AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT D'UN 
SEGON LLOC DE TREBALL. 
6. RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA 852/2017 PER A LA 
MODIFICACIÓ DELS TORNS DE TREBALL DE LA POLICIA LOCAL DURANT 
L'ESTIU 2017. 
7. PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER A L'ANY 2018. 
8. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES TARIFES DEL SERVEI 
D’ABASTAMENT DOMICILIARI D’AIGUA POTABLE. 
9. APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR 10-16 
"NUCLI NORD DE SANT GENÍS" 
10. APROVACIÓ PROVISIONAL 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 
DELA PEDRERA" 
11. APROVACIÓ DE L'ACTA DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES 
MUNICPALS DE TORDERA I DE PALAFOLLS.  
12. INICI D'EXPEDIENT DE DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL DE 
MALGRAT RESPECTE AL DE PALAFOLLS I NOMENAMENT DELS MEMBRES 
DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ.  
 
ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS ECONÒMICS: 
 
13. DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
CORRESPONENT AL 2N TRIMESTRE DEL 2017. 
14. DONAR COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 2N 
TRIMESTRE DEL 2017. 
15. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT DEL 2N TRIMESTRE 
DEL 2017. 
16. APROVAR LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 4/2017 DE 
CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT. 
 
DONAR COMPTE DE LA GESTIÓ DE L’EQUIP DE GOVERN 
 
17. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER 
FOLCH I TORRES PEL SEU ARQUITECTE REDACTOR. 
18. INICI DE LA TRAMITACIÓ PER A LA CESSIÓ AL DEPARTAMENT DE 
SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA D’UN SÒL MUNICIPAL PER A 
LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU CAP DE SALUT A PALAFOLLS. 
 
19. PRECS I PREGUNTES. 
 
Sessió íntegrament enregistrada al portal vídeo-acta: http://palafolls.videoacta.es/ 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR CELEBRADA 
EL 27 DE JUNY DE 2017. 
 
Es sotmeté a aprovació l’acta de la sessió anterior,  celebrada el dia 27 de juny 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=20170728&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=20170728&punto=2 
 
3. A proposta del senyor Alcalde es modificà l’ordre dels punts de l’ordre del dia 
passant a tractar-se a continuació el punt núm. 17 “PRESENTACIÓ DEL 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER FOLCH I TORRES PEL SEU 
ARQUITECTE REDACTOR. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 
consultar al següent enllaç: 
 
http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20170728&punto=3 
 
 
4. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA   662/2017 A 
895/2017 I CONTROL D’ÒRGANS DE GOVERN. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 
consultar al següent enllaç: 
 
http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20170728&punto=4 
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ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS 
 
5. APROVACIÓ DEL PROTOCOL  DE PROTECCIÓ ALS/LES 
TREBALLADORS/RES DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS DAVANT 
POSSIBLES AGRESSIONS DE PERSONES USUARIS/ÀRIES.  
 
Els serveis socials són un instrument per a afavorir l’autonomia de les persones, per a 
millorar les condicions de vida, per a eliminar situacions d’injustícia social i per a 
afavorir la inclusió social”, tal i com diu la Llei de serveis socials de Catalunya, 
11/2007. I per complir amb les seves funcions, els/les treballadors/es dels serveis socials 
desenvolupen la seva feina en contextos de necessitat social, de desigualtat i, en alguns 
casos, d’angoixa, en els quals els treballadors sempre han d’actuar amb la màxima 
professionalitat i respecte envers la dignitat de les persones.  
 
Tanmateix, i com altres serveis d’atenció directa als usuaris, els serveis socials també 
estan sotmesos a situacions de tensió, que poden derivar en incidents d’amenaces, 
d’agressivitat i inclús en algunes ocasions, de violència física. Independentment de les 
circumstàncies socials i individuals, qualsevol agressió no pot ser tolerable. Atempten 
contra la dignitat dels treballadors i treballadores i afecten el resultat de les 
intervencions socials. La dignitat i el respecte als professionals és la primera garantia 
d’un treball d’èxit.  
 
Davant la vulnerabilitat de protecció amb la que es troben els treballadors vers l’actitud 
d’algunes persones usuàries, El Consell Comarcal del Maresme ha vist convenient 
redactar un protocol de protecció dels/de les treballadors/es davant de possibles 
agressions de persones usuàries, consensuat tècnicament i amb l’objectiu que sigui 
aprovat pels corresponents òrgans comarcals i municipals. 
 
Cal tenir present que la tipologia de les persones usuàries que s’atenen als SSB és cada 
vegada més nombrosa, més diversa i més complexa. Es constata que els nivells de 
crispació amb els que moltes persones s’adrecen a aquests serveis en forma 
d’exigències, crits i, fins i tot, amenaces i insults directes cap als/les treballadors/res ha 
anat augmentant en els darrers temps, arribant, fins i tot, a alguna situació de perill. 
Aquest fet provoca inseguretat als/les treballadors/res, i incideix negativament en la 
forma habitual de treballar; per tant, també afecta a la qualitat del treball amb les 
persones usuàries. Cal tenir present que les seqüeles produïdes per les agressions poden 
arribar a ser importants: des d’estrès laboral crònic, disminució del rendiment laboral, 
depressió, ansietat, etc... fins a seqüeles físiques, o, en el més greu dels casos, la mort. 
 
Atès que el Ple del Consell Comarcal del Maresme, el passat 24 de gener de 2017, va 
aprovar el protocol  de protecció als/les treballadors/res dels serveis socials bàsics 
davant possibles agressions de persones usuaris/àries, resultat del treball conjunt d’un 
grup tècnic format per professionals dels Serveis Socials Bàsics (d’ara endavant SSB) 
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dels municipis que formen l’Àrea Bàsica de Serveis socials del Consell Comarcal del 
Maresme, entre els quals es troba inclòs l’Ajuntament de Palafolls.  
 
I donat què, aquest protocol pretén ser una eina de millora de la seguretat i la protecció 
dels/de les treballadors/es dels SSB, i per tant, una eina que faciliti el poder 
desenvolupar les tasques derivades del seu lloc de treball amb total garantia i seguretat.  
 
Tenint en compte a més, que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials a 
l’apartat 3 de l’article 45 de Mesures de suport i protecció, diu textualment: “Els 
treballadors de serveis socials tenen dret que els responsables dels serveis, els altres 
treballadors i les persones usuàries i llurs acompanyants els tractin amb respecte i 
correcció. Aquest dret s’ha de garantir en l’àmbit de l’organització i el funcionament 
dels serveis establint els deures corresponents i aplicant, si s’escau, el procediment 
sancionador que estableix aquesta llei.”  
 
Així com, la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals, també reconeix el dret dels 
treballadors/es a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
I finalment el Conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Palafolls, en el 
seu article 42.1, estableix que l’Ajuntament de Palafolls posarà els mitjans necessaris 
per tal de millorar la seguretat, la higiene i la salut del personal comprès en aquest 
Conveni, destinant-hi una partida pressupostària anual.  
 
I vist l’informe tècnic emès per la Treballadora social, senyora Xesca Torres Alarcón, i 
la tècnica de recursos humans, senyora Noemí Moreno Jiménez, de data 16 de maig de 
2017, on es la conveniència d’aprovar el present protocol per part d’aquesta Corporació.  
 
En data 25 de juliol de 2017, la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, 
va emetre el dictamen corresponent. 
 
Per tot això, la Regidoria de Serveis Socials i la Regidoria de Recursos Humans 
proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el Protocol de protecció als/les treballadors/res dels serveis 
socials bàsics davant possibles agressions de persones usuaris/àries, el qual 
s’adjunta com annex al present acord. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde, en Valentí Agustí Bassa, per a la signatura 
d’aquells documents que s’escaiguin. 
 
Tercer.- Comunicar al Consell Comarcal del Maresme l’aprovació del present 
protocol. 
 
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 Pinet (ERC-AM), Sr. Juan Andrés 
Osorio Piñeiro (ICV-EUiA-E),  Sr. Oscar Bermán Boldú (no adscrit) i Martín Victoria 
Iglesias (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=20170728&punto=5 
 
6. PROPOSTA PER A L'AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT D'UN 
SEGON LLOC DE TREBALL. 
 
Vista la sol·licitud efectuada, el passat 15 de juny de 2017 (RE 4.206), per la senyora ---
--------------------, que actualment resta contractada en règim laboral temporal, com a 
periodista, amb una dedicació a jornada completa, a l’Ajuntament de Palafolls, on 
sol·licita li sigui autoritzada la compatibilitat per al desenvolupament de la seva activitat 
professional com a Periodista per compte propi, en l’àmbit privat, s’emet el següent 
informe: 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica de Recursos Humans, de data 6 de juliol de 2017, 
que es transcriu literalment,  
 
“Vista la sol·licitud efectuada, el passat 15 de juny de 2017 (RE 4.206), per la senyora 
Anna Font Freixanet, que actualment resta contractada en règim laboral temporal, com 
a periodista, amb una dedicació a jornada completa, a l’Ajuntament de Palafolls, on 
sol·licita li sigui autoritzada la compatibilitat per al desenvolupament de la seva 
activitat professional com a Periodista per compte propi, en l’àmbit privat, s’emet el 
següent informe: 
 
Primer.- La Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei 
de l'Administració de la Generalitat, estableix que s'inspira en el principi de dedicació 
del personal al servei de les Administracions Publiques a un sol lloc de treball, i 
determina els col·lectius afectats; les activitats compatibles; els casos en què pot 
exercir-se, prèvia autorització, un segon lloc de treball en el sector públic; les 
limitacions retributives que en tal cas es produeixin; la possibilitat d'autoritzar 
activitats privades, així com els aspectes procedimentals i disciplinaris que, en conjunt, 
garanteixin que els qui prestin els seus serveis en el sector públic no desenvolupin 
activitats que impedeixin o menyscabin l'estricte compliment dels deures inherents al 
càrrec que ocupen o que puguin comprometre la independència, imparcialitat o 
objectivitat en les tasques que tenen encomanades per raó del servei. 
 
Segon.- La Legislació aplicable és la següent: 
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- L'article 145 del Text Refós de les disposicions vigents en matèria de Règim 
Local aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril. 

- La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei 
de les Administracions Públiques. 

- El Reial decret 598/1985, de 30 d'abril, sobre incompatibilitats del personal al 
servei de l'Administració de l'Estat, de la Seguretat Social i dels 
Ens,Organismes i empreses dependents. 

- La Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei 
de l'Administració de la Generalitat. 

- Els articles 16, 95.2.n) i Disposició Final Tercera del text refós de la Llei de 
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Publico aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2015, 
de 30 d'octubre. 

- L'article 50.9 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

- Els articles 22.2.q) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. 
 

Tercer.- D’acord amb l'article 11 de la Llei 53/1984, el personal al servei de 
l'Administració Local no podrà exercir, per si o mitjançant substitució, activitats 
privades, incloses les de caràcter professional, que es relacionin directament amb les 
quals desenvolupi l'Entitat on estigués destinat, exceptuant-se aquelles que, en exercici 
d'un dret legalment reconegut, realitzin per sí els directament interessats.  
 
En aplicació de l'article 11.2 de la Llei 53/1984, cal tenir en compte l'article 11 del 
Reial decret 598/1985, que estableix aquelles activitats privades i personals a les quals 
no es  podrà reconèixer compatibilitat per al seu exercici —serveis de gestoria 
administrativa; Procurador que requereixi presència davant els Tribunals durant 
l'horari de treball (STS de 28 de març de 1994); personal destinat en unitats de 
contractació amb activitats en empreses que realitzin contractes gestionats per aquestes 
unitats; Arquitectes i altres Tècnics l'activitat dels quals estigui sotmesa a autorització 
de l'Ens al que estiguin destinats, etc... 
 
Quart. Expressament, l'article 11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d'Incompatibilitats del Personal al Servei de l'Administració de la Generalitat, 
estableix que no podrà autoritzar-se al personal inclòs en l'àmbit d'aplicació de la 
norma per a l'exercici d'activitats privades: 
 
a. L'exercici d'activitats privades, per si o mitjançant substitució, incloses les de 
caràcter professional, siguin per compte propi o sota dependència o al servei d'entitats 
o particulars, que es relacionin directament amb la qual dugui a terme el departament, 
organisme, entitat o empresa pública que presti els seus serveis. 
 
S'exceptuaran d'aquesta prohibició les activitats particulars que s'exerceixin en virtut 
d'un dret legalment reconegut i que realitzin para si els directament interessats. 
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No podran ser objecte de compatibilitat les activitats professionals que hagin de 
prestar-se a persones a les quals s'estigui obligat a atendre en l'exercici del càrrec 
públic. 
 
b. La pertinença a consells d'administració o d'òrgans rectors d'empreses o entitats 
privades, si l'activitat de les mateixes estigués directament relacionada amb les quals 
dugui a terme el departament, organisme, entitat o empresa pública que presti els seus 
serveis el personal afectat i sense perjudici de l'establert en l'article 7 de la Llei 
21/1987. 
 
c. L'exercici d'activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja sigui per 
compte propi o sota dependència o al servei d'entitats o de particulars, en els 
assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos últims anys o en els quals 
hagi d'intervenir per raó del lloc públic. 
 
d. L'exercici, per si o per persones interposades, de càrrecs de qualsevol ordre en 
empreses o societats concessionàries, contractistes d'obres, serveis o subministraments, 
arrendatàries o administradores de monopolis o amb participació o aval del sector 
públic, sigui el que sigui la seva configuració jurídica. 
 
e. La participació superior al 10% del capital de les empreses o societats al fet que es 
refereix la lletra anterior. 
 
De l'anteriorment exposat es dedueix que totes les activitats privades que no es trobin 
en algun de dites suposades podran ser objecte de reconeixement de compatibilitat. 
 
Cinquè. Existeixen determinades activitats que es troben exceptuades de l'aplicació del 
règim d'incompatibilitats i poden realitzar-se lliurement, sense necessitat d'autorització 
o reconeixement de compatibilitat. En concret, les assenyalades en l'article 2 de la Llei 
21/1987, de 26 de novembre: 
 
- Com les derivades de l'administració del patrimoni personal o familiar. 
- La participació en seminaris, cursos o conferències celebrats en centres oficials 

destinats a la formació del funcionaris, sempre que no tinguin caràcter permanent o 
habitual i no superin les setanta-cinc hores anuals, la participació en Tribunals o 
òrgans de selecció per a l'ingrés en les administracions públiques. 

- La participació en exàmens, proves o avaluacions efectuades pel personal docent, 
en el cas que anessin diferents de les quals li corresponguin habitualment, en la 
forma que es determinarà reglamentàriament. 

- L'exercici del càrrec de president, vocal o membre de les juntes rectores de 
mutualitat o patronats de funcionaris, sempre que no sigui retribuït. 

- La producció i la creació literàries, artístiques, científiques i tècniques, així com la 
col·laboració en les publicacions d'ells derivades, sempre que no s'originin com a 
conseqüència d'una relació de treball o de prestació de serveis. 

- La participació ocasional en col·loquis i programes en qualsevol mitjà de 
comunicació social, així com la col·laboració i assistència ocasional en congressos, 
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seminaris, conferències o cursos de caràcter professional, sempre que no s'originin 
com a conseqüència d'una relació de treball  o de prestació de serveis. 

- La realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, així com la 
intervenció en els cursos d'especialització. 

 
Sisè.- Si l'interessat en realitzar la sol·licitud d'autorització no ha fet constar per quin 
de les activitats o llocs de treball opta com a principal haurà de procedir-se de la 
següent forma: 
 
- Es considerarà activitat principal l'exercida en el sector públic amb jornada i 

horari ordinari, en els casos que la present Llei determina. 
- Si s'exercissin dos càrrecs o activitats públiques compatibles a temps parcial, es 

considerarà principal la que tingui la jornada més llarga. En cas de ser ambdues 
d'igual durada es considerarà principal la de nivell i retribució més alts, i en cas de 
ser ambdues així mateix iguals en aquests aspectes es considerarà principal la de 
més antiguitat. 
 

Setè. El procediment per reconèixer la compatibilitat és el següent, d’acord amb article 
14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, i els articles 16 i següents de la Llei 21/1987, 
de 26 de novembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de l'Administració de la 
Generalitat: 
 
a. L'exercici d'activitats professionals, laborals, mercantils o industrials a més de les 
Administracions Públiques requerirà, d’acord amb article 14 de la Llei 53/1984, el 
previ reconeixement de compatibilitat, i la competència de la qual correspon al Ple de 
la Corporació Local (STS de 13 de novembre de 2001; article 50.9 del ROF i l'article 
22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre) previ informe, si escau, dels Directors dels 
Organismes, Ens i empreses públiques, si es per un lloc de caràcter públic.   
 
El reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball i horari de 
l'interessat, i quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector 
públic o de modificació de les condicions del lloc de treball.  
 
A més, l'autorització de compatibilitat estarà condicionada a l'estricte compliment de la 
jornada i de l'horari en els llocs de caràcter públic. 
 
El personal al servei de les Administracions Públiques no podrà invocar o fer ús de la 
seva condició pública per a l'exercici d'activitats mercantils, industrials o professionals. 
 
Es tracta d'un acte reglat, sempre que no concorrin els supòsits de prohibició i es 
compleixi el que es disposa en la Llei reguladora. 
 
b. La resolució motivada reconeixent la compatibilitat s'haurà de dictar en el termini de 
dos mesos. 
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c. Quant als efectes en cas de silenci administratiu, cal entendre aplicable l'establert en 
l'article 24.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques, és a dir, el silenci s'entendrà positiu. 
 
d. Totes les resolucions de compatibilitat per exercir activitats privades s'inscriuran en 
els registres de personal corresponents. 
 
e. L'article 20.2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal 
al servei de les Administracions Públiques adverteix que l'exercici de qualsevol activitat 
compatible no pot servir d'excusa en deure residència, a l'assistència al lloc de treball 
que requereixi el seu lloc o càrrec, ni a l'endarreriment, negligència o descuit en 
l'acompliment dels mateixos, i que les corresponents mancances seran qualificades i 
sancionades conforme a les normes que es continguin en el règim disciplinari aplicable, 
quedant automàticament revocada l'autorització o reconeixement de compatibilitat si 
en la resolució corresponent es qualifica de falta greu o molt greu. 
 
f. L'incompliment de la Normativa en matèria de compatibilitats serà, segons l'article 20 
de la Llei 53/1984, i l'article 23 de la Llei 21/1987, sancionat conforme al règim 
disciplinari aplicable com a falta molt greu (articles 95.2.n) del text refós de la Llei de 
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Publico aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d'octubre, i 6.h) del Reglament de Règim Disciplinari dels Funcionaris de 
l'Administració de l'Estat aprovat pel Reial decret 33/1986, de 10 de gener) (STS de 15 
d'octubre de 1994). 
 
Atès que la senyora Font ha sol·licitat la compatibilitat per exercir de Periodista, amb 
una dedicació parcial al Diari de Girona, a partir del proper 18 de juny de 2017, i 
manifesta en aquesta sol·licitud què: 
 

 L’activitat que desenvoluparà al Diari de Girona no té cap relació directa amb 
les funcions que realitza actualment a l’Ajuntament de Palafolls. 

 L’activitat que realitza a l’Ajuntament de Palafolls és la principal.  
 L’activitat que durà a terme al Diari de Girona no modificarà la jornada de 

treball, ni afectarà a funcions que està obligada a atendre en l’exercici del lloc 
de treball com a Periodista a l’Ajuntament de Palafolls. 

 L’activitat al Diari de Girona la desenvoluparà fora de l’horari de treball 
establert a l’Ajuntament de Palafolls, com a periodista. 

 
Per tant, i d’acord amb els preceptes relacionats anteriorment en el present informe, es 
considera que es compleixen els requisits per acordar la compatibilitat de las senyora 
Anna Font Freixanet, del lloc de treball de Periodista a l’Ajuntament de Palafolls, i el 
lloc de treball descrit al Diari de Girona sol·licitat.  
 
No obstant, la Corporació acordarà allò que cregui més convenient.”  
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Vist l’article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, on es determina que correspon al Ple de la Corporació Local acordar aquelles 
atribucions que expressament li confereixin les lleis. 
 
D’acord amb l’article 9 de la Llei La Llei 53/1984, de 26 de desembre, de 
Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, l’autorització 
o denegació de compatibilitat per a un segon lloc de treball o activitat del sector públic 
correspondrà al Ple de la Corporació on figuri adscrit el lloc de treball principal. 
 
D’acord amb l’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, de Incompatibilitats del 
Personal al Servei de les Administracions Públiques, l’autorització de compatibilitat per 
a l’exercici de les activitats professionals, laborals, mercantils o industrials fora de les 
administracions públiques correspondrà al Ple de la Corporació. 
 
En data 25 de juliol de 2017, la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, 
va emetre el dictamen corresponent. 
 
Atesos els preceptes legals anteriorment detallats, la Regidoria de Personal proposa al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la compatibilitat de la treballadora, senyora Anna Font 
Freixanet, que resta contractada actualment en règim laboral temporal com a 
periodista, per al desenvolupament d’un segon lloc de treball al Diari de Girona.  
 
Segon.- L'acompliment del segon lloc de treball no podrà menyscabar, en cap cas, 
el deure de residència, l'assistència al lloc de treball, ni suposar endarreriment, 
negligència o descuit en l'acompliment dels mateixos. Les corresponents 
mancances seran qualificades i sancionades conforme a la legislació aplicable, 
quedant automàticament revocada l'autorització o reconeixement de 
compatibilitat si en la resolució corresponent es qualifica de falta greu o molt greu. 
 
Tercer.- Notificar el present acord la senyora Anna Font Freixanet amb la 
corresponent  instrucció dels recursos que contra aquest es poden interposar-se. 
 
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 Pinet (ERC-AM), Sr. Juan Andrés 
Osorio Piñeiro (ICV-EUiA-E),  Sr. Oscar Bermán Boldú (no adscrit) i Martín Victoria 
Iglesias (no adscrit). 
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Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 
consultar al següent enllaç: 
 
http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20170728&punto=6 
 
7. RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA 852/2017 PER A LA 
MODIFICACIÓ DELS TORNS DE TREBALL DE LA POLICIA LOCAL 
DURANT L'ESTIU 2017. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia 852/2017, de data 7  de juliol, pel qual es resolgué modificar 
els torns de treball de la policia local de Palafolls, durant l’estiu de l’anualitat 2017, que 
literalment diu:  

“DECRET 852/2017
 
El Passat 19 de juny de 2017, es va convocar la Mesa Sectorial de la Policia Local, en 
relació als torns de treball de la Policia local de Palafolls, per a l’estiu 2017, doncs es 
preveia l’incorporació de 4 agents interins, d’una banda, per tal de reforçar els serveis 
dels mesos d’estiu i d’altra banda, permetre que els membres de la policia local que 
integren la plantilla estable del Cos de policia poguessin gaudir d’una part de les seves 
vacances anuals coincidint en els mesos de juny a setembre.  
 
Finalment, tot i les diferents accions que s’han dut a terme per tal de poder nomenar de 
forma interina 4 agents de policia local,  el nomenament ha estat només de dos agents.  
 
I per tant, per tot això, es considera necessari adoptar un acord per part d’aquesta 
Corporació, en relació al torns de treball de la policia local durant aquest estiu, per tal 
de garantir d’una banda els serveis a realitzar per part del Cos de la Policia Local, i 
d’altra banda, el gaudiment dels torns de vacances planificats dels membres de la 
policia local, durant els mesos de juny a setembre. 
 
Vista la sessió celebrada, el passat 19 de juny de 2017, per la Mesa Sectorial de la 
Policia Local  de l’Ajuntament de Palafolls, on els membres que l’integren resten 
conformes amb les propostes que realitza la Corporació en relació als torns de 
vacances que realitzarà el Cos de la Policia Local durant aquest estiu 2017, i que es 
detalla en el següent:  
 

‐ Que els agents passin a prestar servei set dies seguits i posteriorment disposin 
de set dies de descans.   

‐ Que l’horari de Cap setmana passi a ser de dotze hores de prestació de servei i 
no de vuit com fins ara, això seria els dissabtes i els diumenges, i que per tal de 
fer-ho efectiu es traslladarien efectius previstos de dilluns a divendres al Cap de 
setmana.  

‐ Que els membres del cos, que d’acord amb la planificació del quadrant, 
realitzin dotze hores continuades el Cap de setmana, disposaran de dos períodes 
de descans diferenciats, un de 15 minuts de temps de descans diari per 
esmorzar/berenar i 45 minuts per dinar/sopar.   
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‐ Aquest canvis seran efectius fins el 30 de setembre de 2017. 
 
Per les atribucions que tinc conferides,  
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Aprovar i en conseqüència modificar els torns horaris del Cos de la Policia 
Local de Palafolls, d’acord amb el següent detall:  
 

‐ Que els agents passin a prestar servei set dies seguits i posteriorment disposin 
de set dies de descans.   

‐ Que l’horari de Cap setmana passi a ser de dotze hores de prestació de servei i 
no de vuit com fins ara, això seria els dissabtes i els diumenges, i que per tal de 
fer-ho efectiu es traslladarien efectius previstos de dilluns a divendres al Cap de 
setmana.  

‐ Que els membres del cos, que d’acord amb la planificació del quadrant, 
realitzin dotze hores continuades el Cap de setmana, disposaran de dos períodes 
de descans  diferenciats, un de 15 minuts de temps de descans diari per 
esmorzar/berenar i 45 minuts per dinar/sopar.   

‐ Aquest canvis seran efectius fins el 30 de setembre de 2017. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a l’execució de les previsions contingudes als acords 
adoptats en relació a la modificació dels torns de treball de la policia local durant 
l’estiu de l’anualitat 2017, expressat en el punt anterior d’aquesta Resolució 
 
Tercer.- Notificar la present resolució al Representant del Personal funcionari i al 
Comitè d’Empresa del personal laboral. 
 
Quart.-  Ratificar la present resolució en el proper Ple municipal que es celebri.” 
 
De conformitat amb els articles 22.1.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de regim 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. 
 
En data 25 de juliol 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 del següent acord: 
 
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia 852/2017, de data 7 de juliol, pel qual es 
resolgué aprovar i en conseqüència modificar els torns horaris del Cos de la Policia 
Local de Palafolls, transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
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 Pinet (ERC-AM), Sr. Juan Andrés 
Osorio Piñeiro (ICV-EUiA-E),  Sr. Oscar Bermán Boldú (no adscrit) i Martín Victoria 
Iglesias (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=20170728&punto=7 
 
8. PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER A L'ANY 2018. 

 
Vist el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2018, establert en 
l’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, publicada al DOGC núm. 7381, de 31 de maig. 
 
Vist l’escrit tramès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya de data 21 de juny, en què sol·liciten a aquest Ajuntament, que 
comuniqui les dues festes locals del municipi de Palafolls per a l’any 2018. 
 
Vist l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors de regulació de jornades, hores 
extraordinàries i descansos. 
 
En data 25 de juliol 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.- Proposar com a festes locals per a l’any 2018 els dies 25 d’agost i 8 de 
setembre de 2018. 
 
Segon.- Remetre el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya. 
 
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 Pinet (ERC-AM), Sr. Juan Andrés 
Osorio Piñeiro (ICV-EUiA-E),  Sr. Oscar Bermán Boldú (no adscrit) i Martín Victoria 
Iglesias (no adscrit). 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 
consultar al següent enllaç: 
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http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20170728&punto=8 
 
 
9. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES TARIFES DEL SERVEI 
D'ABASTAMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE. 
 
Atès que, en data 7 de juny de 2017 la concessionària del servei públic municipal 
d’abastament domiciliari d’aigua potable, l’empresa SOREA, SOCIEDAD REGIONAL 
DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA presenta una instància, acompanyada d’una 
proposta de modificació de preus tarifaris, i la memòria i estudi econòmic per a la 
determinació de les tarifes del servei. 
 
Atès que, per aquesta modificació es proposa, a instàncies de l’Ajuntament, els següents 
canvis:  
 

- Ampliació del límit del segon tram de consum de la quota de servei per a ús 
domèstic fins a 20 m3/uc/mes. 

- Ampliació en el primer i segon bloc de la quota per a unitats familiars a partir de 
quatre membres. 

- Proposta de no facturació de la quota de servei a les persones jubilades que 
s’indiqui des dels Serveis Socials de l’Ajuntament. 

- Creació d’una tarifa específica per a fuites. 
- Creació d’una tarifa específica pel preu de subministrament al Caravàning Club 

Sant Genis. 
 
Atès que l’equilibri econòmic del servei s’aconsegueix amb l’increment del preu de 
subministrament per a ús industrial en l’excés de 18 m3/uc/mes, increment no superior 
al 5% per a la gran majoria dels abonats comercials i de restauració. 
 
Vist que, en data 8 de juny de 2017, l’Enginyer municipal ha informat favorablement 
les tarifes proposades per SOREA, en el ben estès que, en qualsevol cas, caldrà tenir en 
compte les conclusions de l’auditoria econòmica del servei sol·licitada per l’Ajuntament 
al Consell Comarcal. 
 
En data 25 de juliol de 2017, la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, 
va emetre el dictamen corresponent. 
 
El Regidor de Serveis proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Informar favorablement la modificació de preus del servei de 
subministrament d’aigua potable de Palafolls, segons la proposta de l’empresa 
SOREA SA, amb les tarifes següents que entraran en vigor una vegada aprovades 
per la CPC i publicades al DOGC:  
 
Quotes de servei    EUR/ab/mes 
 
Ús domèstic (*) (**) 
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Fins a 9 m3/ab/mes   7,03 €/ab/mes 
De 9 a 20 m3/ab/mes   9,77    “ 
Excés de 20 m3/ab/mes           26,72    “ 
 
Ús industrial 
 
Fins a 18 m3/ab/mes   9,77 €/ab/mes 
Excés de 18 m3/ab/mes           48,80    “ 
 
Ús contra incendi            12,36 €/ab/mes 
 
Preu del subministrament              EUR/ab/mes 
 
Ús domèstic (***) 
 
Fins a 9 m3/ab/mes   0,4477 €/m3 
De 9 a 15 m3/ab/mes   1,1171  “ 
De 15 a 18 m3/ab/mes             1,4481  “ 
Excés de 18 m3/ab/mes                    1,6767  “ 
 
Tarifa per a fuites (****)                0,7243 €/m3 
 
Ús industrial 
 
Fins a 9 m3/ab/mes   0,4582 €/m3 
De 9 a 18 m3/ab/mes                        1,1420   “ 
Excés de 18 m3/ab/mes        2,8697   “ 
 
Caravàning Club Sant Genís         2,1185   “ 
 
Quota d’inversió   1,3924 €/ab/mes 
 
(*) Per a les unitats de convivència de més de tres membres que tinguin 
reconeguda par part de l’ACA aquesta condició, s’ampliarà el límit de consum per 
a determinar la quota de servei a pagar en 3 i 2 m3, respectivament al mes, el 1r i 
2n límit de consum per cada membre addicional a tres. 
 
(**) A les persones jubilades que indiquin els serveis socials de l’Ajuntament no 
se’ls facturarà la quota de servei. 
 
(***) A les unitats de convivència de més de 3 membres que tinguin reconeguda 
per part de l’ACA aquesta condició, se’ls ampliaran els tres primers trams de 
consum en 3, 2 i 1 m3, respectivament, al mes per cada membre addicional que 
superi els tres. 
 
(****) En el cas de fuites internes, un cop verificada la seva existència, s’aplicarà el 
preu indicat al consum que excedeixi del volum mig facturat en el mateix període 
dels dos anys anteriors, sempre i quan no s’hagi produït cap altra fuita en aquest 
interval de temps. 
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SEGON.- Trametre una còpia d’aquest expedient a la Comissió de Preus de 
Catalunya, als efectes legals oportuns.  
 
TERCER.-  Obviar la modificació de l’ordenança fiscal per considerar que 
l’Ajuntament de Palafolls està actuant, en el moment present, en el marc de la 
potestat tarifària i no la tributària, i sense perjudici de què les noves tarifes, una 
vegada oficialitzades per la CPC s’incorporin a l’ordenança fiscal corresponent als 
mers efectes de seguretat jurídica, amb ocasió de la propera modificació ordinària 
de les ordenances fiscals. 
 
Votació: Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb 8 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 Cubarsí Bas (PSC-CP), Sr. José 
Manuel Rueda García (PSC-CP), Sra. Rosa María García Colomer (PSC-CP), Sr. Juan 
Andrés Osorio Piñeiro (ICV-EUiA-E) i Martín Victoria Iglesias (no adscrit). 
 
Abstencions: Francesc Alemany i Martínez (ERC-AM), Sra. Susanna Pla i Capdevila 
(ERC-AM), Sr. Jordi Villaret i Sayago (ERC-AM), Sr. Sergi Romero 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=20170728&punto=9 
 
10. APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR 10-16 
"NUCLI NORD DE SANT GENÍS". 
 
Vist que mitjançant Decret d’alcaldia número 596/06, de data 4 d’abril, es va acordar, 
aprovar inicialment el Pla parcial del sector 10-16 “Nucli Nord de Sant Genís” del Pla 
general d’ordenació, redactat per l’arquitecte municipal, en Josep Ramon Amer i Elies. 
 
Vist que sotmès a informació pública mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província número 112, de 15 de maig de 2006, i a “La Vanguardia” de data 29 d’abril 
de 2006, es van formular al·legacions per part de: Sr. Garriga Marquès, Sr. Carbó 
Fonseca, Sr. Thomas Vall-llosera, Associació de veïns del poble de Sant Genís de 
Palafolls, Sr. Cardona Domingo i Sra. Recasens Carreras i Telefònica. 
 
Es va sol·licitar informe a l’Agència Catalana de l’Aigua, Fecsa-Endesa, Sorea i Gas 
Natural i que en el termini legalment establert no es va rebre cap. 
 
Vist que l’Ajuntament en Ple, en sessió de data 15 de setembre de 2006, va acordar 
estimar parcialment les al·legacions presentades, d’acord amb l’informe que fou emès 
per l’arquitecte municipal i aprovar-lo provisionalment, remetent-se a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 
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Vist que la Comissió Territorial d’urbanisme de Barcelona en sessió de data 14 de 
desembre de 2006 va acordar retornar a l’Ajuntament l’expedient del Pla parcial 
urbanístic del sector 10-16, fins que es completés amb la documentació següent 
necessària per a la seva valoració: 
 
“1.1 Informe de l’Agència Catalana de l’Aigua i de la companyia subministradora d’aigua SOREA, tot 
incorporant-ne les prescripcions, si s’escau. 
 
1.2 Memòria social i la justificació dels interessos públics derivats de l’imperatiu d’utilització racional 
del territori, d’acord amb els apartats segon i tercer de la disposició transitòria cinquena del Text refós 
de la Llei d’urbanisme 
 
1.3 Cal excloure de l’àmbit els sòls propers de la riera mantenint les arbredes incloses dins el sector com 
a espai lliure públic i ajustar l’àmbit amb una variació d’un màxim del 8% de la superfície tot aportant 
una justificació d’acord amb els criteris del Text refós de la Llei d’urbanisme, o bé tramitar una 
modificació puntual del Pla general d’ordenació que legitimi el nou àmbit evitant deixar més sòl urbà 
sense qualificar. 
 
2.1 Cal garantir la urbanització dels vials del sector 11 aportant-ne una justificació, i supeditar 
l’execució del Pla Parcial 10-16 a la seva execució. 
 
2.2 Cal garantir l’obtenció d’una parcel·la d’equipaments amb un mínim de superfície de terrenys amb 
pendents inferiors al 20% per tal de poder-hi situar l’edificació, tot garantint també un accés rodat des 
de una vial públic. 
 
2.3 Cal garantir el mínim de 20 m per cada 100 de sostre (3.973 m2) d’espais lliures aptes, excloure els 
espais qualificats de S4, de protecció de torrents i fondalades del còmput d’espais lliures, i qualificar de 
sistema hidràulic l’espai corresponent  al domini públic hidràulic. 
 
2.4 Cal modificar lleugerament el traçat del nou vial situant-lo més al sud, per tal d’implantar 
l’aprofitament sobre la segona terrassa, minorant l’impacte paisatgístic  sobre la riera. 
 
2.5 Cal esmenar les incoherències detectades entre els plànols i la normativa, pel que fa al sostre, tot 
aportant un plànol de rasants i completant la documentació en relació amb la implantació dels edificis i 
els gàlibs admesos. 
 
2.6 Cal qualificar la parcel·la protegida, a banda de fixar-ne la protecció de X2. 
 
2.7 Cal eliminar la quantificació del 10% de l’aprofitament, que s’establirà en el projecte de 
reparcel·lació, d’acord amb l’art. 43 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol.” 
 
Vist que en data 7 de març de 2007 es va signar el conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Palafolls en la seva condició de promotor del  Pla parcial urbanístic del 
sector i l’Agència Catalana de l’Aigua, la clàusula tercera del qual determina el càlcul 
de l’aportació a la inversió en sanejament en alta a finançar pel Pla parcial del sector, 
incorporant-se aquest conveni a l’expedient del planejament en tràmit. 
 
Vist que en compliment de les prescripcions de la Comissió Territorial d’urbanisme de 
Barcelona es va sol·licitar informe a l’Agència Catalana de l’Aigua i a SOREA i que 
aquests van emetre informe, que va tenir entrada en el registre d’aquest Ajuntament en 
data 15 de desembre de 2007 i 2 de març de 2007, respectivament. 
 
Vist que l’Ajuntament en Ple en sessió de data 20 de juliol de 2007, va acordar aprovar 
el Text Refós del Pla parcial del sector 10-16 del Pla General d’Ordenació en 
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compliment de les prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona, anteriorment transcrit, amb incorporació dels informes emesos per l’Agència 
Catalana de l’Aigua, Sorea i el conveni de col·laboració signat amb l’Agència Catalana 
de l’Aigua. 
 
Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de data 15 de 
novembre de 2007 va acordar: 
 
“1. Suspendre la resolució del Pla parcial urbanístic del sector 10-16, nucli nord Sant Genís, de 
Palafolls, promogut i tramès per l’ Ajuntament, fins a la presentació d’ un text refós, per triplicat, 
degudament diligenciat per l’ òrgan que atorgà l’aprovació provisional, que incorpori les prescripcions 
següents: 
 
1.1. Cal recaptar  un nou informe de l’Agència Catalana de l’Aigua incorporar-ne les prescripcions si 
s’escau. 
 
1.2 Cal completar la memòria social d’acord amb l’establert amb l’ art. 69.3 del Reglament d’Urbanisme 
i recaptar informe a la Direcció General de Promoció de l’ Habitatge, d’ acord amb la transitòria sisena 
del mateix  
 
Cal corregir el document en el sentit que la cessió del 10% d’ aprofitament farà  sobre cada un dels usos 
efectivament qualificats d’ acord amb l’ art. 43 del Text refós de la Llei d’ urbanisme, modificat pel 
Decret Llei 2/2007, de 16 d’octubre de mesures urgents en matèria urbanística. 
 
1.3 Cal mantenir el límit de l’ àmbit vigent a tocar de la riera i per tant excloure de l’ àmbit els sòls 
propers a aquesta, així com mantenir les arbredes incloses dins el sector com a espai lliure públic i 
ajustar l’ àmbit amb una variació d’un màxim de 8% de la superfície tot aportant una justificació  
d’acord amb els criteris del Text refós de la Llei d’ urbanisme, o bé tramitar una modificació puntal del 
Pla general d’ ordenació que legitimi el nou àmbit evitant deixar més sòl urbà sense qualificar. 
 
1.4 Cal garantir la urbanització dels vials del sector 11 aportant-ne una justificació, i supeditar 
l’execució del Pla parcial 10-16 a la seva execució. 
 
1.5 Cal garantir l’ accés a la parcel·la d’ equipaments tot donant-li façana a vial. 
 
1.6. Cal garantir el mínim de 20 m2 per cada 100 de sostre (3.973 m2) d’ espais lliures apte, excloure els 
espais qualificats de S4, de protecció de torrents i fondalades del còmput d’ espais lliures, i qualificar de 
sistema hidràulic l’ espai corresponent al domini públic hidràulic. 
 
1.7. Cal modificar lleugerament el traçat del nou vial situant-lo més al sud, per tal d’implantar 
l’aprofitament sobre la segona terrassa, minorant l’ impacte paisatgístic sobre la riera, i replantejar 
l’ordenació allunyant les edificacions el més possible de la riera, d’acord amb els informes de la 
Comissió Territorial d’ Urbanisme de Barcelona, i l’ Agència Catalana de l’ Aigua i de l’ informe 
paisatgístic aportat pel mateix document, seguint els criteris de plànol adjunt. 
 
1.8. Cal aportar un plànol de rasants i completar la documentació en relació amb la implantació dels 
edificis i els gàlibs o sostres admesos, i corregir la normativa pel que fa a la regulació dels moviments de 
terres. 
 
1.9. Cal qualificar els talussos situats entre el casc antic i les noves edificacions de zona verda o bé de 
protecció de torrents i fondalades per tal de preservar-ne l’ edificació i garantir-ne el manteniment. 
 
1.10. Cal aportar l’ estudi d’ inundabilitat tramès a l’ Agència Catalana d’ l Aigua, per tal de poder 
determinar l’ equivalència entre les cotes d’ aquest document i les que serveixen de base en el Pla 
parcial, i fixar així la cota d’ implantació dels habitatges.” 
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Vist que en compliment de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
l’Ajuntament va tornar a sol·licitar un nou informe a l’Agència Catalana de l’Aigua i a 
la Direcció General de Promoció de l’Habitatge i que aquests el van emetre en data 15 
de desembre de 2007 i 7 de juny de 2008. 
 
Vist que l’Ajuntament en Ple en sessió de data 27 de juny de 2008 va acordar aprovar el 
Text Refós del Pla parcial del sector 10-16 del Pla General d’Ordenació en compliment 
de les prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d’urbanisme de Barcelona, 
anteriorment transcrit, incorporant el nou informe de l’Agència Catalana de l’Aigua i de 
la Direcció General de Promoció de l’Habitatge. 
 
Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de data 13 de 
novembre de 2008 va acordar: 
 
“1.- Mantenir la suspensió de la resolució del Pla parcial urbanístic del sector 10-16, nucli nord Sant 
Genís, de Palafolls, promogut i tramès per l’Ajuntament, fins a la presentació d’un text refós, per 
triplicat, degudament diligenciat per l’òrgan que atorgà l’aprovació provisional, que incorpori les 
prescripcions següents: 
 
1.1- Cal mantenir el límit de l’ àmbit del Pla parcial definit pel Pla general ajustant la superfície, si 
s’escau i justificadament per raons de topografia o propietats, de manera que la suma dels terrenys 
inclosos i dels terrenys exclosos de l’ àmbit no superi una variació del 8 % del total de la seva superfície, 
o bé tramitar una modificació puntal del Pla general d’ ordenació que legitimi el nou àmbit, evitant en 
tot cas deixar sòl urbà sense qualificar. 
 
1.2- Cal definir en el document quina és l’equivalència de cotes dels dos plànols topogràfics aportats 
amb l’ estudi d’ inundabilitat i la proposta d’ ordenació, fixar la cota de PB en conseqüència, i establir 
normativament que en tot cas, caldrà sol·licitar informe de l’ Agència Catalana de l’Aigua en referència 
al projecte d’urbanització prèviament a l’ inici de les obres per tal de validar el projecte en aquest sentit. 
 
1.3- Cal incorporar les prescripcions 2 i 3 de l’informe emès per la Direcció general de Promoció de 
l’Habitatge el 29 de maig de 2008. 
 
1.4- Cal establir normativament que la cessió del 10% de sòl corresponent al 10% de l’aprofitament es 
realitzarà en la reparcel·lació d’acord amb l’art. 43 del Text refós de la Llei d’ urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, exempta de càrregues d’ urbanització, d’ acord amb el Decret 
llei 1/2007, de 16 d’octubre de mesures urgents, i substituir les referències a la Llei 2/2002, de 14 de 
març pel Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
1.5- Cal garantir la urbanització dels vials del sector 11 aportant-ne una justificació, i supeditar 
l’execució del Pla parcial 10-16 a la seva execució. 
 
1.6- Cal garantir l’accés a la parcel·la d’equipaments tot donant-li façana a vial, modificant també el 
vial d accés o bé establir que se suprimirà el cobert existent sobre el qual es dibuixa. 
 
1.7- Cal definir el límit del domini públic hidràulic, qualificar-lo com a tal i descomptar-ne la superfície 
del còmput de l’ aprofitament, en cas que en es trobi parcialment dins l’àmbit. 
 
1.8- Cal aportar un plànol de rasants i completar els plànols d’ordenació acotant els paràmetres bàsics 
de fondària, separacions entre edificacions i a límits, fixant una alineació obligatòria a vial així com 
definir novament una façana mínima de parcel·la o fixar com a normatives les parcel·les del plànol 
d’ordenació. 
 
1.9- Cal qualificar els talussos situats entre el casc antic i les noves edificacions de zona verda o bé de 
protecció de torrents i fondalades per tal de preservar-ne l’edificació i garantir-ne el manteniment.” 
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Vist que l’Ajuntament en Ple en sessió de data 26 de juny de 2009 va acordar aprovar 
un nou Text Refós del Pla parcial del sector 10-16 del Pla General d’Ordenació en 
compliment de les prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d’urbanisme de 
Barcelona, anteriorment transcrit. 
 
Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de data 5 de 
novembre de 2009 va acordar: 
 
“1.- Mantenir  la suspensió de la resolució del Pla parcial urbanístic del sector 10-16, nucli nord Sant 
Genís, de Palafolls, promogut i tramès per l’Ajuntament, fins a la presentació d’un text refós, per 
triplicat, degudament diligenciat per l’òrgan que atorgà l’aprovació provisional, que incorpori les 
prescripcions següents:  
 
1.1. Cal sol·licitar a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments en relació amb 
l’adequació del vial finalitzat en cul-de-sac que dóna accés a la peça d’equipaments als condicionants 
del Document bàsic de prevenció contra incendis del Codi Tècnic de l’Edificació, així com a l’Agència 
Catalana de l’Aigua en relació amb la idoneïtat de la bassa de laminació prevista al llevant del sector. 
 
1.2. Cal mantenir el límit de l’àmbit del Pla parcial definit pel planejament general, tot ajustant la 
superfície, si s’escau i justificadament per raons de topografia o propietats, de manera que la suma dels 
terrenys inclosos i dels terrenys exclosos de l’àmbit no superi una variació del 8% del total de la seva 
superfície. 
 
1.3. Cal qualificar els talussos situats entre el casc antic i les noves edificacions de sistema d’espais 
lliure (o bé zona verda, o bé de protecció de torrents i fondalades) per tal de preservar-ne l’edificació i 
garantir-ne el manteniment. 
 
1.4. Cal establir en el document l’equivalència de cotes entre la documentació topogràfica de l’estudi 
d’inundabilitat i la de la proposta d’ordenació, així com superposar el traçat de la Riera d’en Jordà 
definida a l’estudi d’inundabilitat a la base topogràfica del plànol d’ordenació del Pla parcial, amb 
l’objecte de concretar la delimitació del domini públic hidràulic. 
 
1.5. Cal completar l’article 6 amb la regulació de clau V2bHP, Creixement en Ciutat-Jardí Bi-familiar 
d’habitatge de protecció i assequible, tot indicant que els sòls qualificats amb aquesta clau es destinaran 
exclusivament a l’ús d’habitatge de protecció oficial, sotmès a algun dels règims de protecció previstos a 
la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. Així mateix, cal completar el capítol de 
compromisos amb la indicació que el termini per a la finalització de la construcció dels habitatges amb 
protecció oficial és de 3 anys, a comptar des de la data d’atorgament de la llicència d’obres. 
 
1.6. Cal garantir la urbanització dels vials del sector 11 amb caràcter previ a l’execució del sector 10-
16. 
 
1.7. Cal completar la documentació gràfica amb les rasants de la vialitat. 
 
1.8. Cal corregir la redacció de l’article 11 de la normativa per tal que el redactat definitiu sigui del 
tenor literal següent: “La cessió de sòl correspon al 10% de l’aprofitament es realitzarà en la 
reparcel·lació d’acord amb l’art. 43 del Text refós de la Llei d’urbanisme exempta de càrregues 
d’urbanització, segons estableix el Decret llei 1/2007 de mesures urgents.” 
 
Vist que l’Ajuntament en compliment de les prescripcions de l’acord de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona va sol·licitar informe a la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments i a l’Agència Catalana de l’Aigua, els quals 
van tenir entrada en el registre d’aquest Ajuntament en data 4 de març de 2010 i 4 
d’agost de 2011. 
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Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 6 de març de 2012 va acordar aprovar 
el Text Refós del Pla parcial del sector 10-16 ”Nucli Nord Sant Genís” del Pla General 
d’Ordenació, redactat per l’arquitecte municipal en Josep Ramon Amer i Elies, en 
compliment de les prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona de data 5 de novembre de 2009, amb incorporació de les consideracions dels 
informes emesos per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments i de l’Agència Catalana de l’Aigua, el qual manté la reserva d’un 30% de 
sostre qualificat per a ús residencial per a construcció d’habitatges amb protecció oficial 
en règim general i especial, d’acord amb la Disposició Transitòria Tercera del Decret 
1/2010 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, suprimint 
el 10% d’habitatges amb protecció oficial amb preu concertat, que fou derogat per la 
Llei 9/2011 de 29 de desembre de promoció de l’activitat econòmica. 
 
Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de data 31 de 
maig de 2012, va adoptar l’acord que es transcriu a continuació: 
 
“1-Mantenir la suspensió de la resolució del Pla parcial urbanístic del sector 10-16, nucli nord Sant 
Genís, de Palafolls, promogut i tramès per l’Ajuntament, fins a la presentació d’un text refós, per 
triplicat, degudament diligenciat per l’òrgan que atorgarà l’aprovació provisional, que incorpori les 
prescripcions següents: 
 
1.1.Cal excloure de l’àmbit del Pla parcial el sòl adjacent a Can Florit que no formava part del sector 
delimitat pel planejament general. 
 
1.2.Cal adequar el cul-de-sac que dóna accés a la peça d’equipaments al Decret 241/1994, de 26 de 
juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis. 
 
1.3.Cal qualificar els talussos situats entre el casc antic i les noves edificacions de sistema d’espais 
lliures (o bé zona verda, o bé de protecció de torrents i fondalades) per tal de preservar-ne l’edificació i 
garantir-ne el manteniment. 
 
1.4.Cal modificar el punt 6 de l’apartat de compromisos del Pla parcial i el darrer paràgraf del Pla 
d’etapes d’acord al següent redactat: “el terminis per a la construcció dels habitatges amb protecció 
oficial no poden ser superiors a 2 anys per a l’inici de les obres, a comptar des que la parcel·la tingui la 
condició de solar, i a 3 anys per a llur finalització, a comptar des de la data d’atorgament de la llicència 
d’obres”. 
 
1.5.Cal completar la documentació gràfica amb les rasants de la viabilitat. 
 
1.6.Cal retornar a la redacció de l’apartat c de l’article 4, els apartats a i b de l’article 6 de les normes 
urbanístiques recollida al Text refós anterior, aprovat pel Ple en sessió de 26 de juny de 2009. 
 
1.7.Cal corregir les errades materials descrites a la part valorativa d’aquest acord.” 
 
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 6 
d’octubre de 2014, es va acordar: 
 
“Primer.- Aprovar inicialment, per segona vegada, el Pla Parcial del sector 10-16 “Nucli Nord Sant 
Genís”, del Pla General d’Ordenació, el qual incorpora una modificació substancial, consistent en la 
qualificació d’una zona com a equipament privat residencial, per a la instal·lació d’un centre residencial 
de gent gran. 
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Segon.- Sotmetre aquest acord a un tràmit d’informació pública d’un mes, comptador des de l’endemà de 
la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, en uns dels diaris de premsa periòdica 
nacional de més divulgació en l’àmbit municipal, al tauler d’anuncis i a la web municipal, a fi que 
qualsevol persona que ho desitgi pugui examinar-la i formular, dins el termini esmentat, les al·legacions 
o suggeriments que consideri oportuns. L’expedient podrà ser consultat en l’Àrea d’urbanisme de 
l’Ajuntament de Palafolls, Plaça Major número 11, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. 
 
Tercer.- Sol·licitar informe als organismes següents afectats per raó de llurs competències sectorials: 
l’Agència Catalana de l’Aigua, SOREA, Fecsa, Gas Natural, Direcció General de la Generalitat de 
Catalunya de Promoció de l’Habitatge, a la Direcció General de la Generalitat de Catalunya d’Extinció 
d’Incendis i Salvaments i a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar 
Social i Família de la Generalitat de Catalunya. 
 
Quart.- Suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació i d’enderrocament, 
excepte les de rehabilitació, en l’àmbit territorial del Pla, per estar afectes a les noves determinacions 
establertes en el projecte del Pla Parcial del sector número 10-16 “Nucli Nord Sant Genís”, en els 
terminis màxims i situacions que disposen els articles 73 i 74 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya (Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), llevat dels supòsits que siguin compatibles a ambdós 
planejaments. L’àmbit de suspensió coincideix amb el plànol d’informació 1. 
 
Cinquè.- Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació pública i dels acords 
d'aprovació que s'adoptin en llur tramitació, els quals podran consultar-se en la web oficial de 
l’ajuntament: www.palafolls.cat.” 
 
Sotmès a informació pública mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 4 de desembre de 2014, al diari El Punt de data 27 d’octubre de 2014, 
en el tauler d’anuncis d’aquesta Casa Consistorial, en data 27 d’octubre de 2014 i en la 
pàgina web oficial de l’Ajuntament www.palafolls.cat en data 24 d’octubre de 2014, no 
s’han  formulat al·legacions.  
 
Es va sol·licitar informe als organismes següents afectats per raó de llurs competències 
sectorials: l’Agència Catalana de l’Aigua, SOREA, Fecsa, Gas Natural, Direcció 
General de la Generalitat de Catalunya de Promoció de l’Habitatge, a la Direcció 
General de la Generalitat de Catalunya d’Extinció d’Incendis i Salvaments i a l’Institut 
Català d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar Social i Família de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Es va emetre informe per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, SOREA, Direcció 
General de la Generalitat de Catalunya d’Extinció d’Incendis i Salvaments i per l’ 
Institut Català d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar Social i 
Família de la Generalitat de Catalunya. 
 
La Direcció General de la Generalitat de Catalunya de Promoció de l’Habitatge, tal i 
com aquesta ha manifestat, en l’escrit que ha tingut entrada en el registre d’aquest 
Ajuntament en data de 20 de novembre de 2014, no ha emès informe per no exigir-se 
aquest expressament en la legislació vigent.  
 
Vist que l’Ajuntament en Ple en sessió de data de 7 de maig de 2015 va acordar: 
 
“Primer.- Aprovar provisionalment el Pla Parcial del sector 10-16 “Nucli Nord Sant Genís”, del Pla 
General d’Ordenació, el qual incorpora una modificació substancial, consistent en la qualificació d’una 
zona com a equipament privat residencial, per a la instal·lació d’un centre residencial de gent gran. 
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Segon.- Remetre’l en triplicat exemplar i en format digital a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona a efectes de la seva aprovació definitiva”. 
 
Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de data 8 
d’octubre de 2015 va acordar: 
 
“1.Retornar a l’Ajuntament de Palafolls l’expedient de Pla parcial urbanístic del sector 10-16, nucli 
nord Sant Genís, sense entrar a valorar el seu contingut, fins que s’obtingui el pronunciament de l’òrgan 
ambiental (Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona) sobre la necessitat de 
tramitació ambiental de plans i programes d’acord amb l’establert en la Llei 6/2009, de 28 d’abril, 
d’avaluació ambiental de plans i programes”. 
 
Vist que en data de 5 d’abril de 2016 (R. 1586) es va sol·licitar a l’Oficina Territorial 
d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona l’emissió de l’informe ambiental 
estratègic. 
 
Vist que en data de 10 de juny de 2016 ha tingut entrada en el Registre de l’Ajuntament 
l’informe ambiental estratègic del Pla parcial del sector 10-16 “Nucli Nord de Sant 
Genís” (publicat al DOGC número 7140 de 27 de maig), en el qual es resol emetre 
informe ambiental estratègic en el sentit que el Pla parcial urbanístic del sector 10-16, 
Nucli Nord de Sant Genís, no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica 
ordinària, atès que no té efectes significatius sobre el medi ambient, amb el benentès 
que es compleixin les consideracions següents: 
 

a) Caldrà incorporar al document ambiental un estudi d’identificació de riscos geològics, d’acord 
amb l’informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, de 9 de febrer de 2016. 

b) Caldrà complir les determinacions de l’informe del Servei Territorial de Protecció Civil a 
Barcelona, de 2 de març de 2016, segons el qual cal que les actuacions previstes evitin 
incrementar de manera significativa el risc d’incendi forestal per efecte de l’augment de la 
perillositat o la vulnerabilitat. Alhora, caldrà mantenir el Pla d’actuació municipal actualitzat i 
vigent i seguir les especificacions del Codi tècnic de l’edificació quan a vies d’accés i zones de 
protecció per a noves edificacions limítrofes o que es trobin a l’interior d’àrees forestals. 

c) Caldrà atendre a les consideracions de l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, de 19 
d’abril de 2016, relatives al domini públic hidràulic, la zona de policia de lleres, la zona de 
servitud, l’abastament d’aigua, el sanejament, les afeccions ambientals, i la inundabilitat. 

d) Caldrà que la normativa del Pla estableixi que la construcció del nou vial previst al nord de 
l’església romànica de Sant Genís s’haurà de fer sota control arqueològic autortzat pel 
Departament de Cultura, de conformitat amb l’informe emès pels Serveis Territorials a 
Barcelona del Departament de Cultura, de 18 d’abril de 2016. 

e) Caldrà que en el desenvolupament del Pla es procuri minimitzar l’afectació sobre els exemplars 
arboris i la topografia associada a la implantació dels vials i itineraris per a vianants 
proposats. Alhora, caldrà preservar, en la mesura del possible, l’arbrat i la topografia existent 
en els espais lliures privats. 

 
Altrament, caldrà fomentar la revegetació dels talussos actuals o que es pugin generar, 
prioritzant, en aquells casos en què sigui necessari, l’ús de tècniques de bioenginyeria respecte 
a d’altres tractaments de tipus més dur. 
 

f) Caldrà promoure la utilització d’espècies pròpies de la vegetació de ribera autòctona en 
plantacions que es realitzin en el parc urbà adjacent a la riera d’en Jordà. 

g) Caldrà esmenar la documentació aportada, incorporant les consideracions de l’apartat 6 de 
l’informe proposta de 25 de maig de 2016.” 
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Vist que la Comissió Territorial d’urbanisme de Barcelona, en sessió de data 19 d’abril 
de 2016, com a conseqüència de la consulta efectuada per l’Oficina Territorial d’Acció i 
Avaluació Ambiental de Barcelona, en la tramitació ambiental estratègica simplificada 
ha emès informe en el que conclou: 
 
“-Excloure de l’àmbit del Pla parcial el sòl adjacent a Can Florit que no formava part del sector 
delimitat pel planejament general. 
-Cal qualificar els talussos situats entre el casc antic i les noves edificacions de sistemes d’espais lliures 
(o bé zona verda, o bé de protecció de torrents i fondalades) per tal de preservar-ne l’edificació i 
garantir-ne el manteniment. 
-Cal modificar el punt 6 de l’apartat de compromisos del Pla parcial i el darrer paràgraf del Pla 
d’etapes d’acord al següent redactat: “el terminis per a la construcció dels habitatges amb protecció 
oficial no poden ser superiors a 2 anys per a l’inici de les obres, a comptar des que la parcel·la tingui la 
condició de solar, i a 3 anys per a llur finalització, a comptar des de la data d’atorgament de la llicència 
d’obres”. 
-Cal mantenir la reserva de sòl d’equipaments al sector que preveu la fitxa del sector. 
-Cal establir a l’article 5.e que 2/3 parts es destinaran a habitatges de règim general i/o especial i 1/3 a 
preu concertat. 
-Cal excloure dels articles 4.c i 6.a qualsevol referència al plànol 25 de tipologies i, per contra, caldria 
establir uns gàlibs lleugerament més sobrers a l’apartat normatiu “paràmetres normatius dels edificis”, 
per tal de permetre una certa flexibilitat al projecte arquitectònic o bé establir els gàlibs únicament als 
plànols d’ordenació (15 i 16) amb un cert marge. Cal també limitar la profunditat edificable a un màxim 
de 14m per edificis residencials d’habitatge. 
-Cal corregir les errades materials detectades a la part valorativa de l’informe. 
-El document haurà d’incloure un estudi d’avaluació de la mobilitat generada, que haurà de ser informat 
per l’organisme competent.” 
 
Vist que com a conseqüència de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona, adoptat en data de 19 d’abril de 2016, l’Ajuntament sol·licita en data de 13 
de juny de 2016 ( RGE 3248) a la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat 
Terrestre informe del document d’estudi d’avaluació de la mobilitat generada i del 
projecte d’estudi d’identificació de riscos geològics, el qual no ha estat emès fins a data 
d’avui.  
 
Vist que d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal de data 20 de gener de 
2017 la nova proposta de Pla parcial compleix amb les condicions de l’informe 
ambiental estratègic emès per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de 
Barcelona i també amb les determinacions de l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, adoptat en sessió de data 19 d’abril de 2016. 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica Superior d’Urbanisme de l’Ajuntament, de data 16 
de febrer de 2017, en relació al procediment de tramitació del Pla parcial del sector 
número 10-16 “nucli nord de Sant Genís”, del Pla general d’ordenació, la part essencial 
del qual es transcriu a continuació: 
 
“III. FONAMENTS DE DRET. 
 
Fonaments de dret: 
 
-Article 85 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el Text Refos de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya (TRLUC), modificat per la Llei 3/2012. 
-Articles 23.1.b), 110 i 112.1.a) del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya (RLUC). 
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-Articles 53,1,s) 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 (TRLMRLC) i l’article 21,1,j) de la Llei 7/1985 Reguladora de 
Bases de Règim Local (LRBRL). 
-Article 18 de la Llei 8/2003 de 13 de juny de Mobilitat. 
 
L’article 18.3 de la Llei 8/2003 de 13 de juny de Mobilitat estableix que l’estudi d’avaluació de la 
mobilitat generada s’ha de sotmetre a informació pública, conjuntament amb el pla o el projecte de què 
es tracti, i ha d’ésser sotmès a informe de l’autoritat territorial de mobilitat. 
 
En conseqüència, i d’acord amb la fonamentació exposada, el procediment a seguir serà el següent: 
 
1. Sotmetre l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada a informació pública durant el termini d’un mes 
mitjançant anunci en el BOP,  en un diari de màxima difusió i a la web de l’Ajuntament (arts 8.5 TRLUC 
i 23.1.b) RLUC). L’òrgan competent, per adoptar l’acord serà d’acord amb els articles 53.1.s) 
TRLMRLC i 21.1.j) LRBRL l’Alcalde, si bé dita competència es troba delegada en la Junta de Govern 
Local mitjançant Decret d’Alcaldia número 648/2015, de data 16 de juny. 

2. Resolució d’al·legacions, si s’escau,  i aprovació provisional per segona vegada del Pla parcial, per 
l’òrgan competent, que d’acord amb l’article 22,2,c) de la LRBRL serà el Ple de l’Ajuntament, amb 
quòrum de majoria simple. 

3. Aprovació definitiva per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 

IV. CONCLUSIÓ. 

Per tot l’anteriorment exposat, la sotasignat és de l’opinió que la Junta de Govern Local podria adoptar 
els següents acords: 

Primer.- Sotmetre l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada del Pla parcial del sector número 10-16 
“nucli nord de Sant Genís”, del Pla general d’ordenació, a un tràmit d’informació pública durant el 
termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la 
Província, en uns dels diaris de premsa periòdica nacional de més divulgació en l’àmbit municipal, al 
tauler d’anuncis i a la web municipal, a fi que qualsevol persona que ho desitgi pugui examinar-la i 
formular, dins el termini esmentat, les al·legacions o suggeriments que consideri oportuns. L’expedient 
podrà ser consultat en l’Àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de Palafolls, Plaça Major número 11, de 
dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores.” 
 
El dia 20 de febrer de 2017, la Junta de Govern Local, va prendre un acord, la part 
dispositiva del qual diu: 
 
“Primer.- Sotmetre l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada del Pla parcial del sector número 10-16 
“nucli nord de Sant Genís”, del Pla general d’ordenació, a un tràmit d’informació pública durant el 
termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la 
Província, en uns dels diaris de premsa periòdica nacional de més divulgació en l’àmbit municipal, al 
tauler d’anuncis i a la web municipal, a fi que qualsevol persona que ho desitgi pugui examinar-la i 
formular, dins el termini esmentat, les al·legacions o suggeriments que consideri oportuns. L’expedient 
podrà ser consultat en l’Àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de Palafolls, Plaça Major número 11, de 
dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores.” 
 
Que en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 13 de març de 2017, al 
diari El Punt Avui de data 4 de març de 2017, en el tauler d’anuncis d’aquesta Casa 
Consistorial en data 3 de març de 2017 i en la pàgina web oficial de l’Ajuntament, 
www.palafolls.cat en data 2 de març de 2017, s’ha inserit l’anunci de l’acord adoptat 
per la Junta de Govern Local, en sessió de data 20 de febrer de 2017, d’obertura d’un 
tràmit d’informació pública de l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada, del pla 
parcial del sector número 10-16 “Nucli Nord de Sant Genís”. 
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Que durant el termini conferit individualment als interessats i del resultant de la 
informació pública, no s’han formulat al·legacions. 
 
En data 25 de juliol de 2017, la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, 
va emetre el dictamen corresponent. 
 
 
 
PROPOSTA: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment el Pla Parcial del sector 10-16 “Nucli Nord de 
Sant Genís”. 
 
Segon.- Elevar aquest acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 
 
Votació: Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb 9 vots a favor i 4 
abstencions. 
 
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. Juan 
Andrés Osorio Piñeiro (ICV-EUiA-E), Sr. Oscar Bermán Boldú (no adscrit) i Martín 
Victoria Iglesias (no adscrit). 
 
Abstencions: Francesc Alemany i Martínez (ERC-AM), Sra. Susanna Pla i Capdevila 
(ERC-AM), Sr. Jordi Villaret i Sayago (ERC-AM) i Sr. Sergi Romero 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=20170728&punto=10 
 
11. APROVACIÓ PROVISIONAL 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 el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada en data 31 de març de 2017, va 
adoptar els següents acords: 
 
“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 
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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 
 
-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 
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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. 
 
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.” 
 
Vist l’escrit d’al·legacions presentat en data 27 de juny d’enguany, amb registre 
d’entrada núm. 5491, de 30 de juny, per Joan Clavé Oliveras i Salvador Clavé Marcet. 
 
Vist l’informe emès per l’advocat en data 10 de juliol de 2017, que s’uneix com annex. 
 
En data 25 de juliol de 2017, la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, 
va emetre el dictamen corresponent. 
 
PROPOSTA: 
 
Primer.- Estimar parcialment l’al·legació segona, únicament en el sentit expressat 
a l’informe de l’advocat unit a l’expedient, desestimar-la en la resta i desestimar 
íntegrament la resta d’al·legacions, primera, tercera i quarta. 
 
Segon.- Aprovar provisionalment 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”. 
 
Tercer.- Elevar aquest acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
perquè es pronuncií sobre l’aprovació definitiva.  
 
Votació: Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb 8 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 Cubarsí Bas (PSC-CP), Sr. José 
Manuel Rueda García (PSC-CP), Sra. Rosa María García Colomer (PSC-CP), Sr. Juan 
Andrés Osorio Piñeiro (ICV-EUiA-E) i Martín Victoria Iglesias (no adscrit). 
 
Vots en contra: Francesc Alemany i Martínez (ERC-AM), Sra. Susanna Pla i Capdevila 
(ERC-AM), Sr. Jordi Villaret i Sayago (ERC-AM), Sr. Sergi Romero 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: 
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http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20170728&punto=11 
 
 
 
 
12. APROVACIÓ DE L'ACTA DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES 
MUNICPALS DE TORDERA I DE PALAFOLLS.  
 
Atès que en data 3 de novembre de 2016, el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’inici de 
l’expedient de delimitació del terme municipal de Tordera respecte el de Palafolls i es 
varen nomenar els representants de la Comissió Municipal de Delimitació que havia de 
representar aquest a juntament en les operacions de delimitació. 
 
Atès que en data 13 de juny de 2017 es van realitzar les operacions de delimitació, de 
les quals se’n va aixecar la corresponent acta, conjuntament, pels Secretaris de les dues 
Corporacions afectades. 
 
Vist l’informe favorable del Secretari de l’Ajuntament, emès en data 13 de juliol  
d’enguany. 
 
Atès allò que disposa l’article 31 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es 
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, modificat pel Decret 209/2015, 
de 22 de setembre. 
 
En data 25 de juliol de 2017, la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, 
va emetre el dictamen corresponent. 
 
El Regidor Delegat de Territori proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents 
acords:  
 
Primer.- Aprovar l’Acta de Delimitació de la línia divisòria del terme municipal 
d’aquest municipi amb el municipi de Tordera, de data 13 de juny de 2017. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer.- Facultar l’Alcalde per tal que dugui a terme les actuacions necessàries per 
fer efectius aquests acords. 
 
Votació: Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb 9 vots a favor i 4 
abstencions. 
 
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. Juan 
Andrés Osorio Piñeiro (ICV-EUiA-E), Sr. Oscar Bermán Boldú (no adscrit) i Martín 
Victoria Iglesias (no adscrit). 
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Abstencions: Francesc Alemany i Martínez (ERC-AM), Sra. Susanna Pla i Capdevila 
(ERC-AM), Sr. Jordi Villaret i Sayago (ERC-AM) i Sr. Sergi Romero 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=20170728&punto=12 
  
13. INICI D'EXPEDIENT DE DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL DE 
MALGRAT RESPECTE AL DE PALAFOLLS I NOMENAMENT DELS 
MEMBRES DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ.  
 
Vista la resolució de la Direcció General d’Administració Local, de 16 de maig de 2017, 
per la qual s’inicia l’expedient de delimitació del municipi amb els municipis limítrofs 
que es relacionen, d’acord amb allò establert a l’article 28.1 del Decret 244/2007, de 6 
de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, 
de les entitats descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, modificat pel 
Decret 209/2015, de 22 de setembre; acord notificat en data 22 de juny de 2017 (RGE 
4383). 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal en el sentit que s’aprecien àrees susceptibles de 
modificació i/o precisió del límit de terme en les àrees de la urbanització de Ciutat Jardí, 
del barri de Sant lluís i del Molí de la Pedrera, on hi ha finques urbanes segmentades i 
incoherències amb l’adscripció de vials i de les finques servides per aquestes, adjuntant-
hi la relació de les finques afectades, amb les corresponents referències cadastrals, i la 
identificació dels seus propietaris. 
 
Vist l’informe jurídic obrant a l’expedient. 
 
Atès l’art. 22.2.c) i 47.2.a) de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local (Llei 
7/1985, de 2 d’abril), i l’art. 25 i 52.2.b) i 114.2.a) del Text Refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril). 
 
Atès l’art. 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació 
territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya (articles 27 al 38 – Capítol V Delimitació de termes 
municipals del Títol I). 

 
Atès que de conformitat als articles 28.2 i 31.3 del Decret 244/2007 correspon al Ple de 
l’ajuntament amb caràcter indelegable la competència corresponent als expedients de 
delimitació del terme municipal, i que el vot favorable de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la Corporació només serà necessari per a l’aprovació de la 
delimitació, mentre que no ho serà pels actes de tràmit de l’expedient, com és el de 
nomenament de la Comissió Municipal de Delimitació, segons preveu l’art. 31.3 citat.
 
Atès que el procediment de delimitació comença amb l’inici de l’expedient per part de 
l’ajuntament o els ajuntaments interessat, en el present cas el de Tordera,  i que l’acord 
adoptat haurà de ser comunicat a la resta de municipis afectats, els quals han de 
nomenar, per acord plenari, en el termini de dos mesos a comptar de la data de recepció 
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de la comunicació, una comissió igual que la de l’ajuntament interessat, i que haurà de 
constar dels següents membres: alcalde, dos regidors, el secretari i un tècnic. 
 
Atès que Ple de l’ajuntament disposa fins el 22 d’agost de 2017 per a adoptar l’acord de 
designació de la Comissió Municipal de Delimitació. 
 
Atès que als efectes procedimentals caldrà tenir en compte l’establert per l’article 30 
relatiu a les operacions de delimitació i quan es rebi la comunicació del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge en la que s’assenyali la data d’inici 
de les operacions de delimitació, l’ajuntament ho haurà de notificar als propietaris de 
finques afectades. 
 
En data 25 de juliol de 2017, la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, 
va emetre el dictamen corresponent. 
 
El Regidor Delegat de Territori proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció del següent 
acord: 

 
Primer.- Iniciar l’expedient de delimitació del terme municipal de Malgrat de Mar 
respecte el de Palafolls. 

 
Segon.- Nomenar com a representants de l’ajuntament de Palafolls a la Comissió 
Municipal de Delimitació dels termes municipals de Tordera i Palafolls, a les 
següents persones: 
 

- Alcalde: Valentí Agustí Bassa                                            
- Regidor Delegat de Territori: José Rueda García  
- Regidor de l’ajuntament: Francesc Alemany i Martínez 
- Tècnic de la Corporació: Valentí Monserrate Reig 
- Secretari: Joan Ignasi Carles Ledesma 
 

Tercer.- Comunicar aquest acord, en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar 
de l’endemà de llur adopció, a l’ajuntament de Malgrat de Mar, al Departament 
de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, i a les persones 
propietàries de les finques afectades relacionades a la part dispositiva del present 
acord. 

 
Quart.- Notificar als propietaris d’aquestes finques, la data d’inici de les 
operacions de delimitació, tant bon punt es rebi la comunicació del Departament 
de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en la que s’assenyali. 

 
Cinquè.- Sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local assistència tècnica 
en la tramitació d’aquest expedient de delimitació. 

 
Sisè.- Facultar a l’Alcalde de la Corporació o regidor en que delegui perquè degui 
a terme les actuacions necessàries per a plena efectivitat d’aquests acords. 
 
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 Pinet (ERC-AM), Sr. Juan Andrés 
Osorio Piñeiro (ICV-EUiA-E),  Sr. Oscar Bermán Boldú (no adscrit) i Martín Victoria 
Iglesias (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=20170728&punto=13 
 
ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS ECONÒMICS: 
 
14. DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
CORRESPONENT AL 2N. TRIMESTRE DEL 2017. 
 
Es donà compte de la informació pressupostària corresponent al segon trimestre del 
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=20170728&punto=14 
 
15. DONAR COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 2N 
TRIMESTRE DEL 2017. 
 
Es donà compte de l’informe del període mig de pagament del segon trimestre del 2017, 
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 
27d’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 de 



34 
PLAÇA MAJOR, 11 08389 PALAFOLLS (BARCELONA) 

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

 
 

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 a l’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’1d’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’1de 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: 
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 Les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguin la 
consideració d’Administracions Públiques en l’àmbit de la comptabilitat nacional. 
 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 segon trimestre de l’any 2017, 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 l’annex adjunt –operacions pagades-, es detalla la relació de les operacions pagades 
durant el segon trimestre de l’any 2017 de l’Ajuntament, en el que s’especifica el 
nombre de dies de pagament de cadascuna. 
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Amb aquesta informació, el càlcul de la“ràtio d’operacions pagades” de l’Ajuntament 
de Palafolls per el segon trimestre del 2017 presenta els següents resultats: 
 

IMPORT TOTAL DE PAGAMENTS REALITZATS 1.494.488,45€ 
RÀTIO D'OPERACIONS PAGADES 0,90 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 segon trimestre de l’any 2017 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

535.419,16€ 

RÀTIO D'OPERACIONS PENDENTS DE PAGAMENT -18,12 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: 
 

PERÍODE MIG DE PAGAMENT -4,12 dies 
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El període mig de pagament a proveïdors global de L’Ajuntament de Palafolls és de -4,12 
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: 
 

 
 
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=20170728&punto=15 
 
16. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT DEL 2N 
TRIMESTRE DEL 2017. 
 
Es donà compte de l’informe de morositat del 2n trimestre del 2017, 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 

COMPLIMENT
En base als càlculs de tallats en l’expedient motiu de l’informe, es compleix amb el 
període mig de pagament legalment previst.” 
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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. 
 
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 segon trimestre 2017 s’han realitzat un total de 987 pagaments per import 
global de 1.495.869,39 euros, els pagaments que s’han efectuat dins els període legal de 
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pagament han estat de 1.495.869,39 euros i 0 pagaments fora del període legal de 
pagament. 
 
Per tant, segons les dades obtingudes, El període mitjà de pagament a proveïdors (PMPP) 
en el Segon trimestre 2017 a l’Ajuntament de Palafolls ha estat de 30,90 dies. 
 
b. Interessos de demora pagats en el trimestre.   
 
No s’han realitzat pagaments d’interessos de demora en el transcurs d’aquest segon 
trimestre. 
 
c. Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del 
trimestre. 
 
Al final del segon trimestre de l’any 2017, consten 261 factures o documents justificatius 
pendents de pagament per un import total de 535.625 ,00  € 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 segon 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=20170728&punto=16 
 
17. APROVAR LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 4/2017 DE 
CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT. 
 
En relació amb l'expedient relatiu a la modificació de crèdits núm. 4/2017, 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. 
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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 el Secretari 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. 
  
— 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 
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7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
En data 25 de juliol de 2017, la Comissió Informativa de Serveis Econòmics, va emetre 
el dictamen corresponent. 
 
 
 
 
PROPOSO 
  
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2017, 
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     

0306 2311 625.00 Mobiliari Centre Respir 3.512,34

0613 4910 623.00 Consola Digital Ràdio 6.047,82
0916 1500 609.92 Sector 13. Cruïlla Sant Genís 6,00

0916 1500 609.93 Sector 32. Activitats 
Terciàries Sud. 

6,00

   TOTAL DESPESES 9.572,16
 
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     
1525 4910 131.00 Retribucions Personal Laboral 

Temporal 
3.000,00 

1525 4910 160.00 Seguretat Social 1.108,32

0407 3261 227.99 Treballs realitzats per altres 
empreses 

8.544,00

1827 9120 467.00 Consorci Localret 5,96

0101 9200 625.00 Mobiliari Administració 3.540,46

0101 9200 227.99 Consell Comarcal del 3.000,00
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Maresme.Treballs de 
Col·laboració Tresorer 

0714 3423 226.99 Despeses Diverses Piscina 1.109,00
     TOTAL DESPESES 20.307,74

  
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     
1525 3262 131.00 Retribucions personal laboral temporal 5.808,00

1525 3262 160.00 Quotes Seguretat Social 2.736,00

0407 3240 480.00 Recerca Premis Batxillerat 5,96
0917 1531 635.00 Mobiliari Urbà 3.540,46

0613 4910 226.09 Activitats Ràdio Palafolls 6.047,82

1525 9200 120.00 Retribucions Bàsiques Grup A1 3.000,00
0306 2311 226.99 Despeses Diverses Centre Respir 3.512,34

     TOTAL Anul·lacions 24.650,58
 

Majors Ingressos 
Aplicació pressupostària Descripció Euros 

Progr. Econòmica     

  399.00 Recursos Eventuals (XAL) 4.108,32
 313.00 Taxa per la prestació servei 

piscina  
1.109,00

 396.10 Quotes Urbanístiques Sector 32 6,00

 396.10 Quotes Urbanístiques Sector 13 6,00
    TOTAL  Majors Ingressos   5.229,32 

 
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 8 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 Cubarsí Bas (PSC-CP), Sr. José 
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Manuel Rueda García (PSC-CP), Sra. Rosa María García Colomer (PSC-CP), Sr. Juan 
Andrés Osorio Piñeiro (ICV-EUiA-E) i Martín Victoria Iglesias (no adscrit). 
 
Abstencions: Francesc Alemany i Martínez (ERC-AM), Sra. Susanna Pla i Capdevila 
(ERC-AM), Sr. Jordi Villaret i Sayago (ERC-AM), Sr. Sergi Romero 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=20170728&punto=17 
 
DONAR COMPTE DE LA GESTIÓ DE L’EQUIP DE GOVERN 
 
18. INICI DE LA TRAMITACIÓ PER A LA CESSIÓ AL DEPARTAMENT DE 
SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA D’UN SÒL MUNICIPAL 
PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU CAP DE SALUT A PALAFOLLS.  
 
Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 
consultar al següent enllaç: 
 
http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20170728&punto=18 
 
19. 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=20170728&punto=19 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Alcalde donà per aixecada la sessió, essent 
les 23:00 hores, del que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
 
 
 
Valentí Agustí i Bassa                    Joan Ignasi Carles Ledesma 
ALCALDE                  SECRETARI 
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