Ple de 10 de novembre de 2016

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE PALS

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
NÚMERO 9/2016
CARÀCTER ordinari
CONVOCATÒRIA Decret núm.668/2016
DATA 10 de novembre de 2016
INICI 19.30 hores
FINALITZACIÓ 20.30 hores
LLOC Sala de Sessions (plaça Major, 7, de Pals)
REGIDOR/A

GRUP MUNICIPAL

Sra. Sílvia Monar i Aynier, alcaldessa

Junts per Pals-Acord Municipal (JxP-AM)

Sr. Sergi Brull i Costa

Convergència i Unió (CiU)

Sr. Martí Duran i Bofill

Junts per Pals-Acord Municipal (JxP-AM)

Sra. Maite Servià Pericay

Convergència i Unió (CiU)

Sr. Xavier Coll i Rovira

Junts per Pals-Acord Municipal (JxP-AM)

Sra. Mireia Bonilla i Oliveras

Convergència i Unió (CiU)

Sr. Josep Lluís Galiano Barceló

Compromís amb Pals

Sra. Maria Lluïsa Farràs Muñoz

Compromís amb Pals

Sr. Narcís Subirana Feliu

Compromís amb Pals

Sra. Marisol Perea Martín

Grup socialista de l’Ajuntament de Pals

Sra. Estefanía Peralta Rubio

Grup socialista de l’Ajuntament de Pals

SECRETARI
Sr. Christian López Ibanco
INTERVENTOR
Sr. Francesc Xavier Hernández Corominas

Pàgina 1

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
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2. Reconeixement de l’Associació de Voluntaris de Protecció de Civil de Pals com a
única associació de protecció civil al municipi de Pals
3. Dació de compte de la Resolució de la Direcció General d’Administració Local per
la qual s’autoritza el senyor Francesc Xavier Hernández Corominas a acumular les
funcions del lloc de treball de vicesecretari del Consell Comarcal de la Selva
4. Dació de compte del Decret núm.577/2016, de 15 de setembre, en virtut del qual
es nomenen alcaldes accidentals durant el període comprès entre el 4 i el 10
d’octubre de 2016, ambdós inclosos
5. Dació de compte del Decret núm.660/2016, de 3 de novembre, en virtut del qual
es nomena la senyora Esther González González funcionària en pràctiques de
l’Ajuntament de Pals per a ocupar una plaça d’agent de la Policia Local
6. Ratificació del Decret núm.614/2016, de 7 d’octubre, en virtut de qual s’aprova
l’expedient administratiu per a la licitació de les obres d’urbanització de Mas Tomasí,
fase VI-a, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària i diversos criteris
d’adjudicació
7. Aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2015
8. Dació de compte de l’informe de l’interventor municipal codi 111-2016, de 13
d’octubre (exp.núm.8/16), relatiu a les objeccions detectades en compliment de
l’article 215 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
9. Dació de compte de l’informe de l’interventor municipal codi 112-2016, de 31
d’octubre, relatiu a l’estat d’execució del pressupost municipal corresponent al tercer
trimestre de l’exercici 2016
10. Dació de compte de l’informe de l’interventor municipal codi 110-2016, de 10
d’octubre, relatiu al compliment dels terminis de pagament 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,
tercer trimestre de l’exercici 2016
11. Coneixement de decrets
12. Assumptes urgents
13. Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Pàgina 2

A la Sala de Sessions d’aquesta Corporació es reuneix el Ple, en sessió ordinària, i
primera convocatòria, a les 19.30 hores del dia 10 de novembre de 2016, segons
convocatòria efectuada mitjançant el Decret núm.668/2016, de 7 de novembre de
2016.
Constatada l’existència del quòrum necessari per a la seva vàlida constitució, en
compliment de l’article 113.1.c) del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
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locals (ROF), s’obre la sessió, passant a tractar-se els assumptes inclosos a l’ordre del
dia.
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Bona tarda a tots i a totes. Us dona la benvinguda al
Ple que es reuneix avui, 10 de novembre de 2016, i en sessió ordinària, per tractar els
assumptes inclosos a l’ordre del dia, segons convocatòria efectuada pel Decret
núm.668/2016, de 7 de novembre de 2016.
Dit això, es procedeix a tractar el primer punt de l’ordre del dia, el qual té per objecte la
lectura i aprovació de l’acta anterior; concretament la corresponent a la sessió
ordinària de 15 de setembre de 2016. Em dirigeixo als/a les regidors/es avui presents
per pregunta’ls-hi si han de formular observacions a l’acta en qüestió.
SRA. MARISOL PEREA MARTÍN: A l’acta, concretament a la pàgina 54, hi consta una
intervenció meva, on formulava una pregunta però no ha quedat reflectit així. S’hi
hauria d’incorporar un interrogant.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Es revisarà la gravació i, si procedeix, s’incorporarà
l’esmena.
Un cop formulada aquesta observació, l’acta es considera aprovada, de conformitat
amb l’article 91.1 del ROF.
2. RECONEIXEMENT DE L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ DE
CIVIL DE PALS COM A ÚNICA ASSOCIACIÓ DE PROTECCIÓ CIVIL AL MUNICIPI
DE PALS
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Dono la paraula al secretari municipal perquè llegeixi
el dictamen que té per títol “2. Reconeixement de l’Associació de Voluntaris de
Protecció de Civil de Pals com a única associació de protecció civil al municipi de
Pals”.

SECRETARI: Reconeixement de l’Associació de Voluntaris de Protecció de Civil de
Pals com a única associació de protecció civil al municipi de Pals
Fets

Pàgina 3

1. El 23 de novembre de 2015 (RE núm.3693/2015) el senyor Lluís Anglada Cabezas,
en representació de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Pals (en endavant,
AVPCP), presenta una instància en virtut de la qual sol·licita la col·laboració (cessió
equipament municipal) d’aquesta Corporació amb motiu de la futura inscripció de
l’Associació en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya. Juntament
amb la instància, s’adjunta còpia de l’acta fundacional de l’Associació, dels Estatuts i
de la sol·licitud d’inscripció de l’Associació en el Registre d’Associacions de la
Generalitat de Catalunya.
2. El 7 de desembre de 2015 (Registre: 511/15) la Policia Local emet informe favorable
amb relació a la sol·licitud formulada pel senyor Lluís Anglada Cabezas el 23 de
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novembre de 2015 (RE núm.3693/2015) i, simultàniament, relaciona l’equipament
municipal que podria ser objecte de cessió.
3. El 15 de desembre de 2015 els Serveis Territorials de Girona del Departament de
Justícia dicten Resolució de la directora en virtut de la qual s’autoritza la inscripció de
l’AVPCP a la Secció 1ª del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya,
segons sol·licitud formulada pel senyor Lluís Anglada Cabezas el 20 de novembre de
2015.
4. El 7 de juliol de 2016 el Ple municipal, en sessió ordinària, aprova el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Pals i l’AVPCP (en endavant, conveni).
5. El 16 d’agost de 2016 es formalitza el conveni en document administratiu.
6. El 5 de setembre de 2016 (RE núm.2567/2016) el senyor Lluís Anglada Cabezas, en
representació de l’AVPCP, presenta una instància en virtut de la qual sol·licita, en
desenvolupament del conveni, el nomenament com a membres de l’AVPCP els
següents:
NOM
LLUÍS
ROSA
JOAN

PRIMER COGNOM
ANGLADA
POU
SILVESTRE

SEGON COGNOM
CABEZAS
MORELL
ALBERTÍ

NIF
77912811N
40313393M
77997357X

El senyor Lluís Anglada Cabezas informa que aquestes persones compleixen els
requisits a què fa referència l’article 15 del Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual
s'aprova el Reglament de les associacions del voluntariat de protecció civil de
Catalunya.
7. El 15 de setembre de 2016 el Ple municipal, en sessió ordinària, nomena com a
membres de l’AVPCP, segons conveni de col·laboració aprovat el 7 de juliol de 2016,
els següents:
NOM
LLUÍS
ROSA
JOAN

PRIMER COGNOM
ANGLADA
POU
SILVESTRE

SEGON COGNOM
CABEZAS
MORELL
ALBERTÍ

NIF
77912811N
40313393M
77997357X

8. El 29 de setembre de 2016 la Direcció General de Protecció Civil requereix una
ampliació dels acords presos pel Ple municipal a les sessions ordinàries de 7 de juliol i
de 15 de setembre de 2016 mitjançant el reconeixement de l’AVPCP com a única
associació de protecció civil del municipi de Pals.
9. El 7 de novembre de 2016 la Comissió Informativa de Governació emet dictamen
favorable.
10. Vista la proposta favorable de l’Àrea de Governació.
Pàgina 4

Fonaments de dret
1. L’article 55.1 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya (en
endavant, LPCC), estableix que són considerades associacions de voluntaris i
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voluntàries de protecció civil les constituïdes d'acord amb la legislació general
d'associacions que tenen com a finalitat social la col·laboració desinteressada en
tasques de protecció civil dins una localitat o una comarca determinades.
2. L’article 55.2 de la LPCC preveu que plans de protecció civil només poden reconèixer
una associació de voluntaris i voluntàries de protecció civil per municipi. A aquests
efectes, correspon a l'ajuntament determinar l'associació que ha de quedar vinculada
funcionalment a l'autoritat municipal de protecció civil.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
Acords
Primer. Reconèixer l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Pals com a única
associació de protecció civil del municipi de Pals, de conformitat amb l’article 55.2 de
la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, amb relació als acords
presos pel Ple municipal a les sessions ordinàries de 7 de juliol i de 15 de setembre de
2016.
Segon. Comunicar aquesta Resolució a la Direcció General de Protecció Civil i
notificar-la al senyor Lluís Anglada Cabezas.
Tercer. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix,
alternativament, la interposició, davant d’aquest Ajuntament, d’un recurs potestatiu de
reposició en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva
notificació, i fins al mateix dia hàbil del mes següent al que s’ha produït la notificació,
de conformitat amb l’article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques; o bé un recurs contenciós
administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, o del corresponent
a la circumscripció del vostre domicili, en el termini de dos mesos a comptar des del
dia hàbil següent al de la seva notificació, de conformitat amb els articles 8.1, 25 i 46.1
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si s’opta
per la interposició del recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs
contenciós administratiu fins que el de reposició no sigui resolt expressament per
aquest Ajuntament, o es produeixi la seva desestimació per silenci administratiu
negatiu. No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que
consideri oportú en defensa dels seus interessos.

Pàgina 5

SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Aquest document és l’únic que falta per acabar de fer
el tràmit corresponent i perquè la Direcció General doni el seu vist i plau per a la
creació de l’associació de Voluntaris de Protecció Civil per tal pugui començar a
actuar. Per tant, passem a la votació de l’acord on es reconeix aquesta associació
com a única associació de protecció civil del municipi de Pals.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Finalitzades les intervencions, es sotmet aquest
dictamen a votació amb el resultat següent: sis vots a favor dels/de les regidors/es dels
grups municipals de Junts per Pals-Acord Municipal (JxP-AM) i de Convergència i Unió
(CiU), i cinc abstencions dels/de les regidors/es dels grups municipals de Compromís
amb Pals i del grup municipal socialista de l’Ajuntament de Pals. En conseqüència, el
dictamen es considera aprovat per majoria absoluta del nombre legal de membres de
la Corporació.
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3. DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL
D’ADMINISTRACIÓ LOCAL PER LA QUAL S’AUTORITZA EL SENYOR
FRANCESC XAVIER HERNÁNDEZ COROMINAS A ACUMULAR LES FUNCIONS
DEL LLOC DE TREBALL DE VICESECRETARI DEL CONSELL COMARCAL DE LA
SELVA
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Dono la paraula al secretari municipal perquè llegeixi
el dictamen que té per títol “3. Dació de compte de la Resolució de la Direcció General
d’Administració Local per la qual s’autoritza el senyor Francesc Xavier Hernández
Corominas a acumular les funcions del lloc de treball de vicesecretari del Consell
Comarcal de la Selva”.
SECRETARI: Dació de compte de la Resolució de la Direcció General d’Administració
Local per la qual s’autoritza el senyor Francesc Xavier Hernández Corominas a
acumular les funcions del lloc de treball de vicesecretari del Consell Comarcal de la
Selva
Fets
1. El 30 d’agost de 2016 (RE núm.1-2016-002495-2) la Direcció General
d’Administració Local comunica que el 26 d’agost de 2016 es dicta Resolució de
nomenament provisional del senyor Francesc Xavier Hernández Corominas, funcionari
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria
intervenció, per ocupar el lloc de treball d’Intervenció de l’Ajuntament de Pals.
Segons l’esmentada Resolució, en el termini de tres dies hàbils següents a aquell en
què es produeixin, s’hauran de comunicar a la Direcció General d’Administració Local
les diligències de presa de possessió i cessament.
2. El 2 de setembre de 2016 el senyor Francesc Xavier Hernández Corominas cessa
del seu nomenament interí per ocupar el lloc de treball d’Intervenció de l’Ajuntament de
Pals, segons Resolució de la Direcció General d’Administració Local de 18 de febrer
de 2015 (Resolució GRI/3016/2015, de 17 de desembre, per la qual es fan públiques
resolucions en matèria de personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional DOGC núm.7030, de 4 de gener de 2016-).
3. El 2 de setembre de 2016 el senyor Francesc Xavier Hernández Corominas pren
possessió, segons Resolució de la Direcció General d’Administració Local de 26
d’agost de 2016, en virtut de la qual es nomena provisionalment per ocupar el lloc de
treball d’Intervenció de l’Ajuntament de Pals.

Pàgina 6

4. El 30 de setembre de 2016 (RE núm.2759/2016) el senyor Martí Pujals Castelló,
gerent del Consell Comarcal de la Selva, presenta un comunicat en virtut del qual
informa que, com a conseqüència del reconeixement del permís de maternitat a la
senyora Marta Llorens Ferrer, vicesecretària del Consell Comarcal de la Selva, està
interessat en la provisió d’aquesta vacant mitjançant l’acumulació de la plaça en la
persona del senyor Francesc Xavier Hernández Corominas, atès que no ha estat
possible la seva provisió mitjançant nomenament provisional o comissió de serveis.
5. Vist que segons es posa de manifest en aquest comunicat el senyor Francesc
Xavier Hernández Corominas ha manifestat la seva conformitat.
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6. L’11 d’octubre de 2016 es dicta el Decret núm.623/2016, en virtut del qual s’informa
favorablement l’acumulació de funcions del senyor Francesc Xavier Hernández
Corominas, funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional de la
subescala de secretaria intervenció, per a ocupar el lloc de treball de vicesecretari del
Consell Comarcal de la Selva, vacant com a conseqüència del reconeixement del
permís de maternitat a la senyora Marta Llorens Ferrer, segons instància presentada el
30 de setembre de 2016 (RE núm.2759/2016).
7. El 18 d’octubre de 2016 la Direcció General d’Administració Local comunica que el
17 d’octubre de 2016 es dicta la Resolució en virtut de la qual s’autoritza el senyor
Francesc Xavier Hernández a acumular les funcions del lloc de treball de
vicesecretaria del Consell Comarcal de la Selva.
8. El 7 de novembre de 2016 la Comissió Informativa de Governació emet dictamen
favorable.
9. Vista la proposta favorable de l’Àrea de Governació.
Fonaments de dret
1. L’article 92 bis.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
estableix que les comunitats autònomes, de conformitat amb la normativa establerta per
l’Administració de l’Estat, efectuaran els nomenaments provisionals de funcionaris amb
habilitació de caràcter nacional, així com les comissions de serveis, acumulacions,
nomenaments de personal interí i de personal accidental.
2. L’article 31.1 del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de
treball reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional
(en endavant, Reial decret), preveu que l’òrgan competent de la comunitat autònoma
respectiva podrà autoritzar als funcionaris amb habilitació de caràcter nacional que es
trobin ocupant un lloc de treball a ells reservat a exercir així mateix en una entitat local
propera les funcions reservades, en els supòsits contemplats a l’apartat primer de l’article
30 del Reial decret, i pel temps de la seva durada, quan, prèvia sol·licitud de l’ajuntament,
no hagués estat possible efectuar nomenament provisional o comissió de serveis,
impossibilitat que ha de quedar suficientment acreditada a l’expedient.
L’acumulació s’efectuarà a petició de la corporació local, d’acord amb el funcionari
interessat i amb l’entitat en la qual es trobi destinat.
3. L’article 31.3 del Reial decret estableix que l’exercici de les funcions acumulades
donarà dret a la percepció d’una gratificació de fins el trenta per cent de les
remuneracions corresponents al lloc de treball principal.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents

Pàgina 7

Acords
Primer. Donar compte de la Resolució de la Direcció General d’Administració Local per
la qual s’autoritza el senyor Francesc Xavier Hernández a acumular les funcions del
lloc de treball de vicesecretaria del Consell Comarcal de la Selva.
Segon. Notificar aquesta resolució al senyor Francesc Xavier Hernández Corominas.
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Tercer. Contra aquesta resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit que
no decideix directament o indirectament el fons de l’assumpte, no determina la
impossibilitat de continuar el procediment, ni produeix indefensió o perjudici irreparable
als drets i interessos legítims de la persona administrada, no procedeix la interposició
de cap tipus de recurs, de conformitat amb l’article 112.1 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. No
obstant això, es podrà interposar qualsevol altra reclamació que consideri oportú en
defensa dels seus interessos.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: S’informa que aquest dictamen és informatiu, per la
qual cosa no resta subjecta a votació. No obstant això, es reconeix el dret dels/de les
regidors/es a intervenir.
SRA. MARISOL PEREA MARTÍN: En aquest cas no haurem de donar el nostre vot.
Però sí que volem fer un comentari. No serem nosaltres qui negarem les aspiracions
de ningú per anar a treballar en altres llocs, però ens sorprèn molt que per una banda
es truqui al regidors demanant-nos que dosifiquem la demanda d’informació, i per altra
banda, autoritzem a alguns treballadors de l’ajuntament, a realitzar les seves tasques
fóra del seu horari establert perquè està treballant en altres llocs. No serem nosaltres
qui jutjarem ni ens ficarem en la vida de ningú, ni molt menys. Creiem que és una
contradicció que, per una banda, es donin permisos a treballadors de la casa i que
nosaltres triguem trenta o quaranta-quatre dies per tenir una resposta d’una informació
concreta. Si anéssim sobrats de personal, i tot anés tan i tan bé, que no es creés cap
problema ni cap greuge, no ens semblaria malament. Però, no es pot fer d’una banda
una cosa i per l’altra demanar-nos, a nosaltres, que ens ajustem o reduïm la demanda
d’informació.
SRA. ESTEFANIA PERALTA RUBIO: A la Comissió Informativa es va comentar que
els dissabtes recuperaria les hores venint a treballar. Podem venir nosaltres els
dissabtes a demanar informació?
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Si heu de fer les consultes a ell sí. També volia
comentar que trenta-set hores i mitja a la setmana són trenta-set hores i mitja. Tan és
si es fan de dilluns a divendres com de dilluns a diumenge. Ningú està dient que
aquest senyor ha de fer menys hores. Ha de fer les hores per les quals està cobrant.

Pàgina 8

SRA. MARISOL PEREA MARTÍN: Això, no ho hem dit ni ho hem qüestionat. No ens
fiquem en el dret que té aquesta persona o qualsevol altra a demanar-ho. Però ens
sorprèn perquè ja anem justos de feina. Nosaltres també treballem (l’oposició). De fet,
ja hem parlat amb el secretari que dijous que ve a la tarda vindrem amb la Fani per
intentar treure la informació que està aturada per evitar que cap altre treballador l’hagi
de fer. Que ens donin els expedients, nosaltres la mirarem i demanarem les fotocòpies
que ens calguin. Més no podem fer. Nosaltres marxem de les nostres feines per
demanar la informació, ens hem d’espavilar i preparar els plens en 48 hores. A
vosaltres, veniu i qualsevol empleat us donarà la documentació que necessiteu en un
moment. Nosaltres no estem discutint ni qüestionant el dret d’una persona a fer o
desfer, sinó que en contrapartida no se’ns demani una sèrie de coses que no es
corresponen amb els nostres drets.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Esteu relacionant dues coses que no tenen res a
veure. Una cosa són les hores que està fent l’interventor que són trenta-set hores i
mitja setmanals i que les pots distribuir de dilluns a divendres o de dilluns a dissabte.
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SRA. MARISOL PEREA MARTÍN: Però a nosaltres no ens surten els papers!
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: No té res a veure una cosa amb l’altra.
SRA. MARISOL PEREA MARTÍN: I tant que té a veure!
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: No. L’interventor fa com tothom trenta-set hores i
mitja a la setmana. Que té a veure amb què vosaltres demaneu una informació i no se
us pugui donar tan de pressa com voleu perquè tenim col·lapsat el servei amb altres
temes? Tenim un munt d’instàncies vostres demanant informació.
SRA. MARISOL PEREA MARTÍN: De pressa no vol dir d’un dia per altre, però que
triguin quaranta-quatre dies, tampoc.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Entenc el que dieu. Però no relacionis que per culpa
d’autoritzar aquesta acumulació aquest senyor farà menys hores. No és així. No té cap
relació.
SRA. MARISOL PEREA MARTÍN: Nosaltres vindrem dijous. Sí que té relació perquè hi
haurà dues àrees afectades, si no ho tinc malentès. I si un altre treballador també ho
demana.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Afectades de què? Fan les mateixes hores.
SRA. MARISOL PEREA MARTÍN: Si falten dies vol dir que la feina l’hauran de fer
l’altre dia que recuperin les hores.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Són les mateixes hores a la setmana. Us acabem de
dir que podeu venir els dissabtes al matí si ell està treballant.
SRA. MARISOL PEREA MARTÍN: Vosaltres creieu normal que haguem de venir els
dissabtes a l’ajuntament?
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Com vulgueu. Les hores que ell hi és, el podeu venir
a veure. Són trenta-set hores i mitja a la setmana. No vull discutir més.
SRA. MARISOL PEREA MARTÍN: Val. Una altra cosa és que pugui assumir tanta
capacitat de treball, però això no és problema nostre. Continuem dient i pensant que
és una contradicció. Res més.
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4. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET NÚM.577/2016, DE 15 DE SETEMBRE, EN
VIRTUT DEL QUAL ES NOMENEN ALCALDES ACCIDENTALS DURANT EL
PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 4 I EL 10 D’OCTUBRE DE 2016, AMBDÓS
INCLOSOS
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Dono la paraula al secretari municipal perquè llegeixi
el dictamen que té per títol “4. Dació de compte del Decret núm.577/2016, de 15 de
setembre, en virtut del qual es nomenen alcaldes accidentals durant el període
comprès entre el 4 i el 10 d’octubre de 2016, ambdós inclosos”.
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SECRETARI: Dació de compte del Decret núm.577/2016, de 15 de setembre, en virtut
del qual es nomenen alcaldes accidentals durant el període comprès entre el 4 i el 10
d’octubre de 2016, ambdós inclosos
Fets
1. El 15 de setembre de 2016 es dicta el Decret núm.577/2016, el contingut del qual es
reprodueix a continuació:
“DECRET NÚM.577/2016
Exp.núm.2/16
Assumpte: nomenament alcalde accidental
Persones interessades: Sílvia Monar i Aynier; Sergi Brull i Costa; Martí Duran i Bofill;
Maite Servià i Pericay
FETS
1. El 19 de juny de 2015 es dicta el Decret núm.498/2015, en virtut del qual es
nomenen els tinents d’alcalde següents:
- Sr. Sergi Brull i Costa, primer tinent d’alcalde.
- Sr. Martí Duran i Bofill, segon tinent d’alcalde.
- Sra. Maite Servià i Pericay, tercera tinent d’alcalde.
2. El 9 de setembre de 2016 la senyora Sílvia Monar i Aynier, alcaldessa, comunica al
secretari municipal que durant el període comprès entre el 4 i el 10 d’octubre de 2016,
ambdós inclosos, estarà absenta del terme municipal de Pals.
3. Vist que la durada d’aquesta absència fora del terme municipal no excedeix dels vuit
dies a què fa referència l’article 12.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.
4. Vista la proposta favorable de l’Àrea de Governació.
FONAMENTS DE DRET

Pàgina 10

1. Els articles 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, i 55 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, estableixen que els tinents d’alcalde
substitueixen, per l’ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o
malaltia, a l’alcalde, sent lliurement designats i remoguts per aquest entre els membres
de la Junta de Govern Local.
2. L’article 47.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF),
preveu que en els casos d’absència, malaltia o impediment, les funcions de l’alcalde
no podran ser assumides pel tinent d’alcalde a qui correspongui sense expressa
delegació, que reunirà els requisits dels apartats 1 i 2 de l’article 44 del ROF.
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3. L’article 44.1 del ROF estableix que les delegacions a què fa referència l’article 43
del ROF seran realitzades mitjançant Decret d’Alcaldia (...).
4. L’article 44.2 del ROF preveu que la delegació d’atribucions de l’alcalde sortirà
efectes des del dia següent al de la data del Decret, tret que s’estableixi una altra
cosa, i sense perjudici de la preceptiva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
5. L’article 48 del ROF estableix que en els supòsits de substitució de l’alcalde, per
raons d’absència o malaltia, el tinent d’alcalde que assumeixi les seves funcions no
podrà revocar les delegacions que el primer li hagués atorgat.
Per tot això, i en virtut de les facultats que m’han estat atribuïdes,
RESOLC:
Primer. Informar al senyor Sergi Brull i Costa, primer tinent d’alcalde, que durant el
període comprès entre el 4 i el 10 d’octubre de 2016, ambdós inclosos, estaré absenta
del terme municipal de Pals, corresponent-li la substitució en la totalitat de les funcions
de l’Alcaldia d’aquesta Corporació.
Segon. En el supósit que el senyor Sergi Brull i Costa estigués absent del terme
municipal de Pals durant el període assenyalat anteriorment, nomenar alcalde
accidental al senyor Martí Duran i Bofill, segon tinent d’alcalde, o, en cas d’absència
d’aquest últim, a la senyora Maite Servià i Pericay, tercera tinent d’alcalde.
Tercer. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al
web municipal i al tauler d’anuncis de la Corporació.
Quart. Notificar aquesta resolució als càrrecs electes nomenats, i donar compte de la
mateixa al Ple municipal, de conformitat amb l’article 44.4 del Reial decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals.
Cinquè. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix,
alternativament, la interposició, davant d’aquest Ajuntament, d’un recurs potestatiu de
reposició en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació
d’aquesta resolució, de conformitat amb els articles 116 i 117 de Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o bé un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà
de la recepció de la notificació d’aquesta resolució, de conformitat amb l’article 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si s’opta per
la interposició del recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs
contenciós administratiu fins que el de reposició no sigui resolt expressament per
aquest Ajuntament o es produeixi la seva desestimació per silenci administratiu
negatiu.”.
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2. El 7 de novembre de 2016 la Comissió Informativa de Governació emet dictamen
favorable.
3. Vista la proposta favorable de l’Àrea de Governació.
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FONAMENTS DE DRET
1. Els articles 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, i 55 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, estableixen que els tinents d’alcalde
substitueixen, per l’ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o
malaltia, a l’alcalde, sent lliurement designats i remoguts per aquest entre els membres
de la Junta de Govern Local.
2. L’article 47.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF),
preveu que en els casos d’absència, malaltia o impediment, les funcions de l’alcalde
no podran ser assumides pel tinent d’alcalde a qui correspongui sense expressa
delegació, que reunirà els requisits dels apartats 1 i 2 de l’article 44 del ROF.
3. L’article 44.1 del ROF estableix que les delegacions a què fa referència l’article 43
del ROF seran realitzades mitjançant Decret d’Alcaldia (...).
4. L’article 44.2 del ROF preveu que la delegació d’atribucions de l’alcalde sortirà
efectes des del dia següent al de la data del Decret, tret que s’estableixi una altra
cosa, i sense perjudici de la preceptiva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
5. L’article 48 del ROF estableix que en els supòsits de substitució de l’alcalde, per
raons d’absència o malaltia, el tinent d’alcalde que assumeixi les seves funcions no
podrà revocar les delegacions que el primer li hagués atorgat.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Donar compte del Decret núm.577/2016, de 15 de setembre, en virtut del qual
es nomenen alcaldes accidentals durant el període comprès entre el 4 i el 10 d’octubre
de 2016, ambdós inclosos.
Segon. Contra aquesta resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit que
no decideix directament o indirectament el fons de l’assumpte, no determina la
impossibilitat de continuar el procediment, ni produeix indefensió o perjudici irreparable
als drets i interessos legítims de la persona administrada, no procedeix la interposició
de cap tipus de recurs, de conformitat amb l’article 112.1 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. No
obstant això, es podrà interposar qualsevol altra reclamació que consideri oportú en
defensa dels seus interessos.
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SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: S’informa que aquest dictamen és informatiu, per la
qual cosa no resta subjecta a votació. No obstant això, es reconeix el dret dels/de les
regidors/es a intervenir.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Es va nomenar el senyor Sergi Brull i Costa com a
alcalde accidental amb motiu que jo era fora de viatge a Corea, en representació de
l’Ajuntament de Pals, suposo que ja ho heu vist a les xarxes socials. Vaig oblidar-me
d’explicar-vos-ho a la Comissió Informativa.
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Aquest viatge es va realitzar amb motiu de la convocatòria de la Comissió
Internacional que s’organitza anualment en diferents ciutats que formen part de
l’associació de Citta Slow. A principis d’any va venir una delegació de Città Slow i ens
varen demanar una participació més activa en els actes que celebra l’associació. Crec
que la regidora senyora Perea també va assistir a algun acte.
SRA. MARISOL PEREA MARTÍN: A la Comissió Internacional no. Vaig assistir a algun
acte que es va celebrar en alguna ciutat.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Com que Begur té la presidència i Pals té la
secretaria, vàrem considerar que hi havíem d’assistir, més quan ens convidaven a una
part del viatge. Arran d’això, hem aconseguit que l’any ve se celebri aquest comitè a
Begur, que ostenta la presidència, i on Pals també tindrà molt de protagonisme. La
gent que vagi a Begur també visitarà Pals.
SRA. MARISOL PEREA MARTÍN: Com és que no s’ha fet a Pals, essent la seu?
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Perquè la presidència és a Begur, és un municipi
més gran i té més pressupost. Tothom que vagi a Begur també vindrà a Pals, només
que el comitè es farà allà.
SRA. MARISOL PEREA MARTÍN: Quan serà més o menys?
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Parlàvem de finals de març de 2017. Ja us ho
confirmaré.
5. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET NÚM.660/2016, DE 3 DE NOVEMBRE, EN
VIRTUT DEL QUAL ES NOMENA LA SENYORA ESTHER GONZÁLEZ GONZÁLEZ
FUNCIONÀRIA EN PRÀCTIQUES DE L’AJUNTAMENT DE PALS PER A OCUPAR
UNA PLAÇA D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Dono la paraula al secretari municipal perquè llegeixi
el dictamen que té per títol “5. Dació de compte del Decret núm.660/2016, de 3 de
novembre, en virtut del qual es nomena la senyora Esther González González
funcionària en pràctiques de l’Ajuntament de Pals per a ocupar una plaça d’agent de la
Policia Local”.
SECRETARI: Dació de compte del Decret núm.660/2016, de 3 de novembre, en virtut
del qual es nomena la senyora Esther González González funcionària en pràctiques de
l’Ajuntament de Pals per a ocupar una plaça d’agent de la Policia Local
Fets
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1. El 3 de novembre de 2016 es dicta el Decret núm.660/2016, el contingut del qual es
reprodueix a continuació:
“DECRET NÚM.660/2016
Exp.núm.1/16
Assumpte: nomenament funcionari en pràctiques
Persona interessada: Esther González González
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FETS
1. El 16 de setembre de 2015 el senyor Martí Alonso Ferrer, caporal cap de la Policia
Local de Pals, emet un informe (Registre sortida: 433/15) en virtut del qual justifica la
convocatòria d’una plaça d’agent de la Policia Local, vacant com a conseqüència de la
defunció del seu titular, el senyor José Antonio Vargas Espejo.
2. El 30 de novembre de 2015 es dicta el Decret núm.878/2015, en virtut del qual
s’ordena la incoació de l’expedient de selecció, en règim d’interinitat, i mitjançant
concurs-oposició lliure, d’una plaça d’agent de la Policia Local, enquadrada a l’escala
d’administració especial, subescala de serveis especials, grup de classificació C1,
complement de destí 14, vacant a la plantilla de personal, i la creació d’una borsa
d’agents interins.
3. El 2 de desembre de 2015 la Junta de Govern Local retira de l’ordre del dia el punt
relatiu a l’aprovació de les bases reguladores de la convocatòria per a la selecció, en
règim d’interinitat, i mitjançant concurs-oposició lliure, d’una plaça d’agent de la Policia
Local.
4. El 21 de gener de 2016 el Ple municipal, en sessió ordinària, sol·licita al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques l’autorització per a la reposició del 100% de les
places vacants de l’exercici 2014 a la plantilla de la Policia Local de l’Ajuntament de
Pals que corresponen a una plaça d’agent. Simultàniament, es manifesta que es
compleix el regulat a l’article 20.ú.1 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, que inclou la dotació
pressupostària per fer front a l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació amb el cent per
cent de la taxa de reposició d’efectius de la Policia Local de l’Ajuntament de Pals, i que
comprèn una plaça d’agent. Finalment, s’informa que amb la reposició del cent per
cent de les places vacants de la Policia Local es dóna igualment compliment al principi
d’estabilitat pressupostària.
5. El 21 d’abril de 2016 (RE núm.1038/2016) el Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques informa favorablement la sol·licitud formulada pel Ple municipal el 21 de
gener de 2016, un cop esmenades les deficiències comunicades a l’Ajuntament els
dies 8 de febrer i 1 de març de 2016.
6. El 2 de juny de 2016 (DOGC núm.7133; BOPG núm.105) es publica l’oferta pública
d’ocupació per a l’exercici 2016, que inclou la plaça que a continuació es detalla, en
compliment dels articles 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, i 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic:
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FUNCIONARI DE CARRERA
Classificació i denominació
Escala d’administració especial
Subescala de serveis especials
Policia local
Agent

Grup

Numero vacants

Sistema de selecció

C1

1

Concurs oposició
Torn lliure

7. El 2 de juny de 2016 es dicta el Decret núm.358/2016, en virtut del qual es declara
la caducitat de l’expedient incoat el 30 de novembre de 2015 mitjançant el Decret
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núm.878/2015, i s’ordena la incoació de l’expedient de selecció, mitjançant concursoposició, i torn lliure, d’una plaça d’agent de la Policia Local, enquadrada a l’escala
d’administració especial, subescala de serveis especials, grup de classificació C1,
complement de destí 14, vacant a la plantilla de personal, i la creació d’una borsa
d’agents interins. Simultàniament, es sol·licita al secretari municipal la redacció d’unes
bases reguladores per a la selecció de la plaça.
8. El 3 de juny de 2016 el secretari municipal presenta una proposta de bases
reguladores.
9. El 3 de juny de 2016 es dicta el Decret núm.359/2016, en virtut del qual s’aproven
les bases redactades pel secretari municipal el 3 de juny de 2016, i la convocatòria
que ha de regir la selecció, mitjançant concurs-oposició, i torn lliure, d’una plaça
d’agent de la Policia Local, enquadrada a l’escala d’administració especial, subescala
de serveis especials, grup de classificació C1, complement de destí 14, vacant a la
plantilla de personal, i la creació d’una borsa d’agents interins. Simultàniament,
s’ordena la publicació de la convocatòria, i el text íntegre de les bases, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al
web municipal i al tauler d’anuncis de la Corporació. Realitzada aquesta publicació
oficial, publicar en el Boletín Oficial del Estado un extracte de l’anunci de la
convocatòria.
10. El 14 de juny de 2016 es notifica aquesta resolució al senyor Jaume Pigem i
Parals, delegat de personal funcionari de l’Ajuntament de Pals.
11. El 15 de juny de 2016 la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, ratifica
aquesta resolució.
12. El 15 de juny de 2016 es publica la convocatòria i el text íntegre de les bases en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.7142.
13. El 16 de juny de 2016 es publica la convocatòria i el text íntegre de les bases en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona núm.115.
14. El 27 de juny de 2016 es publica l’extracte de l’anunci de la convocatòria en el
Boletín Oficial del Estado núm.154.
15. El 18 de juliol de 2016 finalitza el termini per a la presentació de sol·licituds.
16. El 29 de juliol de 2016 el secretari certifica la relació de sol·licituds presentades.
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17. El 29 de juliol de 2016 es dicta el Decret núm.498/2016, en virtut del qual s’aprova
la llista provisional d’aspirants admesos/eses i exclosos/oses per a la selecció,
mitjançant concurs-oposició, i torn lliure, d’una plaça d’agent de la Policia Local,
enquadrada a l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, grup
de classificació C1, complement de destí 14, vacant a la plantilla de personal, i la
creació d’una borsa d’agents interins, la qual està formada pels/per les candidats/es
següents:
- Aspirants admesos/eses:

Plaça Major, 7 – 17256 PALS (Girona) – T.972636161 – F.972667518 – ajuntament@pals.cat – www.pals.cat

Ple de 10 de novembre de 2016

DNI
...237W
...052Z
...282F
...210E
...058T
...087H
...358D
...243H
...867B
...980R
...997R
...596P
...260W
...770R
...416M
...436W
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- Aspirants exclosos/oses:
DNI

CAUSA D’EXCLUSIÓ

...571F

(1) (2) (3) (4) (5)

...008Y

(1) (2) (3) (5) (6)

...253N

(1) (2) (3) (5)

...277V

(1) (3) (5)

...502F

(1) (2) (3)

...507L

(5)

... 902Y

(1) (2) (3) (4) (5)

...599A

(5)

Causes d’exclusió:
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(1) No presenta fotocòpia compulsada del Document Nacional d’Identitat (DNI).
(2) No presenta fotocòpia compulsada del títol acadèmic: títol de graduat o
graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica
corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar
corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o
superior.
(3) No presenta fotocòpia compulsada del permís de conduir de la classe B,
d'acord amb les condicions establertes al Reial decret 818/2009, de 8 de maig,
pel qual s’aprova el Reglament general de conductors.
(4) No presenta currículum, el qual haurà de contenir, a més de les dades que
es desitgi que es valorin, els documents acreditatius, degudament compulsats,
dels mèrits al·legats i dels requisits exigits.
(5) No presenta justificant del pagament dels drets d’examen.
(6) La instància no incorpora la signatura.
18. El 3 d’agost de 2016 es publica aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona núm.147. Simultàniament es publica al web municipal i al tauler
d’anuncis de la Corporació.
19. El 3 d’agost de 2016 (RE núm.2246/2016) té entrada a l’Ajuntament de Pals,
segons comunicació efectuada per la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat
a Girona, una nova sol·licitud (DNI núm.XXXXX629M) presentada el 8 de juliol de
2016 (núm.0972/106285/2016).
20. El 9 d’agost de 2016 el secretari municipal emet un segon certificat de la relació de
sol·licituds presentades, el qual incorpora aquesta nova sol·licitud.
21. El 9 d’agost de 2016 es dicta el Decret núm.507/2016, en virtut del qual s’aprova,
de nou, la llista provisional d’aspirants admesos/eses i exclosos/oses, publicada el 3
d’agost de 2016 en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm.147, al web
municipal i al tauler d’anuncis de la Corporació, amb la incorporació d’aquesta nova
sol·licitud.
22. L’11 d’agost de 2016 es publica aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona núm.153. Simultàniament es publica al web municipal i al tauler
d’anuncis de la Corporació.
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23. El 15 de setembre de 2016 el secretari certifica la relació de sol·licituds
esmenades.
24. El 15 de setembre de 2016 es dicta el Decret núm.576/2016, en virtut del qual
s’aprova la llista definitiva d’aspirants admesos/eses i exclosos/oses per a la selecció,
mitjançant concurs-oposició, i torn lliure, d’una plaça d’agent de la Policia Local,
enquadrada a l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, grup
de classificació C1, complement de destí 14, vacant a la plantilla de personal, i la
creació d’una borsa d’agents interins, la qual està formada pels/per les candidats/es
següents:
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- Aspirants admesos/eses:
DNI
...237W
...052Z
...282F
...210E
...058T
...087H
...358D
...243H
...867B
...980R
...997R
...596P
...260W
...770R
...416M
...436W
...629M
...277V
...502F
...902Y
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- Aspirants exclosos/oses:
DNI

CAUSA D’EXCLUSIÓ

...571F

(1) (2) (3) (4) (5)

...008Y

(1) (2) (3) (5) (6)

...253N

(1) (2) (3) (5)

...507L

(5)
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...599A

(5)

Causes d’exclusió:
(1) No presenta fotocòpia compulsada del Document Nacional d’Identitat (DNI).
(2) No presenta fotocòpia compulsada del títol acadèmic: títol de graduat o
graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica
corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar
corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o
superior.
(3) No presenta fotocòpia compulsada del permís de conduir de la classe B,
d'acord amb les condicions establertes al Reial decret 818/2009, de 8 de maig,
pel qual s’aprova el Reglament general de conductors.
(4) No presenta currículum, el qual haurà de contenir, a més de les dades que
es desitgi que es valorin, els documents acreditatius, degudament compulsats,
dels mèrits al·legats i dels requisits exigits.
(5) No presenta justificant del pagament dels drets d’examen.
(6) La instància no incorpora la signatura.
Simultàniament, s’aprova la composició del tribunal qualificador, i es fixa la data, hora i
lloc en què es realitzaran les proves relacionades a les bases de la convocatòria.
25. El 19 de setembre de 2016 es publica aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona núm.179. Simultàniament es publica al web municipal i al tauler
d’anuncis de la Corporació.
26. El 26 d’octubre de 2016 es publiquen al web municipal i al tauler d’anuncis de la
Corporació les qualificacions finals corresponents al concurs-oposició:
DNI

Fase d’oposició

Fase de concurs

...282F
...980R

58,1/80
71,2/80

9,5/20
2,8/20

Qualificació
concurs-oposició
67,6/100
74/100
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FONAMENTS DE DRET
1. L’article 82 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals (RPSEL), estableix que el president de la
corporació ha de nomenar funcionaris els aspirants proposats en el termini d’un mes
comptador des de l’expiració del termini que estableix l’article anterior. El nomenament
ha d’incloure els aspirants que, d’acord amb el que estableixi la convocatòria, hagin de
seguir un curs complementari de formació. El nomenament com a funcionari per als
que hagin de seguir un curs selectiu de formació únicament es pot efectuar un cop
superat amb aprofitament el curs esmentat, d’acord amb el que estableixin les
convocatòries corresponents.
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2. L’article 84 del RPSEL preveu que un cop publicat el nomenament de funcionari es
disposa d’un termini d’un mes per al jurament i la promesa i la presa de possessió, que
s’han d’efectuar davant el secretari de la corporació corresponent. La manca de presa
de possessió, llevat dels casos de força major, que seran degudament comprovats i
considerats per l’administració, comporta la pèrdua de tots els drets.
3. L’article 6 de la Llei 16/1991, de 16 de juliol, de les policies locals, estableix que
abans de prendre possessió del càrrec, els policies locals han de jurar o prometre
acatar la Constitució, com a norma fonamental de l'Estat, i respectar i observar
l'Estatut d'Autonomia, com a norma institucional bàsica de Catalunya.
Per tot això, i en virtut de les facultats que m’han estat atribuïdes per la clàusula 5.1 de
les bases reguladores del procés per a la selecció, mitjançant concurs-oposició, i torn
lliure, d’una plaça d’agent de la Policia Local, enquadrada a l’escala d’administració
especial, subescala de serveis especials, grup de classificació C1, complement de
destí 14, vacant a la plantilla de personal, i la creació d’una borsa d’agents interins,
RESOLC:
Primer. Nomenar, amb efectes del 14 de novembre de 2016, la senyora Esther
González González, amb DNI XXX, funcionària en pràctiques de l’Ajuntament de Pals
per ocupar una plaça d’agent de la Policia Local, segons proposta efectuada pel
tribunal qualificador constituït amb motiu de la tramitació de l’expedient de selecció,
mitjançant concurs-oposició, i torn lliure, d’una plaça d’agent de la Policia Local,
enquadrada a l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, grup
de classificació C1, complement de destí 14, vacant a la plantilla de personal, i la
creació d’una borsa d’agents interins (exp.núm.1/16).
Segon. Publicar aquest nomenament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al
web municipal i al tauler d’anuncis de la Corporació, de conformitat amb l’article 82 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals.
Tercer. Notificar aquesta resolució a la senyora Esther González González perquè el
proper 10 de novembre, a les 10.00 hores, comparegui a les dependències municipals
(plaça Major, 7, 17256, de Pals), per a la presa de possessió de la plaça d’agent de la
Policia Local, enquadrada a l’escala d’administració especial, subescala de serveis
especials, grup de classificació C1 i complement de destí 14 de la plantilla de personal
de l’Ajuntament de Pals.
Quart. Crear una borsa de personal amb els aspirants que han resultat aptes en totes i
cadascuna de les proves de les que consta el concurs-oposició, però que no han
obtingut plaça:
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DNI
...282F
Aquesta borsa es crea amb la finalitat de cobrir, en regim d’interinitat, vacants que es
puguin produir en la mateixa escala i categoria a les convocades del cos de la policia
local de Pals.
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La vigència d’aquesta borsa serà de dos anys des de la finalització del concursoposició.
Cinquè. Traslladar aquesta resolució a la Policia Local i a la Intervenció municipal.
Sisè. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix,
alternativament, la interposició, davant d’aquest Ajuntament, d’un recurs potestatiu de
reposició en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva
notificació, i fins al mateix dia hàbil del mes següent al que s’ha produït la notificació,
de conformitat amb l’article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques; o bé un recurs contenciós
administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, o del corresponent
a la circumscripció del vostre domicili, en el termini de dos mesos a comptar des del
dia hàbil següent al de la seva notificació, de conformitat amb els articles 8.1, 25 i 46.1
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si s’opta
per la interposició del recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs
contenciós administratiu fins que el de reposició no sigui resolt expressament per
aquest Ajuntament, o es produeixi la seva desestimació per silenci administratiu
negatiu. No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que
consideri oportú en defensa dels seus interessos.”.
2. El 7 de novembre de 2016 la Comissió Informativa de Governació emet dictamen
favorable.
3. Vista la proposta favorable de l’Àrea de Governació.
FONAMENTS DE DRET
1. L’article 82 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals (RPSEL), estableix que el president de la
corporació ha de nomenar funcionaris els aspirants proposats en el termini d’un mes
comptador des de l’expiració del termini que estableix l’article anterior. El nomenament
ha d’incloure els aspirants que, d’acord amb el que estableixi la convocatòria, hagin de
seguir un curs complementari de formació. El nomenament com a funcionari per als
que hagin de seguir un curs selectiu de formació únicament es pot efectuar un cop
superat amb aprofitament el curs esmentat, d’acord amb el que estableixin les
convocatòries corresponents.
2. L’article 84 del RPSEL preveu que un cop publicat el nomenament de funcionari es
disposa d’un termini d’un mes per al jurament i la promesa i la presa de possessió, que
s’han d’efectuar davant el secretari de la corporació corresponent. La manca de presa
de possessió, llevat dels casos de força major, que seran degudament comprovats i
considerats per l’administració, comporta la pèrdua de tots els drets.
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3. L’article 6 de la Llei 16/1991, de 16 de juliol, de les policies locals, estableix que
abans de prendre possessió del càrrec, els policies locals han de jurar o prometre
acatar la Constitució, com a norma fonamental de l'Estat, i respectar i observar
l'Estatut d'Autonomia, com a norma institucional bàsica de Catalunya.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
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Primer. Donar compte del Decret núm.660/2016, de 3 de novembre, en virtut del qual
es nomena la senyora Esther González González funcionària en pràctiques de
l’Ajuntament de Pals per a ocupar una plaça d’agent de la Policia Local.
Segon. Contra aquesta resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit que
no decideix directament o indirectament el fons de l’assumpte, no determina la
impossibilitat de continuar el procediment, ni produeix indefensió o perjudici irreparable
als drets i interessos legítims de la persona administrada, no procedeix la interposició
de cap tipus de recurs, de conformitat amb l’article 112.1 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. No
obstant això, es podrà interposar qualsevol altra reclamació que consideri oportú en
defensa dels seus interessos.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: S’informa que aquest dictamen és informatiu, per la
qual cosa no resta subjecta a votació. No obstant això, es reconeix el dret dels/de les
regidors/es a intervenir.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Aquesta senyora és qui ha tret la millor qualificació
en el procés selectiu. Un cop hagi anat a l’escola de policia i hagi superat el posterior
període de pràctiques, serà qui ocuparà el lloc definitivament. Ara s’incorporarà a
treballar, però, no serà fins el mes de setembre que anirà a l’Escola de Policia.
6. RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM.614/2016, DE 7 D’OCTUBRE, EN VIRTUT DE
QUAL S’APROVA L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU PER A LA LICITACIÓ DE LES
OBRES D’URBANITZACIÓ DE MAS TOMASÍ, FASE VI-A, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DIVERSOS CRITERIS
D’ADJUDICACIÓ
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Dono la paraula al secretari municipal perquè llegeixi
el dictamen que té per títol “6. Ratificació del Decret núm.614/2016, de 7 d’octubre, en
virtut de qual s’aprova l’expedient administratiu per a la licitació de les obres
d’urbanització de Mas Tomasí, fase VI-a, mitjançant procediment obert, tramitació
ordinària i diversos criteris d’adjudicació”.
SECRETARI: Ratificació del Decret núm.614/2016, de 7 d’octubre, en virtut de qual
s’aprova l’expedient administratiu per a la licitació de les obres d’urbanització de Mas
Tomasí, fase VI-a, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària i diversos criteris
d’adjudicació
Fets
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1. El 18 d’octubre de 2012 el Ple municipal, en sessió ordinària, aprova definitivament els
projectes d’obra d’urbanització de Mas Tomasí, fases V i VI, redactats pels Serveis
Tècnics municipals de l’Àrea d’Urbanisme, i amb uns pressupostos d’execució per
contracte per imports d’un milió tres-cents quaranta-cinc mil quatre-cents noranta euros i
cinc cèntims (1.345.490,05€) i d’un milió vint-i-un mil dos-cents cinquanta-un euros i
vuitanta-tres cèntims (1.021.251,83€), respectivament.
2. El 15 de setembre de 2016 el Ple municipal, en sessió ordinària, incoa l’expedient
administratiu per a la licitació de les obres d’urbanització de Mas Tomasí, fase VI-a,
mitjançant procediment obert, tramitació ordinària i diversos criteris d’adjudicació
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(exp.núm.1/16), segons proposta efectuada per l’Àrea d’Urbanisme. Simultàniament,
sol·licita de l’interventor municipal l’emissió d’un primer informe sobre el pressupost del
contracte i, en particular, sobre el percentatge que suposa la contractació amb relació
els recursos ordinaris del pressupost municipal, als efectes de determinar l’òrgan
competent per a contractar. Incorporat aquest informe a l’expedient administratiu,
sol·licita del secretari municipal la redacció d’un plec de clàusules administratives
particulars regulador de la licitació i del contracte, així com d’un informe sobre la
legislació aplicació aplicable i el procediment a seguir per a la licitació del contracte.
3. El 19 de setembre de 2016 l’interventor municipal emet informe codi 44-2016, en
virtut del qual manifesta que el pressupost base de licitació (504.652,38 euros)
representa un 12,13% dels recursos ordinaris del pressupost municipal. En
conseqüència, correspon al Ple municipal la competència com a òrgan de contractació,
de conformitat amb la Disposició addicional segon del Reial decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic.
4. El 6 d’octubre de 2016 el secretari municipal redacta el plec de clàusules
administratives particulars regulador de la licitació i del contracte.
5. El 7 d’octubre de 2016 el secretari municipal emet informe núm.26/16, en virtut del
qual determina la legislació aplicable i el procediment a seguir per a la licitació del
contracte.
6. El 7 d’octubre de 2016 es dicta el Decret núm.614/2016, en virtut del qual s’aprova
l’expedient administratiu per a la licitació de les obres d’urbanització de Mas Tomasí,
fase VI-a, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària i diversos criteris
d’adjudicació (exp.núm.1/16), i s’ordena la publicació de l’anunci de licitació en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d’anuncis de la Corporació i al perfil del
contractant del web municipal, perquè durant el termini de vint-i-sis dies naturals, a
comptar des del dia hàbil següent al de la seva publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, les persones interessades puguin presentar les proposicions
que estimin pertinents. Simultàniament, s’autoritza, en quantia de sis-cents deu mil siscents vint-i-nou euros i trenta-vuit cèntims (610.629,38€), la despesa que per a aquest
Ajuntament representa aquesta contractació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
150.60173 de l’estat de despeses del pressupost municipal per a l’exercici 2016.
7. El 7 de novembre de 2016 la Comissió Informativa d’Urbanisme emet dictamen
favorable.
8. Vista la proposta favorable de l’Àrea d’Urbanisme.
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Fonaments de dret
1. L’article 6.1 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), estableix que són
contractes d’obres aquells que tenen per objecte la realització d’una obra o l’execució
d’algun dels treballs enumerat a l’Annex I, o la realització de per qualsevol mitjà d’una
obra que respongui a les necessitats especificades per l’entitat del sector públic
contractant.
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2. L’article 110.1 del TRLCSP preveu que completat l’expedient de contractació,
l’òrgan de contractació ha de dictar resolució motivada en què l’aprovi i disposi
l’obertura del procediment d’adjudicació. La resolució també implica l’aprovació de la
despesa, tret del supòsit excepcional que preveu la lletra a) de l’apartat 3 de l’article
150 del TRLCSP, o que les normes de desconcentració o l’acte de delegació hagin
establert el contrari, cas en què s’ha d’obtenir l’aprovació de l’òrgan competent.
3. La Disposició addicional segona, apartat segon, del TRLCSP preveu que correspon
al Ple les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes no
mencionats a l’apartat primer d’aquesta Disposició que celebri l’entitat local.
Per tot això, i de conformitat amb la Disposició addicional segona del TRLCSP, es
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
Acords
Primer. Ratificar el Decret núm.614/2016, de 7 d’octubre, en virtut de qual s’aprova
l’expedient administratiu per a la licitació de les obres d’urbanització de Mas Tomasí,
fase VI-a, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària i diversos criteris
d’adjudicació.
Segon. Traslladar aquesta resolució a la Intervenció municipal.
Tercer. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix,
alternativament, la interposició, davant d’aquest Ajuntament, d’un recurs potestatiu de
reposició en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva
notificació, i fins al mateix dia hàbil del mes següent al que s’ha produït la notificació,
de conformitat amb l’article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques; o bé un recurs contenciós
administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, o del corresponent
a la circumscripció del vostre domicili, en el termini de dos mesos a comptar des del
dia hàbil següent al de la seva notificació, de conformitat amb els articles 8.1, 25 i 46.1
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si s’opta
per la interposició del recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs
contenciós administratiu fins que el de reposició no sigui resolt expressament per
aquest Ajuntament, o es produeixi la seva desestimació per silenci administratiu
negatiu. No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que
consideri oportú en defensa dels seus interessos.
SRA. MAITE SERVIÀ I PERICAY: Aprovem l’expedient administratiu. Ahir va finalitzar
el termini de presentació de pliques i s’han presentat tretze empreses. Es reunirà la
mesa per fer les valoracions corresponents i s’adjudicarà de seguida que es pugui.
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SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: El que fem és ratificar el decret que es va dictar per
poder agilitzar el tràmit. Per això podem dir que s’han presentat tretze empreses.
Algun comentari per part dels regidors abans de sotmetre-ho a votació?
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Finalitzades les intervencions, es sotmet aquest
dictamen a votació amb el resultat següent: cinc vots a favor dels/de les regidors/es
dels grups municipals de Junts per Pals-Acord Municipal (JxP-AM) i Convergència i
Unió (CiU), tres vots en contra dels/de les regidors/es del grup municipal Compromís
amb Pals i dues abstencions del grup municipal socialista de l’Ajuntament de Pals. En
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conseqüència, el dictamen es considera aprovat per majoria absoluta del nombre legal
de membres de la Corporació.
7. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L’EXERCICI 2015
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Dono la paraula al secretari municipal perquè llegeixi
el dictamen que té per títol “7. Aprovació del Compte General corresponent a l’exercici
2015”.
SECRETARI: Aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2015
Fets
1. El 31 de maig de 2016 es dicta el Decret núm.352/2016, en virtut del qual s’ordena la
incoació de l’expedient administratiu per a l’elaboració, i posterior aprovació, del
Compte General corresponent a l’exercici 2015. Simultàniament, es sol·licita a
l’interventor municipal l’elaboració del Compte General corresponent a l’exercici 2015,
així com l’emissió de l’informe preceptiu, de conformitat amb l’article 212.2 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
2. El 31 d’agost de 2016 l’interventor municipal emet informe (favorable) codi 93-16,
segons requeriment efectuat mitjançant Decret núm.352/2016, i adjunta a aquell la
documentació següent:
- Balança de situació.
- Compte de resultat econòmic-patrimonial.
- Estat de liquidació del pressupost municipal.
- Estat de canvis del patrimoni net.
- Estat de flux d’efectiu.
- Memòria d’Alcaldia.
3. El 31 d’agost de 2016 es dicta el Decret núm.546/2016, en virtut del qual es convoca
la Comissió Especial de Comptes per al proper 12 de setembre, a les 18.30 hores,
amb la finalitat d’examinar, estudiar i informar el Compte General de l’Ajuntament de
Pals corresponent a l’exercici 2015, de conformitat amb l’article 212.2 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals.
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4. El 12 de setembre de 2016 la Comissió Especial de Comptes informa favorablement
el Compte General de l’Ajuntament de Pals corresponent a l’exercici 2015.
5. El 21 de setembre de 2016 es publica en el Butlletí Oficial de la Província de Girona
núm.181 l’edicte d’exposició pública del Compte General de l’Ajuntament de Pals
corresponent a l’exercici 2015. De conformitat amb l’article 212.3 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, el Compte General de l’Ajuntament de Pals corresponent a
l’exercici 2015, amb l’informe de la Comissió Especial de Comptes, s’exposa al públic
per un termini de quinze dies hàbils, durant els quals, i vuit més, les persones
interessades poden presentar reclamacions, objeccions o observacions.
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6. El 20 d’octubre de 2016 el secretari municipal certifica que no s’han presentat
reclamacions, objeccions o observacions.
7. El 7 de novembre de 2016 la Comissió Informativa d’Hisenda, Ensenyament i Acció
Social emet dictamen favorable.
8. Vista la proposta favorable de l’Àrea d’Hisenda, Ensenyament i Acció Social.
FONAMENTS DE DRET
1. L’article 212.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), estableix que el
compte general format per la intervenció se sotmet abans del dia 1 de juny a l’informe
de la comissió especial de comptes de l’entitat local, que està constituïda pels
membres dels diferents grups polítics que integren la corporació.
2. L’article 212.3 del TRLRHL preveu que el compte general, amb l’informe de la
comissió especial a què es refereix l’apartat anterior, s’exposa al públic per un termini
de quinze dies, durant els quals i vuit més les persones interessades poden presentar
reclamacions, objeccions o observacions. Una vegada la comissió especial els hagi
examinat i hagi practicat totes les comprovacions que consideri necessàries, emet un
nou informe.
3. L’article 212.4 del TRLRHL estableix que, acompanyat dels informes de la comissió
especial i de les reclamacions i objeccions formulades, el compte general se sotmet al
Ple de la Corporació, perquè, si s’escau, es pugui aprovar abans del dia 1 d’octubre.
4. L’article 212.5 del TRLRHL preveu que les entitats locals han de rendir al Tribunal de
Cuentas el compte general degudament aprovat.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Pals corresponent a l’exercici
2015, de conformitat amb l’informe codi 93-16 emès per l’interventor municipal el 31
d’agost de 2016.
Segon. Trametre còpia de l’expedient administratiu a la Sindicatura de Comptes de
Catalunya per a la fiscalització subsegüent.
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Tercer. Traslladar aquesta resolució a la Intervenció municipal.
Quart. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix la
interposició, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, d’un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos
a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, de conformitat amb
l’article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa
administrativa. No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació
que consideri oportú en defensa dels seus interessos.
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Sr. INTERVENTOR: Un cop aprovat per la Comissió Especial de Comptes, l’últim
tràmit del Compte General 2015, donant compliment a allò que disposa la legislació en
el Text Refós de les Hisendes Locals, estableix l’aprovació per Ple.
Un cop s’hagi aprovat es trametrà el corresponent expedient, de manera telemàtica, a
la Sindicatura de Comptes, com és preceptiu. El contingut i els detalls es varen
explicar en el seu dia a la Comissió Especial de Comptes. Si es vol alguna explicació
addicional o una ampliació de la informació estic a disposició.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Finalitzades les intervencions, es sotmet aquest
dictamen a votació amb el resultat següent: sis vots a favor dels/de les regidors/es dels
grups municipals de Junts per Pals-Acord Municipal (JxP-AM) i de Convergència i Unió
(CiU), i cinc abstencions dels/de les regidors/es dels grups municipals de Compromís
amb Pals i del grup municipal socialista de l’Ajuntament de Pals. En conseqüència, el
dictamen es considera aprovat per majoria absoluta del nombre legal de membres de
la Corporació.
8. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE L’INTERVENTOR MUNICIPAL CODI
111-2016, DE 13 D’OCTUBRE (EXP.NÚM.8/16), RELATIU A LES OBJECCIONS
DETECTADES EN COMPLIMENT DE L’ARTICLE 215 DEL REIAL DECRET
LEGISLATIU 2/2004, DE 5 DE MARÇ, PEL QUAL S’APROVA EL TEXT REFÓS DE
LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Dono la paraula al secretari municipal perquè llegeixi
el dictamen que té per títol “8. Dació de compte de l’informe de l’interventor municipal
codi 111-2016, de 13 d’octubre (exp.núm.8/16), relatiu a les objeccions detectades en
compliment de l’article 215 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals”.
SECRETARI: Dació de compte de l’informe de l’interventor municipal codi 111-2016,
de 13 d’octubre (exp.núm.8/16), relatiu a les objeccions detectades en compliment de
l’article 215 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
Fets
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1. El 14 d’octubre de 2016 (ID Registre 1-2016-002877-2) l’interventor municipal emet
informe codi 111-2016, en virtut del qual formula les objeccions següents:
Codi factura

Exercici

Proveïdor

16001987

2016

FCC Medio
Ambiente, SA

16001989

2016

FCC Medio
Ambiente, SA

16001988

2016

FCC Medio
Ambiente, SA

Concepte
Recollida
escombrarie
s 08/16
Recollida
sòlids viaris
08/16
Recollida
sòlids
flotants
08/16

Base
imposable

Motivació

24.942,56
€

(1)

6.890,41€

(1)

2.872,16€

(1)
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16001992

2016

Serveis,
Instal·lacions i
Muntatges, SA

16001987

2016

FCC Medio
Ambiente, SA

16001989

2016

FCC Medio
Ambiente, SA

16001988

2016

FCC Medio
Ambiente, SA

16001992

2016

Serveis,
Instal·lacions i
Muntatges, SA

16001669

2016

Impacte Rètols

16002256

2016

Dragclic, SL

Servei
mantenimen
t enllumenat
públic 08/16
Recollida
escombrarie
s 09/16
Recollida
sòlids viaris
09/16
Recollida
sòlids
flotants
09/16
Servei
mantenimen
t enllumenat
públic 09/16
Canviar
dades
festes en
rètols
anunciadors
Programa
informàtic
de gestió
policial
DRAG

2.974,18€

(2)

24.942,56
€

(1)

6.890,41€

(1)

2.872,16€

(1)

2.974,18€

(2)

1.217,36€

(8)

221,75€

(15)

(1) Despesa relativa a un contracte extingit segons Decret núm.631/2015, de 31 de juliol
de 2015.
(2) Despesa relativa a un contracte extingit segons Decret núm.624/2015, de 29 de juliol
de 2015.
(8) Despesa que no va precedida del formulari tipus degudament complimentat, així com
d’un segon pressupost, tal com estableixen les bases d’execució del pressupost per a
l’exercici 2016 (base 31ª).
(15) Despesa relativa a un contracte prorrogat tàcitament des del mes de novembre de
2015, segons Decret núm.939/2014, de 27 d’octubre.

Pàgina 28

2. L’Àrea de Serveis, Medi Ambient i Agricultura mostra la seva disconformitat amb
relació a les objeccions següents:
Codi factura

Exercici

Proveïdor

16001987

2016

FCC Medio
Ambiente, SA

16001989

2016

FCC Medio
Ambiente, SA

Concepte
Recollida
escombrarie
s 08/16
Recollida
sòlids viaris

Base
imposable

Motivació

24.942,56
€

(1)

6.890,41€

(1)
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2016

FCC Medio
Ambiente, SA

16001992

2016

Serveis,
Instal·lacions i
Muntatges, SA

16001987

2016

FCC Medio
Ambiente, SA

16001989

2016

FCC Medio
Ambiente, SA

16001988

2016

FCC Medio
Ambiente, SA

16001992

2016

Serveis,
Instal·lacions i
Muntatges, SA

16001988

08/16
Recollida
sòlids
flotants
08/16
Servei
mantenimen
t enllumenat
públic 08/16
Recollida
escombrarie
s 09/16
Recollida
sòlids viaris
09/16
Recollida
sòlids
flotants
09/16
Servei
mantenimen
t enllumenat
públic 09/16

2.872,16€

(1)

2.974,18€

(2)

24.942,56
€

(1)

6.890,41€

(1)

2.872,16€

(1)

2.974,18€

(2)

(1) Despesa relativa a un contracte extingit segons Decret núm.631/2015, de 31 de juliol
de 2015.
(2) Despesa relativa a un contracte extingit segons Decret núm.624/2015, de 29 de juliol
de 2015.
3. L’Àrea de Turisme, Comerç, Empresa i Ocupació mostra la seva disconformitat amb
relació a l’objecció següent:
Codi factura

16001669

Exercici

2016

Proveïdor

Concepte

Base
imposable

Motivació

Impacte Rètols

Canviar
dades
festes en
rètols
anunciadors

1.217,36€

(8)

(8) Despesa que no va precedida del formulari tipus degudament complimentat, així com
d’un segon pressupost, tal com estableixen les bases d’execució del pressupost per a
l’exercici 2016 (base 31ª).
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4. L’Àrea de Governació mostra la seva disconformitat amb relació a l’objecció següent:
Codi factura

Exercici

Proveïdor

Concepte

Base
imposable

Motivació

16001800

2016

Dragclic, SL

Programa
informàtic

221,75€

(15)
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de gestió
policial
DRAG
(15) Despesa relativa a un contracte prorrogat tàcitament des del mes de novembre de
2015, segons Decret núm.939/2014, de 27 d’octubre.
5. El 18 d’octubre de 2016 es dicta el Decret núm.631/2016, en virtut de la qual es
resolen les objeccions formulades per l’interventor municipal a l’informe presentat el 14
d’octubre de 2016 (ID Registre 1-2016-002877-2).
6. El 7 de novembre de 2016 la Comissió Informativa d’Hisenda, Ensenyament i Acció
Social emet dictamen favorable.
7. Vista la proposta favorable de l’Àrea d’Hisenda, Ensenyament i Acció Social.
FONAMENTS DE DRET
1. L’article 215 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), estableix que si en l’exercici
de la funció interventora l’òrgan interventor es manifesta en desacord amb el fons o
amb la forma dels actes, documents o expedients examinats, ha de formular les seves
objeccions per escrit abans d’adoptar l’acord o la resolució.
2. L’article 216.1 del TRLRHL preveu que quan la disconformitat es refereixi al
reconeixement o la liquidació de drets a favor de les entitats locals o els seus
organismes autònoms, l’oposició s’ha de formalitzar en una nota d’objecció que, en
cap cas, suspèn la tramitació de l’expedient.
3. L’article 216.2 del TRLRHL estableix que si l’objecció afecta la disposició de
despeses, el reconeixement d’obligacions o l’ordenació de pagaments, se suspèn la
tramitació de l’expedient fins que aquell sigui solucionat en els casos següents:
a) Quan es basi en la insuficiència de crèdit o el proposat no sigui adequat.
b) Quan no hagin estat fiscalitzats els actes que van donar origen a les ordres
de pagament.
c) En els casos d’omissió de requisits o tràmits essencials a l’expedient.
d) Quan l’objecció derivi de comprovacions
subministraments, adquisicions i serveis.

materials

d’obres,
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4. L’article 217.1 del TRLRHL estableix que quan l’òrgan a què afecti l’objecció no hi
estigui d’acord, correspon al president de l’entitat local resoldre la discrepància, i la
seva resolució és executiva. Aquesta facultat no és delegable en cap cas.
5. L’article 217.2 del TRLRHL preveu que no obstant el que disposa el paràgraf
anterior, correspon al Ple resoldre les discrepàncies quan les objeccions:
a) Es basin en insuficiència o inadequació de crèdit.
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b) Es refereixin a obligacions o despeses l’aprovació de les quals sigui
competència seva.
6. L’article 218.1 del TRLRHL estableix que l’òrgan interventor ha d’elevar informe al
Ple de totes les resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les
objeccions efectuades, així com un resum de les principals anomalies detectades en
matèria d’ingressos.
7. L’article 218.3 del TRLRHL, modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, preveu que l’òrgan interventor
remetrà anualment al Tribunal de Comptes totes les resolucions i acords adoptats pel
president de l’entitat local i pel Ple de la corporació contraris a les objeccions
formulades, així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria
d’ingressos. A l’esmentada documentació haurà d’acompanyar, en el seu cas, els
informes justificatius presentats per la corporació local.
Per tot això, i de conformitat amb l’article 218.1 del TRLRHL, es proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Donar compte de l’informe de l’interventor municipal codi 111-2016, de 14
d’octubre, relatiu a les objeccions detectades en compliment de l’article 215 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals.
Segon. Donar compte del Decret núm.631/2016, de 18 d’octubre, en virtut del qual es
resolen les objeccions recollides a l’informe de l’interventor municipal codi 111-2016,
de 14 d’octubre.
Tercer. Traslladar aquesta resolució a la Intervenció municipal.
Quart. Contra aquesta resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit que no
decideix directament o indirectament el fons de l’assumpte, no determina la
impossibilitat de continuar el procediment, ni produeix indefensió o perjudici irreparable
als drets i interessos legítims de la persona administrada, no procedeix la interposició
de cap tipus de recurs, de conformitat amb l’article 112.1 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. No
obstant això, es podrà interposar qualsevol altra reclamació que consideri oportú en
defensa dels seus interessos.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: S’informa que aquest dictamen és informatiu, per la
qual cosa no resta subjecta a votació. No obstant això, es reconeix el dret dels/de les
regidors/es a intervenir.
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SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Es tracta de les factures que van sorgint cada mes.
Hem de continuar donant el servei i a finals de mes s’han de pagar. Per aquest motiu,
es dicta el decret per tal d’aixecar les objeccions i poder-les pagar. Mentrestant, estem
treballant per solucionar aquestes situacions al més aviat possible.
SRA. MARISOL PEREA MARTÍN: Com ja hem dit en altres plens, i donada la
freqüència que des de l’àrea d’intervenció s’estan presentant aquests informes
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d’objecció, felicitem l’interventor, creiem que s’està fent una feina per tal de saber en
quin moment estem pel que fa a l’aprovació d’aquestes factures. Però, també ens
sorprèn molt i ara ho estem esbrinant amb tota la documentació que estem demanant,
que en el passat també hagués sigut adient fer algun informe d’objecció en temes
importants. Més que res perquè, com ja vaig parlar amb el senyor interventor, quan un
forma part d’un equip de govern, ha d’estar a plena confiança d’aquest equip de
govern. I malament quan la mà esquerra no sap el que fa la mà dreta.
Un altre comentari que li vaig fer és que els regidors no han de complicar ni fer la vida
difícil als funcionaris en la seva feina diària. També cal que els tècnics, siguin dels
serveis que siguin, informin de totes les qüestions legals, econòmiques o de qualsevol
tema, perquè els regidors no es trobem en alguna situació no gaire maca o dient-ho
clarament “venuts”.
Vas fent historial i potser, ara entendreu perquè estic demanant tanta informació.
Perquè quan veus en cert grau, més o menys, se’m pot haver “pres el número”, “et
cabreges” i dius ostres, potser sí que ens posem una mica seriosos. Temes, com per
exemple, que una persona jubilada estigui treballant per l’administració local, durant
catorze mesos sense que hi hagi un contracte ni cap mena d’informe... I et poden dir
“oh, és que tu hi eres”. Sí que hi era. Però la meva obligació no és, ni la de cap
regidor, saber la vida laboral o les dades personals de cap treballador. Crec que queda
clar perquè estic demanant tota aquesta informació i aquest és un dels motius pels
quals crec que encara n’hem de demanar més, per intentar esbrinar i aclarir fets que
no veiem gaire clars.
SR. MARTÍ DURAN I BOFILL: Hi ha una cosa que no em queda clara. Està dient que
està investigant si hi havia coses incorrectes de quan vostè formava part de l’equip de
govern?
SRA. MARISOL PEREA MARTÍN: Investigant no. Buscant informació. No sóc cap
policia ni molt menys.
SR. MARTÍ DURAN I BOFILL: Suposo que això de les objeccions no és l’única via que
tenen els funcionaris per advertir dels temes legals que hi hagi. Suposo que d’una
manera o altra, els responsables polítics d’aquella època haurien estat advertits.
Encara que no es fessin objeccions.
SRA. MARISOL PEREA MARTÍN: Quan ho hagi recollit tot, després en parlarem.
9. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE L’INTERVENTOR MUNICIPAL CODI
112-2016, DE 31 D’OCTUBRE, RELATIU A L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL
PRESSUPOST MUNICIPAL CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE
L’EXERCICI 2016
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SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Dono la paraula al secretari municipal perquè llegeixi
el dictamen que té per títol “9. Dació de compte de l’informe de l’interventor municipal
codi 112-2016, de 31 d’octubre, relatiu a l’estat d’execució del pressupost municipal
corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2016”.
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SECRETARI: Dació de compte de l’informe de l’interventor municipal codi 112-2016,
de 31 d’octubre, relatiu a l’estat d’execució del pressupost municipal corresponent al
tercer trimestre de l’exercici 2016
Fets
1. El 31 d’octubre de 2016 l’interventor municipal emet informe favorable amb relació a
l’estat d’execució del pressupost municipal corresponent al tercer trimestre de l’exercici
2016, en els termes següents:
- S’ha confeccionat la informació requerida per Ordre HAP/2105/2012, d’1
d’octubre, en allò relatiu a l’estat d’execució del pressupost municipal en el tercer
trimestre de l’exercici 2016, trametent-se dins el termini indicat.
- Els resultats obtinguts i reportats són els confeccionats segons el modelatge
exigit per la normativa vigent per a la seva tramesa telemàtica, segons consta en
els arxius de la Intervenció municipal.
- El resultat de l’anàlisi dels objectius fixats a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
és el que es detalla a continuació:
a) Es compleix l’estabilitat pressupostària, si bé cal indicar que la
irregularitat dels ingressos en l’àmbit de les administracions públiques faria
comprensible el no acompliment de l’esmentat objectiu en tots els
moments de l’exercici pressupostari.
b) El deute no supera els límits exigits.
2. El 7 de novembre de 2016 la Comissió Informativa d’Hisenda, Ensenyament i Acció
Social emet dictamen favorable.
3. Vista la proposta favorable de l’Àrea d’Hisenda, Ensenyament i Acció Social.
Fonaments de dret
Atès el contingut de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, amb relació a 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.
Per tot això, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents
Acords
Primer. Donar compte de l’informe de l’interventor municipal codi 112-2016, de 31
d’octubre, relatiu a l’estat d’execució del pressupost municipal corresponent al tercer
trimestre de l’exercici 2016.
Pàgina 33

Segon. Traslladar aquesta resolució a la Intervenció municipal.
Tercer. Contra aquesta resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit que
no decideix directament o indirectament el fons de l’assumpte, no determina la

Plaça Major, 7 – 17256 PALS (Girona) – T.972636161 – F.972667518 – ajuntament@pals.cat – www.pals.cat

Ple de 10 de novembre de 2016

impossibilitat de continuar el procediment, ni produeix indefensió o perjudici irreparable
als drets i interessos legítims de la persona administrada, no procedeix la interposició
de cap tipus de recurs, de conformitat amb l’article 112.1 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. No
obstant això, es podrà interposar qualsevol altra reclamació que consideri oportú en
defensa dels seus interessos.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: S’informa que aquest dictamen és informatiu, per la
qual cosa no resta subjecta a votació. No obstant això, es reconeix el dret dels/de les
regidors/es a intervenir.
SR. INTERVENTOR: És obligatori, tal com imposa la normativa vigent d’estabilitat
pressupostària i la normativa d’exigència de remissió d’informació periòdica al Ministeri
d’Hisenda, la remissió de l’estat d’execució del pressupost a nivell trimestral. En
aquest cas, es correspon amb el tercer trimestre de l’exercici 2016. S’ha d’informar de
certs compliments de requisits, en particular el pla de tresoreria que tenim vigent per
aquest tercer trimestre i les previsions de final d’any perquè no hi hagi un previsió
d’incompliment. En aquest cas es compleixen i es fa l’informe corresponent
d’intervenció per remetre, a través de l’oficina virtual de manera directa, i es dona
compte al Ple del compliment i del contingut de l’informe.
10. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE L’INTERVENTOR MUNICIPAL CODI
110-2016, DE 10 D’OCTUBRE, RELATIU AL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE
PAGAMENT 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, TERCER
TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2016
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Dono la paraula al secretari municipal perquè llegeixi
el dictamen que té per títol “10. Dació de compte de l’informe de l’interventor municipal
codi 110-2016, de 10 d’octubre, relatiu al compliment dels terminis de pagament 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,
tercer trimestre de l’exercici 2016”.
SECRETARI: Dació de compte de l’informe de l’interventor municipal codi 110-2016,
de 10 d’octubre, relatiu al compliment dels terminis de pagament 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, tercer
trimestre de l’exercici 2016
Fets
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1. El 10 d’octubre de 2016 l’interventor municipal emet informe codi 110-2016 amb relació
al compliment, durant el tercer trimestre de l’exercici 2016, dels terminis de pagament a
què fa referència 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.
Segons l’esmentat informe, la documentació acreditativa del compliment dels terminis de
pagament regulats a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, s’ha comunicat al Ministeri d’Economia

Plaça Major, 7 – 17256 PALS (Girona) – T.972636161 – F.972667518 – ajuntament@pals.cat – www.pals.cat

Ple de 10 de novembre de 2016

i Competitivitat i a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la
Generalitat de Catalunya.
2. El 7 de novembre de 2016 la Comissió Informativa d’Hisenda, Ensenyament i Acció
Social emet dictamen favorable.
3. Vista la proposta favorable de l’Àrea d’Hisenda, Ensenyament i Acció Social.
Fonaments de dret
Atès el contingut de 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, amb relació a l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre
procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
Acords
Primer. Donar compte de l’informe de l’interventor municipal codi 110-2016, de 10
d’octubre, relatiu al compliment dels terminis de pagament establerts a 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, amb relació al tercer
trimestre de l’exercici 2016.
Segon. Traslladar aquesta resolució a la Intervenció municipal.
Tercer. Contra aquesta resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit que
no decideix directament o indirectament el fons de l’assumpte, no determina la
impossibilitat de continuar el procediment, ni produeix indefensió o perjudici irreparable
als drets i interessos legítims de la persona administrada, no procedeix la interposició
de cap tipus de recurs, de conformitat amb l’article 112.1 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. No
obstant això, es podrà interposar qualsevol altra reclamació que consideri oportú en
defensa dels seus interessos.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: S’informa que aquest dictamen és informatiu, per la
qual cosa no resta subjecta a votació. No obstant això, es reconeix el dret dels/de les
regidors/es a intervenir.
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SR. INTERVENTOR: En base a la normativa que acaba d’esmentar l’alcaldessa, és
obligat, tal com succeïa en el punt anterior, remetre la informació relativa al
compliment dels terminis de pagament en base a la Llei 15/2010 que modifica la
3/2004, la qual s’informa de manera puntual i trimestral del compliment del termini de
pagament. En aquest cas, estem dins dels barems que estableix la Llei i les factures
es paguen a termini tal com estableix l’informe que s’ha elaborat. Es tramet per via
telemàtica a través de l’oficina virtual del Ministerio. S’ha donat compliment a allò que
estableix la normativa vigent.
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11. CONEIXEMENT DE DECRETS
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Seguidament es dona compte de la relació de
Decrets que comprèn des del 568/2016 fins el 668/2016, ambdós inclosos.
SRA. MARISOL PEREA MARTÍN: Referent als decrets 573 i 574, sobre la remissió de
l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós núm. 2 de Girona, i sobre l’aprovació per
Junta de Govern Local, del pressupost presentat per l’advocada que farà la defensa de
l’ajuntament. Ens podríeu dir quin és l’import d’aquest pressupost?
SRA. MAITE SERVIÀ I PERICAY: Aproximadament uns dotze mil euros.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Ho podeu consultar a l’acta de la Junta de Govern,
allà hi consta l’import.

12. ASSUMPTES URGENTS
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: No se sotmet a votació la incorporació de cap
assumpte fora de l’ordre del dia.
13. PRECS I PREGUNTES
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Abans de donar la paraula als regidors, volia
respondre un parell de preguntes que hi havia pendents.
Una, referent al cost per formar part de les Vies Braves que és de 9.075 euros.
SRA. MARISOL PEREA MARTÍN: És la quota anual?
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Sí. Però la Diputació atorga una subvenció de 2.500
euros. Per tant, el cost per l’Ajuntament és 6.575 euros.
En referència al tema de la bandera, ho hem estat mirant, i està ben col·locada.
SR. NARCÍS SUBIRANA I FELIU: Ara sí, però fa uns deu dies encara estava mal
col·locada.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Fa una setmana que ho vàrem mirar. Si no l’ha tocat
algú sense que nosaltres no ho sapiguem, està ben col·locada.
SR. NARCÍS SUBIRANA I FELIU: Doncs jo no he fet fotoshop perque no en sé fer.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Potser l’última vegada que es va canviar es va posar
bé i l’altra estava mal posada.
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SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS I MUÑOZ: No ho sé, però les puntes estaven mal
posades.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Ara toca canviar-les i ja mirarem de col·locar-les bé.
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Pel que fa a la senyalització del Camí Fondo, demanarem que la retirin perquè la zona
on estan col·locades és pública. En un senyal hi posa “prohibit aparcar excepte veïns” i
en l’altre, “propietat privada”. Ho hauran de col·locar en el seu racó.
SR. NARCÍS SUBIRANA I FELIU: I en relació amb els ferros que sortien del carrer
Pere Coll?
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Està pendent de mirar. Ja us direm alguna cosa.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Dono la paraula al regidor senyor Narcís Subirana
Feliu.
SR. NARCÍS SUBIRANA I FELIU: Ahir vàrem tenir una conversa amb el regidor senyor
Duran. Li agraeixo perquè després d’anys i anys, cap regidor s’havia acostat
formalment per preguntar si hi havia alguna cosa que no funcionava. Vàrem estar
parlant i vàrem contrastar algunes coses, com per exemple, quan s’espatlla alguna
cosa i es comunica a l’Ajuntament. No s’està ben coordinat per fer-ho arreglar.
SR. MARTÍ DURAN I BOFILL: Actualment se centralitza tot amb la tècnica de Medi
Ambient. Però com que no hi ha cap conserge, vosaltres mateixos trobareu la manera
de fer arribar aquestes incidències. La idea que nosaltres tenim és centralitzar-ho tot
en la tècnica de Medi Ambient i a partir d’aquí ella reparteixi la feina, si és una feina
per la brigada o si s’ha d’anar a buscar un industrial. Hi ha una mica de desordre a
l’hora de fer arribar la incidència.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Volem evitar que siguin les persones que utilitzen els
locals qui truquin directament perquè ens trobem factures que no sabem a què
corresponen.
SR. NARCÍS SUBIRANA I FELIU: Moltes vegades trucava jo o també la senyora de la
neteja, però el missatge no arribava on havia d’arribar. Aquest local té nou anys i està
molt ben conservat. A vegades per una petita cosa sembla que està deixat.
SR. NARCÍS SUBIRANA I FELIU: A partir d’aquest any els morts podran estar una
mica més tranquils. S’ha fet una obra molt bona en el cementiri. La gent està molt
contenta. S’ha fet a consciència. Només hi ha un oblit que no costa massa de fer,
entre el cementiri nou i el vell hi ha un escaló i la gent que va en cadires de rodes no
pot passar. Es pot arreglar amb un mica de gresa.
SRA. MARISOL PEREA MARTÍN: La pica petita de l’aixeta està petada.
SR. JOSEP LLUÍS GALIANO BARCELÓ: Feia poc que estava posada i algú la va
rebentar.
SRA. MARISOL PEREA MARTÍN: Sí perquè tal com estava trencada.
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SR. JOSEP LLUÍS GALIANO BARCELÓ: Va haver de picar fort amb al peu i trencarla.
SR. NARCÍS SUBIRANA I FELIU: Ara també s’han fet obres a la biblioteca i s’han
modernitzat algunes coses. Voldria saber si s’ha pensat en posar un ascensor per la
gent que no pot pujar escales.
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SRA. MIREIA BONILLA I OLIVERAS: De fet, no és una biblioteca sinó un punt de
lectura. Gent responsable de biblioteques varen venir a fer uns anàlisis del centre. Ens
varen dir que ens donaven un marge de tres o quatre anys per posar un ascensor. Ho
hem mirat i els sistemes que hi ha resulten força cars. En algun moment ho haurem de
fer perquè ens ho demanaran. Tenim un termini de dos o tres anys. El paleta que es
va encarregar de l’obra ens va donar dues o tres alternatives però, la que proposava
era la més cara. Nosaltres optàvem per la més barata, però potser a la llarga tampoc
no és la més bona. Ho hem d’acabar d’estudiar. Aquest any hi hem destinat uns divuit
o dinou mil euros que són molts diners. Dins dels tres anys que queden intentarem fer
aquesta actuació. De fet, encara no està del tot acabada, falten alguns detalls, com el
cartell perquè estigui ben indicada. Ens varen demanar canviar llums perquè eren
perillosos i falcar millor les estanteries i alguna cosa més. Quan vàrem decidir fer l’obra
vàrem voler remodelar tota la biblioteca però incloure la instal·lació de l’ascensor
pujava molt. Per tant, s’haurà de fer una altra actuació en dos o tres anys.
SR. NARCÍS SUBIRANA I FELIU: Una altra obra que em sembla que s’ha fet però no
n’estic segur, és un lavabo per a gent amb mobilitat reduïda al pavelló poliesportiu.
SR. XAVIER COLL I ROVIRA: Està fet aquest lavabo encara que no acabat.
SR. NARCÍS SUBIRANA I FELIU: Fa molts anys que els urinaris dels homes està
taponat.
SR. XAVIER COLL I ROVIRA: Sí, hi ha un problema greu a les canonades. L’any que
ve volem fer alguna inversió en el pavelló i intentarem solucionar-ho. És una obra
complexa perquè s’han de fer rases, obrir les voreres, etc.
SR. NARCÍS SUBIRANA I FELIU: Només passa en els urinaris? Al wàters no?
SR. XAVIER COLL I ROVIRA: Sí, només passa en aquell sector de cap allà.
SR. NARCÍS SUBIRANA I FELIU: Per acabar i en relació amb la Torre de les Hores,
aquesta serà l’última actuació?
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Encara en quedarà una. No hem pogut fer-ho cabre
tot en una sola actuació. Ara estan fent la il·luminació i rejuntant les pedres que
aguanten la campana. També faran l’escala d’accés a la porta. Un cop acabada
aquesta fase, la Torre ja serà visitable. Però, encara quedarà alguna cosa pendent que
es farà en una última fase, com exemple, la instal·lació de càmeres de vigilància i d’un
torn per comptabilitzar la gent que passa.
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SR. NARCÍS SUBIRANA I FELIU: Quan estigui acabada presentaré un article que tinc
fet sobre els campaners de Pals.
SR. JOSEP LLUÍS GALIANO BARCELÓ: Revisant la informació que de tant en tant
demanem, vaig trobar que hi havia una contestació de demanda de Balade on demana
la impugnació d’una resolució de la Territorial de Girona del 26 de març de 2014 que
va suspendre un aprovació definitiva d’un Pla especial del càmping Playa Brava.
Revisant la informació, he vist que l’any vuitanta es va aprovar la instal·lació
provisional del càmping. Voldria saber si teniu alguna informació al respecte, sabent
que l’ajuntament no és afectat directe, però només perquè me’n feu cinc cèntims.
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SRA. MAITE SERVIÀ PERICAY: El càmping tenia un litigi amb l’Estat per la zona
marítimo-terrestre. Per això ha impugnat l’acord de la Comissió d’Urbanisme perquè
feia modificar els límits. Posteriorment, va guanyar el tema dels límits i s’han de tornar
modificar.
SR. JOSEP LLUÍS GALIANO BARCELÓ: He vist que també havia fet una modificació
sense els permisos de l’ajuntament, cosa que reconeix la mateixa part actora a la
demanda.
SRA. MAITE SERVIÀ PERICAY: Suposo que això ja es va regularitzar amb el Pla
Especial que es va tramitar després.
SR. JOSEP LLUÍS GALIANO BARCELÓ: Suposo que sí. Així és pel tema aquell on el
càmping havia d’arribar pràcticament fins l’aigua, no?
SRA. MAITE SERVIÀ PERICAY: Sí, per la ZMT. Quan la varen delimitar la varen fer
anar molt més endarrere. Amb Ràdio Liberty va passar el mateix.
SR. JOSEP LLUÍS GALIANO BARCELÓ: Entenc que la demanda va contra la
Comissió d’Urbanisme. Que l’ajuntament només n’està informat i per tant no hem de
patir.
SRA. MAITE SERVIÀ PERICAY: No, en aquesta no hem de patir.
SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ: Si la senyora alcaldessa em dona la paraula.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Sí, endavant.
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SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ: Tinc dos punts a tractar. Un d’ells, per a mi
força important, i l’altre no deixa de ser-ho, però té un altre caire. Si em permeteu, ho
llegiré i així no em perdré.
“Bona tarda a tothom. La primera qüestió que voldria plantejar, una vegada més en
aquesta sala, és la manca de neutralitat informativa en els posts que es pengen al web
municipal. O més ben dit, la manca d’informació al poble. M’explico: encapçalar el web
de la pàgina inicial de l’ajuntament amb una explicació partidista, per no dir, particular,
sobre una proposta que es va presentar al Parlament de Catalunya el passat 26
d’octubre, per part de partits polítics externs a l’equip de govern de Pals, no em sembla
del tot normal. Mirin, com a grup a l’oposició que som, les maneres de fer són
totalment diferents, unes, les seves, a les nostres. No són ni millors ni pitjors,
simplement diferents. Creiem que els visitants d’un web municipal el que busquen, al
mirar-la, és informació municipal. Només informació. Potser, abans de redactar
opinions, caldria compartir i escriure les quatre propostes que es varen sotmetre a
votació. Potser, també calia compartir les explicacions de vot de cada grup
parlamentari. Els enllaços amb els vídeos parlamentaris que estan penjats en el web
del Parlament de Catalunya, també estaria bé. També, potser calia, veure i escoltar el
vídeo de la votació, les expressions verbals i les cares d’alguns diputats o diputades
parlen per sí soles. I així tothom es farà la seva pròpia versió del resultat de la votació i
tindrà la seva pròpia opinió i no la d’una o d’un equip de govern o d’unes persones,
que en concret, com ja deia el nostre Molt Honorable President senyor Puigdemont,
l’any 86, “ El Pla General de Pals està consensuat des de dalt”, així ho diu el Punt Diari
el 22 de febrer de l’any 1986.
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El web és del poble i és pel poble. La seva tasca és informar, no polititzar. Senyors,
hem de ser més clars i una mica més transparents. Ningú de l’oposició, i permeti’m el
petit incís, no ha dit mai que l’ajuntament fes les coses malament. Tot el contrari. Els
treballadors d’aquesta casa moltes vegades es mereixen una medalla per les tasques
que estan fent. El que diu l’oposició és que és l’equip de govern qui no fa les coses bé.
No actua correctament. No valora les qüestions abans de portar-les a terme. Això és
sensiblement diferent a dir que “l’Ajuntament no fa les coses ben fetes”.
Acabo aquest punt amb una declaració d’intencions per part del grup Compromís amb
Pals, del qual en sóc una regidora. Compromís amb Pals mirarà en tot moment que
l’equip de govern, és a dir, tots vostès, tinguin la ment ben oberta, ment d’esquerres,
que vegin les coses amb perspectiva de futur, i que no es tanquin a idees i actuacions
obsoletes i que siguin caràcter retroactiu, de fa trenta anys. Anem cap a l’any 2017 i
no cap al 1986. I com diu un diputat molt proper ideològicament a vostès, el senyor
Sergi Sabrià, datat el 25 d’octubre de 2016, “Ni un pas enrere, arribarem fins al final”.
La segona qüestió que jo volia plantejar a la senyora alcaldessa, és més de pregunta, i
és la següent. Fa temps que en aquesta sala de regidors, el nostre grup, hi va haver
una persona, la senyora Sílvia Frigola, en concret en el ple de juny de 2012, va
exposar queixes sobre les barraques metàl·liques situades a la parcel·la 4578 del Mas
Tomasí. A dia d’avui, 10 de novembre de 2016, continuen en el mateix lloc però en
pitjor estat, essent un greu perill per la joventut que sol fer-hi petites estades o per les
persones que les utilitzen com a magatzem de petits objectes trobats en els
contenidors del davant. Aquests contenidors no compleixen ni les mínimes normes de
les ordenances que si no vaig errada, son de l’any 99. Sí que és cert que les taxes es
varen actualitzar el 2012 perquè les de 1999 anaven en pessetes i havien d’anar en
euros.
Si s’aboquen residus sense bosses és un incompliment d’aquesta ordenança. N’està
ple. Hi ha carnisseries i peixateries, i no penso dir noms, que durant tot l’estiu han
estat tirant i abocant menjar o caixes que contenien peix. Què vol dir això? Que teníem
una quantitat de “mininos” i de gossos que esparverava. Sense tenir en compte la
quantitat de “jabalins” que poden venir de visita a les nits.
Jo vull comentar que com a Compromís amb Pals, i amb això fem un oferiment al
senyor regidor, és que estem aquí per trobar solucions, pel que necessiti estem oberts
a contribuir pel que calgui. Sigui per propostes, sigui per mentalitzar la gent, sigui per
ubicar i estudiar accessibilitats a contenidors. Suposo que el senyor regidor sap
perfectament que s’haurien de fer campanyes publicitàries. Que el web de la
Generalitat subministra anagrames, logos i banderoles que només cal descarregar,
imprimir i fer arribar perquè la gent sàpiga què pot abocar. Que no es pot abocar ni
runes, ni mobles ni restes de jardí. Avui els contenidors d’orgànica estaven plens d’un
eucaliptus.

Pàgina 40

Les preguntes que volia fer al senyor regidor i a la senyora alcaldessa, són: en quin
estat està actualment el tema de les parcel·les amb les barraques metàl·liques?
Quines actuacions s’han pres o es volen prendre? L’enderroc i la neteja quan es farà?
Què passa si mentrestant passa alguna cosa?
SR. SERGI BRULL I COSTA: De fet, fa uns dies enrere vaig comentar que la meva
voluntat personal era de mirar de desencallar-ho. Fa molts anys que arrosseguem
aquest tema. Si de fet no s’han tret fins ara és perquè són dins d’una parcel·la de
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titularitat privada i la Llei garanteix una sèrie de drets cap aquesta persona i no és un
procediment fàcil. S’ha obert un expedient per requerir el titular que netegés aquesta
parcel·la. Tal com està previst a la Llei, es notifica per dues vegades al titular de la
finca que et consta i si ningú agafa la carta, has de fer la publicació edictal. Què
passa? S’ha fet tot el tràmit administratiu i fins la publicació edictal però la parcel·la no
s’ha netejat. S’ha imposat fins i tot una multa coercitiva que continua perquè es tramita
per via executiva des del Consell Comarcal.
Arribats aquest punt, avui mateix hem estat parlant amb el Secretari d’aquest tema,
per tant, ja va bé que em faci aquesta pregunta. Ara mateix no li puc dir quan estarà
neta aquesta parcel·la però sí que li puc dir que la voluntat de l’ajuntament és
treballar-hi. En principi, de forma coordinada amb el Secretari, hem de mirar com ho
podem fer legalment. Aquestes casetes es podrien considerar un residu i ara mateix
estan en una situació de perill i d’insalubritat. Veig claríssim que s’han de treure. Però
és cert que són uns béns de titularitat privada i que no es pot anar allà i treure-ho.
S’ha de fer bé perquè fins i tot aquesta persona ens podria venir a demanar perquè
hem tret això sense cap mena de permís.
Dit això, les barraques es trauran al més aviat que puguem.
SRA. MARISOL PEREA MARTÍN: Un dubte. Esperem que no passi cap desgràcia.
Però en tot cas si passés alguna cosa seria responsabilitat del propietari. No?
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Sí, clar. L’Ajuntament ja li ha demanat que les tregui.
SR. SERGI BRULL I COSTA: Bé, en principi sí. Aquestes coses les ha de decidir un
jutge.
SRA. MARISOL PEREA MARTÍN: Què passa? No respon?
SR. JOSEP LLUÍS GALIANO BARCELÓ: Fa cas omís?
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: No recull les notificacions. Com si no hi fos.
SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ: Jo el que vull és ho treguin perquè com a
veïna ho pateixo. Sentir nens que criden o que tiren pedres a les restes de finestres
que queden. No es pot aixecar una acta notarial i dir que l’Ajuntament pren la
responsabilitat per preservar la responsabilitat dels vianants? Allà hi ha uns
contenidors i la gent hi va a llençar deixalles i és perillós fins i tot que caigui alguna de
les barraques.
SR. SERGI BRULL I COSTA: Està claríssim i jo ja li dono la raó. No podem aixecar
una acta notarial i treure-ho? Senyor Secretari, vostè que hi entén més que jo
judicialment.
SR. SECRETARI: Una acta notarial pròpiament no. Però sí que s’ha de tramitar
l’expedient que comentava el regidor i el resultat final vindrà a ser el mateix.
Pàgina 41

SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ: És que això dura des del 2012 o anterior.
SRA. MARISOL PEREA MARTÍN: Fa molt més.
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SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ: Jo recordo haver-ho tramitat fa molt de
temps.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Ara ho tramitarem i esperem que sigui al més ràpid
possible.
SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ: Home, és que tens por que passi quelcom.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Si realment fos un perill per la seguretat de la gent
que camina pel costat, ja s’hauria senyalitzat i s’hauria privat el pas en aquella zona.
SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ: A vegades ha vingut la policia local.
SR. SERGI BRULL I COSTA: El que ha comentat que una carnisseria o una peixateria
hagi anat a abocar residus, em sembla molt fort.
SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ: Jo no diré, però cada matí entre dos o tres
quarts de nou, si ve allà ho veurà.
SR. SERGI BRULL I COSTA: Bé, “jo no diré”, però ho està dient. Em sembla molt fort.
Es pot fer una trucada a la policia o a mi mateix.
SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ: No és això. Però, per què no es fa una
recollida en els supermercats? No tenen l’obligació de tenir uns contenidors?
SR. SERGI BRULL I COSTA: Però per això m’estranya. És una situació que no passa.
SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ: Bé, potser és aquest noi que ho ve a tombar
sense permís de ningú. Ho comento perquè no és la primera vegada i, a més a més,
podeu veure els riells de l’aigua. No dic cap mentida.
SR. SERGI BRULL I COSTA: M’estranya i potser s’hauria d’avisar la policia.
SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ: No seré jo qui faci les fotografies però sí que
ho comentaré al propietari de l’establiment perquè potser és una actuació de l’empleat,
cosa que no discuteixo.

Pàgina 42

SRA. MARISOL PEREA MARTÍN: Voldria fer un afegit a la narració de la Maria Lluïsa
pel fet d’haver anat al Palau de la Generalitat, perdó al Parlament de Catalunya, per a
mi era la primera vegada, va ser tota una experiència, gratificant perquè és una cosa
que no havia fet mai i està bé viure-ho. També voldríem deixar constància que la part
final de la intervenció de la diputada de Junts Pel Sí, quan va fer la seva exposició, sí
que em va decebre molt, perquè un diputat sigui del grup polític que sigui, no entrem a
qüestionar això, pugui dir a la gent que va allà a demanar que sigui escoltat, que
aquests temes no han d’arribar al Parlament. Si arriba al Parlament és perquè així es
creu. No crec que cap diputat hagi de qüestionar aquest fet. Em va semblar de mal
gust que davant de la gent, d’un públic que ha anat a demanar audiència, se’ls
qüestioni i se’ls digui que no calia. Crec que s‘ho podia haver estalviat.
Per últim, en el Periódico del 9 de novembre, vaig llegir una notícia on es parla dels
comptes de la Generalitat de Catalunya. El titular deia ”El Govern destina l’excedent
pressupostari a pal·liar el dèficit”. Tot llegint em va fer gràcia perquè deia: “ El Govern
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va destinar bona part de l’excedent obtingut fins a setembre d’aquest any, per a la
liquidació del sistema de finançament 2014 i al descens del costos financers i només a
reduir dèficit sinó també a generar superàvit.....” Diu: “... que han fet ampliació,
romanents de crèdit, crèdit no disposats, fruït de transferències internes en el sector
públic de la Generalitat. Segons aquestes dades una part s’ha destinat a educació o
mesures d’emergència social, però altres a finançar activitats com l’any Ramon Llull
que no constava en el pressupost de l’any 2015, un milió addicional al Circuit de
Catalunya, cinc milions a la Fira 2000 o vuit milions al Liceu, segons dades del
Vicepresident i Conseller d’Economia, senyor Oriol Junqueras”.
Veient aquesta notícia, volem proposar a l’equip govern que piqui la porta a veure si
ens tornen els 150.000 euros que ens deuen des de fa uns quants anys, per la famosa
Llei de subvencions de les urbanitzacions. Perquè si hi ha romanent de tresoreria i
s’ha pogut donar aquests ajuts a aquestes associacions i altres entitats, també seria
bo, recordar-los-ho.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: De fet ho tenim reconegut.
SRA. MARISOL PEREA MARTÍN: Ja m’ho va confirmar el senyor interventor. Si hi ha
excedent i romanent de tresoreria potser seria bo de fer “un remember”.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: En no haver-hi altres assumptes per tractar, s’aixeca
la sessió quan són les vint hores i trenta minuts del vespre.

En dono fe,
El secretari
Christian López Ibanco

Pàgina 43

L’alcaldessa
Sílvia Monar i Aynier
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