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ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de les actes anteriors
2. Creació del fitxer Registre d’interessos, de titularitat de l’Ajuntament de Pals
3. Proposta de nomenament de la senyora Maria Carmen Carola Purra per a ocupar
el càrrec de jutgessa de pau substituta de Pals
4. 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
5. Dació de compte de la contractació, en règim laboral temporal, i sota la modalitat
d’interinitat per substitució, de la senyora Maria Carmen Ricart Farró i del senyor
Juan José Díaz García
6. Dació de compte de la contractació, en règim laboral temporal, i sota la modalitat
d’obra o servei determinat, de la senyora Sílvia Pedret Morales
7. Dació de compte del Decret núm.667/2016, de 9 de novembre, en virtut del qual
es nomena el senyor Jordi Membrilla Falgueras funcionari interí de l’Ajuntament de
Pals per a ocupar una plaça d’agent de la Policia Local
8. Dació de compte del Decret núm.732/2016, de 13 de desembre, en virtut del qual
es modifica el calendari de les sessions ordinàries dels òrgans col·legiats (Ple i
Comissions Informatives) corresponents al proper mes de gener
9. Dació de compte del Decret núm.761/2016, de 28 de desembre, en virtut del qual
es nomenen alcaldes accidentals durant el període comprès entre el 2 i el 4 de
gener de 2017, ambdós inclosos
10. Ratificació del Decret núm.749/2016, de 20 de desembre, en virtut del qual
s’aprova l’adhesió de l’Ajuntament de Pals al contracte derivat (Exp. 2015.05 D1) de
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2015.05 D01)
11. Ratificació del Decret núm.763/2016, de 28 de desembre, en virtut del qual
s’autoritza una compensació econòmica a favor de la mercantil Suara Serveis,
SCCL, concessionària del servei públic de l’escola bressol municipal de Pals, amb la
finalitat de mantenir l’equilibri financer de la concessió
12. Dació de compte de l’informe de l’interventor municipal codi 125-2016, de 21 de
desembre (exp.núm.9/16), 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
13. Coneixement de decrets
14. Assumptes urgents
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15. Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A la Sala de Sessions d’aquesta Corporació es reuneix el Ple, en sessió ordinària, i
primera convocatòria, a les 19.35 hores del dia 26 de gener de 2017, segons
convocatòria efectuada mitjançant el Decret núm.27/2017, de 23 de gener de 2017.
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
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, 26 de gener de 2017, i en sessió ordinària, per tractar els
assumptes inclosos a l’ordre del dia, segons convocatòria efectuada pel Decret
núm.27/2017, de 23 de gener de 2017.
SRA. ESTEFANÍA PERALTA RUBIO: Excuso l’absència de la meva companya,
regidora Marisol Perea Martín, que per motius personals no podrà assistir al ple d’avui.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Justificada l’absència de la senyora MARISOL
PEREA MARTÍ, segons intervenció de la senyora ESTEFANÍA PERALTA RUBIO, i
abans de procedir a la lectura i aprovació de les actes anteriors, proposo sotmetre a
votació la inclusió dels punts següents, no inclosos inicialment a l’ordre del dia, de
conformitat amb l’article 91.4 del ROF:
- Aprovació de la moció “El món local amb la campanya Casa Nostra És Casa
Vostra”.
- Aprovació de l’acta de preus contradictoris corresponent a les obres
d’urbanització de Mas Tomasí, fase V-a.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Finalitzada la votació, i amb el vot favorable de la
unanimitat dels càrrecs electes presents, aquests punts passen a incorporar-se a
l’ordre del dia. El seu debat i votació es durà a terme en els punts 14.1 i 14.2,
respectivament.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Incorporats aquests punts a l’ordre del dia, es
procedeix, ara sí, a tractar el primer punt de l’ordre del dia, el qual té per objecte la
lectura i aprovació de les actes anteriors; concretament les corresponents a la sessió
ordinària de 10 de novembre de 2016, i a la sessió extraordinària de 21 de desembre
de 2016. Em dirigeixo als/a les regidors/es avui presents per pregunta’ls-hi si han de
formular observacions a les actes en qüestió.
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SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Vist que no es formulen observacions a ambdues
actes, aquestes esdevenen aprovades.
2. CREACIÓ DEL FITXER REGISTRE D’INTERESSOS DE TITULARITAT DE
L’AJUNTAMENT DE PALS
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Dono la paraula al secretari municipal perquè llegeixi
el dictamen que té per títol “2. Creació del fitxer Registre d’interessos, de titularitat de
l’Ajuntament de Pals”.

SR. SECRETARI: Creació del fitxer Registre d’interessos, de titularitat de
l’Ajuntament de Pals
Fets
1. L’Ajuntament de Pals disposa de diferents fitxers amb dades de caràcter personal
creats amb anterioritat i degudament inscrits al Registre de l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades. Actualment es fa necessària la creació d’un fitxer per al
tractament de dades de caràcter personal dels càrrecs electes de la Corporació,
creació que ve motivada per canvis que es produiran en el sistema de tractament de la
informació.
3. El 23 de gener de 2017 la Comissió Informativa de Governació emet dictamen
favorable.
3. Vista la proposta favorable de l’Àrea de Governació.
Fonaments de dret
1. L’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal, estableix que l’acord de creació, modificació o supressió de
fitxers de dades de caràcter personal de les administracions públiques s’ha d’efectuar
per mitjà de disposició de caràcter general.
2. Els articles 22.2, apartat d), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, i 52.2, apartat d) 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, atribueix al Ple
municipal la competència per a l’aprovació del reglament orgànic i les ordenances.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
Acords
Primer. Aprovar la creació del fitxer Registre d’interessos, de titularitat de l’Ajuntament
de Pals (Responsable del fitxer en els termes de la normativa de protecció de dades)
en els termes següents:
FITXER Registre d’interessos
1. Nom del fitxer: Registre d’interessos
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2. Finalitat i usos: Compliment de les obligacions establertes a l’art. 75.7 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i a l’art. 11.1b i
56 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern. Registre de les activitats i béns dels càrrecs
electes de l’Ajuntament. Identificació, seguiment i control de possibles
incompatibilitats. Informació pública. Compliment de les obligacions de
transparència.
3. Persones o col·lectius afectats: Càrrecs electes de l’Ajuntament
4. Procedència de les dades: Del propi interessat
5. Procediment de recollida de dades: Formularis
6. Estructura del fitxer i dades incloses: Nom i cognoms, DNI/NIF o document
substitutori, signatura, activitats i negocis, lloc de treball, cos / escala, categoria
/ grau, propietats o possessions, inversions / patrimoni, hipoteques, crèdits /
préstecs / avals, subsidis / beneficis, compensacions / indemnitzacions,
afiliacions a partit o agrupació electoral.
7. Sistema de tractament: Manual i automatitzat
8. Cessions: Publicitat en els termes establerts per les lleis reguladores del
Registre i la Llei de transparència
9. Transferències internacionals: No es preveuen
10. Unitat responsable: Secretaria
11. Atenció als interessats, si escau, en l’exercici dels drets d’accés, rectificació,
oposició i cancel·lació: Ajuntament de Pals
12. Nivell de seguretat: Alt
Segon. Adoptar les mesures de gestió i organitzatives necessàries per tal de garantir
la confidencialitat, la seguretat i la integritat de les dades, així com l’exercici efectiu
dels seus drets per part de les persones afectades o interessades. S’aplicaran les
mesures de seguretat de nivell mitjà exigides per la normativa. El detall de les mesures
i la seva aplicació concreta figuren en el Document de Seguretat de l’Ajuntament de
Pals.
Tercer. 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.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Els nostres interessos els hem de publicar en aquesta
base de dades pel tema de protecció de dades.
SR. JOSEP LLUÍS GALIANO BARCELÓ: Revisant els decrets hem vist que,
concretament en el número 765/2016, de 29 de desembre, es tracta d’una empresa
que fa assessorament en el tema de protecció de dades, crec que és l’empresa
Legalment, SL.
SR. SECRETARI: Sí, es tracta d’aquesta empresa. Cada dos anys ve a fer una
auditoria i a resultes d’aquesta auditoria emet un informe on proposa tota un sèrie de
mesures. Una de les que va proposar per adequar-nos a la normativa de la Llei de
Protecció de dades va ser la creació d’aquest fitxer. Per tant, estem donant compliment
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a una observació que ha fet aquesta empresa.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Finalitzades les intervencions, es sotmet aquest
dictamen a votació amb el resultat següent: deu vots a favor dels/de les regidors/es
dels grups municipals de Junts per Pals-Acord Municipal (JxP-AM), Convergència i
Unió (CiU), Compromís amb Pals i del grup municipal socialista de l’Ajuntament de
Pals. En conseqüència, el dictamen es considera aprovat per unanimitat de tots els
presents.

3. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE LA SENYORA MARIA CARMEN CAROLA
PURRA PER A OCUPAR EL CÀRREC DE JUTGESSA DE PAU SUBSTITUTA DE
PALS
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Dono la paraula al secretari municipal perquè llegeixi
el dictamen que té per títol “3. Proposta de nomenament de la senyora Maria Carmen
Carola Purra per a ocupar el càrrec de jutgessa de pau substituta de Pals”.
SR. SECRETARI: Proposta de nomenament de la senyora Maria Carmen Carola Purra
per a ocupar el càrrec de jutgessa de pau substituta de Pals
Fets
1. El 24 de març de 2015 (RE núm.794/2015) la Secretaria de Govern del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya requereix a aquesta Corporació que iniciï els tràmits
administratius per a l’elecció del jutge de pau substitut, vist que el període de quatre
anys pel qual va ser nomenat està a punt d’expirar.
2. El 9 de novembre de 2016 es dicta el Decret núm.678/2016, en virtut del qual
s’incoa l’expedient administratiu per a la provisió de la vacant de jutge de pau substitut
del municipi de Pals, de conformitat amb l’article 5.1 del Reglament 3/1995, de 7 de
juny, dels jutges de pau. Simultàniament, s’ordena publicar la convocatòria en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona, al tauler d’anuncis de la Corporació, al web municipal, al
Jutjat de Primera Instància i Instrucció de la Bisbal d’Empordà i al Jutjat de Pau de
Pals, perquè les persones interessades puguin presentar les sol·licituds en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona.
3. El 21 de novembre de 2016 es publica aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona núm.222. Simultàniament es publica al web municipal, al Jutjat de
Primera Instància i Instrucció de la Bisbal d’Empordà i al Jutjat de Pau de Pals.
4. El 21 de desembre de 2016 finalitza el termini per a la presentació de les sol·licituds.
5. Finalitzat el termini, s’han presentat les sol·licituds següents:
REGISTRE ENTRADA

PERSONA INTERESSADA

3582/2016

MARIA CARMEN CAROLA PURRA
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6. El 19 de gener de 2017 el secretari municipal certifica les sol·licituds presentades.
7. Vist que la senyora Maria Carmen Carola Purra, amb DNI núm.XXX, reuneix eles
requisits legals per a ocupar el càrrec de jutgessa de pau substituta de Pals.
8. El 23 de gener de 2017 la Comissió Informativa de Governació emet dictamen
favorable.
9. Vista la proposta favorable de l’Àrea de Governació.
Fonaments de dret
1. L’article 101.1 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial (LOPJ)
estableix que els jutges de pau i els seus substituts són nomenats per a un període de
quatre anys per la sala de govern del tribunal superior de justícia corresponent.
2. L’article 5.1 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau (RJP), preveu que
les vacants en el càrrec de jutge de pau titular i substitut les ha d’anunciar l’ajuntament
respectiu amb prou antelació, mitjançant convocatòria pública, amb indicació del
termini i el lloc de presentació d’instàncies. Això s’ha de publicar en el butlletí oficial de
la província i mitjançant edictes en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, al jutjat de
primera instància i instrucció del partit o jutjat degà i al jutjat de pau mateix.
3. L’article 101.2 de la LOPJ estableix que els jutges de pau i els seus substituts són
elegits pel ple de l’ajuntament, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels
membres, entre les persones que, a més de reunir les condicions legals, així ho
sol·licitin. Si no hi ha cap sol·licitant, el ple elegeix lliurement.
4. L’article 101.3 de la LOPJ preveu que, aprovat l’acord corresponent, es remet al
jutge de primera instància i instrucció, que l’ha d’elevar a la sala de govern.
5. L’article 13 del RJP estableix que poden ser nomenats jutges de pau, tant titulars
com substituts, els qui, tot i no ser llicenciats en dret, reuneixin els requisits que
estableix la LOPJ per a l’ingrés en la carrera judicial, tret dels que deriven de la
jubilació per edat, sempre que aquesta no comporti cap impediment físic o psíquic per
al càrrec.
6. L’article 102 de la LOPJ preveu que poden ser nomenats jutges de pau, tant titular
com substitut, els qui, encara que no siguin llicenciats en dret, reuneixin els requisits
establerts en aquesta Llei per a l’ingrés a la carrera judicial, i no estiguin sotmesos a
cap de les causes d’incapacitat o d’incompatibilitat previstes per a l’exercici de les
funcions judicials, llevat de l’exercici de les activitats professionals o mercantils.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
Acords
Primer. Ratificar el Decret núm.678/2016, de 9 de novembre, en virtut del qual s’incoa
l’expedient administratiu per a la provisió de la vacant de jutge de pau substitut del
municipi de Pals, de conformitat amb l’article 5.1 del Reglament 3/1995, de 7 de juny,
dels jutges de pau.
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Segon. Proposar el nomenament de la senyora Maria Carmen Carola Purra, amb DNI
núm.XXX, per a ocupar el càrrec de jutgessa de pau substituta de Pals.
Tercer. Comunicar aquesta resolució al Jutjat de primera instància i instrucció de la
Bisbal d’Empordà perquè elevi la proposta de nomenament de la senyora Maria
Carmen Carola Purra a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, als efectes de l’article 101.1 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder
judicial.
Quart. 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. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Dono la paraula al regidor senyor Galiano.
JOSEP LLUÍS GALIANO BARCELÓ: M’he informat de les competències dels jutges de
pau. He anat al web de l’Administració de Justícia i he vist que fan cursos de formació
per a jutges de pau. Volia saber si es demana al jutge de pau titular i al substitut que
facin aquesta formació. El senyor secretari ens va comentar que l’ajuntament
simplement fa la proposta i que el Tribunal Superior de Justícia és qui ratifica.
SR. SECRETARI: Seria com a formació complementària.
JOSEP LLUÍS GALIANO BARCELÓ: He vist que eren cursos de formació per a jutges
de pau. Al web del Ministerio de Justícia hi havia penjats els cursos 2014-2016.
SR. SECRETARI: Els jutges de pau no depenen orgànicament de l’ajuntament de Pals.
Entenc, no ho puc confirmar, que és el Tribunal Superior de Justícia qui es comunica i
informa, de manera directa, amb els diferents jutges de pau. En tot cas, informa sobre
la possibilitat de dur a terme aquesta formació complementària.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Ho consultarem amb el titular i l’informarem en el
proper ple.
JOSEP LLUÍS GALIANO BARCELÓ: Nosaltres hi votarem abstenció, però, la nostra
companya Lluïsa farà un vot diferent i voldria exposar-ne els motius.
SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ: Si la senyora alcaldessa em permet voldria
puntualitzar el meu vot amb poques paraules. Personalment no tinc cap problema amb
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la senyora Carme Carola a qui tinc de veïna des que vaig arribar a Pals. Però, em
considero una persona bastant coherent amb els meus actes i crec que la senyora
Carme Carola, no és, sota el meu parer, la persona més idònia per desenvolupar la
tasca per la qual aquest ajuntament la proposa a dia d’avui. Crec que quan una
persona no és capaç de respondre amb els seus actes, com pertoca quan ha adquirit
un compromís amb una associació de veïns i és incapaç de respectar els seus estatuts
ni tan sols el seus compromisos econòmics adquirits amb aquesta associació, més
aviat, se n’ha beneficiat de tots ells, menys capaç la considero d’aplicar la llei i la
justícia davant d’un poble. Com a associació hem hagut de prendre accions legals
contra ella. No la crec capaç de portar a terme l’aplicació de la llei tal com he dit i la
justícia davant del poble de Pals. Ni tan sols com a suplent. I és amb aquesta
coherència que el meu vot no serà en aquests moments favorable a la proposta de
nomenament de la senyora Carme Carola Purra per ocupar el càrrec de jutgessa de
pau substituta a Pals.
SR. SECRETARI: Vol que aquesta intervenció consti de forma literal?
SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ: M’agradaria. No me n’avergonyeixo de cap
manera. És una cosa molt ben consensuada per la meva consciència.
SRA. ESTEFANÍA PERALTA RUBIO: El nostre vot serà favorable, però, considerem
que se n’hauria d’haver fet més publicitat. Hi ha gent que no mira el web municipal o
no vénen a mirar el tauler d’anuncis i no se n’ha assabentat.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: S’ha publicat en els llocs habituals tal com marca la
normativa.
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), dues abstencions i un vot en contra (SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ)
dels/de les regidors/es del grup municipal de Compromís amb Pals, i una abstenció de
la regidora del grup municipal socialista de l’Ajuntament de Pals. En conseqüència, el
dictamen es considera aprovat per la majoria absoluta del nombre legal de membres
de la Corporació.

4. 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 “4. 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”.
SR. 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
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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.
4. El 3 de novembre de 2016 la Direcció General d’Administració Local dicta Resolució
en virtut de la qual nomena provisionalment el senyor Marià Vilarnau Massa, funcionari
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional de les subescales de
secretaria intervenció i secretaria, categoria d’entrada, per ocupar el lloc de treball
Tècnic de Secretaria de classe segona de l’Ajuntament de Palafrugell.
5. El 4 de novembre de 2016 (RE núm.3101/2016) 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 cessament del senyor Marià Vilarnau Massa,
titular del lloc de treball de vicesecretari del Consell Comarcal de la Selva, i fins que no
es proveeixi el lloc de treball de forma temporal o definitiva per qualsevol dels sistemes
previstos a la normativa, i amb efectes des del 7 de novembre de 2016, 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.
6. Vist que el senyor Francesc Xavier Hernández Corominas ha manifestat la seva
conformitat.
7. El 7 de novembre de 2016 es dicta el Decret núm.669/2016, 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
cessament del senyor Marià Vilarnau Massa, titular d’aquest lloc de treball, fins que no
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es proveeixi el lloc de treball de forma temporal o definitiva per qualsevol dels sistemes
previstos a la normativa, segons comunicat presentat el 4 de novembre de 2016 (RE
núm.3101/2016), i amb efectes des del 7 de novembre de 2016.
8. El 15 de novembre 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.
9. El 23 de gener de 2017 la Comissió Informativa de Governació emet dictamen
favorable.
10. 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
Acords
Primer. Donar compte de la Resolució de la Direcció General d’Administració Local per
la qual s’autoritza 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.
Segon. Notificar aquesta resolució al senyor Francesc Xavier Hernández Corominas.
Tercer. Contra aquesta resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit que
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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 subjecte a votació. No obstant això, es reconeix el dret dels/de les
regidors/es a intervenir.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Vist que no s’ha produït cap intervenció, es procedeix
a tractar el punt següent de l’ordre del dia.
5. DACIÓ DE COMPTE DE LA CONTRACTACIÓ, EN RÈGIM LABORAL
TEMPORAL, I SOTA LA MODALITAT D’INTERINITAT PER SUBSTITUCIÓ, DE LA
SENYORA MARIA CARMEN RICART FARRÓ I DEL SENYOR JUAN JOSÉ DÍAZ
GARCÍA
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Dono la paraula al secretari municipal perquè llegeixi
el dictamen que té per títol “5. Dació de compte de la contractació, en règim laboral
temporal, i sota la modalitat d’interinitat per substitució, de la senyora Maria Carmen
Ricart Farró i del senyor Juan José Díaz García”.
SR. SECRETARI: Dació de compte de la contractació, en règim laboral temporal, i sota
la modalitat d’interinitat per substitució, de la senyora Maria Carmen Ricart Farró i del
senyor Juan José Díaz García
Fets
1. El 30 de setembre de 2016 es dicta el Decret núm.604/2016, en virtut del qual es
contracta, en regim laboral temporal, i sota la modalitat d’interinitat fins a la
reincorporació a jornada completa de la senyora Laura Aranda Carrión, a la senyora
Maria Carmen Ricart Farró per a desenvolupar les tasques d’auxiliar administrativa de
l’oficina municipal de turisme, amb efectes 4 d’octubre de 2016.
2. L’11 de novembre de 2016 es dicta el Decret núm.683/2016, en virtut del qual es
contracta, en regim laboral temporal, i sota la modalitat d’interinitat per substitució, i per
a cobrir la baixa per incapacitat temporal del senyor Francesc Pericay Albertí, al senyor
Juan José Díaz García per a desenvolupar les tasques d’operari de serveis de la
brigada municipal, amb efectes 15 de novembre de 2016.
3. El 24 de novembre de 2016 es publiquen aquestes contractacions en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya núm.7254.
4. El 25 de novembre de 2016 es publiquen aquestes contractacions en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona núm.226.
5. El 23 de gener de 2017 la Comissió Informativa de Governació emet dictamen
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favorable.
6. Vista la proposta favorable de l’Àrea de Governació.
Fonaments de dret
1. L’article 20.2 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de
l’Estat per a l’any 2016, estableix que durant l’any 2016 no es procedirà a la contractació
de personal laboral temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de
funcionaris interins, excepte casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i
inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es
considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials.
2. El 15 de juny de 1994 es dicta resolució pel Director General de Comerç Interior i
Serveis en virtut de la qual es qualifica el municipi de Pals com a turístic. El contingut
d’aquesta resolució s’amplia amb la resolució de 5 de desembre de 2005 del Director
General de Comerç.
3. L’article 19 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, preveu que
sens perjudici dels serveis mínims establerts amb caràcter general i de les
competències que corresponen a altres administracions públiques, els municipis
turístics han de prestar també els serveis següents:
(...)
c) La promoció i la protecció dels recursos turístics del terme municipal.
(...)
4. L’article 125 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa
en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya,
estableix que el personal interí i el personal contractat laboral temporal ha de ser
seleccionat mitjançant convocatòria pública que garanteixi els principis enunciats en
els articles 23.2. i 103.3 de la Constitució espanyola. No obstant això, i amb caràcter
excepcional, sempre i quan concorri causa d'urgència apreciada per l'Administració, es
pot nomenar personal interí o contractar personal laboral temporal directament, sense
necessitat de convocatòria.
5. L’article 94.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal de les entitats locals, preveu que en el cas de màxima urgència, el
nomenament del personal interí i la contractació del personal laboral temporal s'han de
publicar al butlletí oficial de la província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
i se n'ha de donar coneixement al Ple en la primera sessió que tingui.
Per tot això, i de conformitat amb l’article 54 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, es proposa al
Ple de la Corporació l’adopció dels següents
Acords
Primer. Informar de la contractació, en regim laboral temporal, i sota la modalitat
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d’interinitat fins a la reincorporació a jornada completa de la senyora Laura Aranda
Carrión, de la senyora Maria Carmen Ricart Farró per a desenvolupar les tasques
d’auxiliar administrativa de l’oficina municipal de turisme, amb efectes 4 d’octubre de
2016.
Segon. Informar de la contractació, en regim laboral temporal, i sota la modalitat
d’interinitat per substitució, i per a cobrir la baixa per incapacitat temporal del senyor
Francesc Pericay Albertí, del senyor Juan José Díaz García per a desenvolupar les
tasques d’operari de serveis de la brigada municipal, amb efectes 15 de novembre de
2016.
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 subjecte a votació. No obstant això, es reconeix el dret dels/de les
regidors/es a intervenir.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Vist que no s’ha produït cap intervenció, es procedeix
a tractar el punt següent de l’ordre del dia.
6. DACIÓ DE COMPTE DE LA CONTRACTACIÓ, EN RÈGIM LABORAL
TEMPORAL, I SOTA LA MODALITAT D’OBRA O SERVEI DETERMINAT, DE LA
SENYORA SÍLVIA PEDRET MORALES
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Dono la paraula al secretari municipal perquè llegeixi
el dictamen que té per títol “6. Dació de compte de la contractació, en règim laboral
temporal, i sota la modalitat d’obra o servei determinat, de la senyora Sílvia Pedret
Morales”.
SR. SECRETARI: Dació de compte de la contractació, en règim laboral temporal, i sota
la modalitat d’obra o servei determinat, de la senyora Sílvia Pedret Morales
Fets
1. El 2 de desembre de 2016 es dicta el Decret núm.725/2016, en virtut del qual es
contracta, en regim laboral temporal, i sota la modalitat d’obra o servei determinat, a la
senyora Sílvia Pedret Morales per a desenvolupar les tasques d’auxiliar administrativa
del Museu Casa de Cultura Ca la Pruna, amb efectes 6 de desembre de 2016, i fins a
l’1 de gener de 2017, ambdós inclosos.
2. El 15 de desembre de 2016 es publica aquesta contractació en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm.7267.
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3. El 19 de desembre de 2016 es publica aquesta contractació en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona núm.240.
4. El 23 de gener de 2017 la Comissió Informativa de Governació emet dictamen
favorable.
5. Vista la proposta favorable de l’Àrea de Governació.
Fonaments de dret
1. L’article 20.2 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de
l’Estat per a l’any 2016, estableix que durant l’any 2016 no es procedirà a la contractació
de personal laboral temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de
funcionaris interins, excepte casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i
inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es
considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials.
2. El 15 de juny de 1994 es dicta resolució pel Director General de Comerç Interior i
Serveis en virtut de la qual es qualifica el municipi de Pals com a turístic. El contingut
d’aquesta resolució s’amplia amb la resolució de 5 de desembre de 2005 del Director
General de Comerç.
3. L’article 19 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, preveu que
sens perjudici dels serveis mínims establerts amb caràcter general i de les
competències que corresponen a altres administracions públiques, els municipis
turístics han de prestar també els serveis següents:
(...)
c) La promoció i la protecció dels recursos turístics del terme municipal.
(...)
4. L’article 125 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa
en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya,
estableix que el personal interí i el personal contractat laboral temporal ha de ser
seleccionat mitjançant convocatòria pública que garanteixi els principis enunciats en
els articles 23.2. i 103.3 de la Constitució espanyola. No obstant això, i amb caràcter
excepcional, sempre i quan concorri causa d'urgència apreciada per l'Administració, es
pot nomenar personal interí o contractar personal laboral temporal directament, sense
necessitat de convocatòria.
5. L’article 94.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal de les entitats locals, preveu que en el cas de màxima urgència, el
nomenament del personal interí i la contractació del personal laboral temporal s'han de
publicar al butlletí oficial de la província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
i se n'ha de donar coneixement al Ple en la primera sessió que tingui.
Per tot això, i de conformitat amb l’article 54 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, es proposa al
Ple de la Corporació l’adopció dels següents
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Acords
Primer. Informar de la contractació, en regim laboral temporal, i sota la modalitat d’obra
o servei determinat, de la senyora Sílvia Pedret Morales per a desenvolupar les
tasques d’auxiliar administrativa del Museu Casa de Cultura Ca la Pruna, amb efectes
6 de desembre de 2016, i fins a l’1 de gener de 2017, 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.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: S’informa que aquest dictamen és informatiu, per la
qual cosa no resta subjecte a votació. No obstant això, es reconeix el dret dels/de les
regidors/es a intervenir.
SRA. MIREIA BONILLA I OLIVERAS: Des del dia 6 de desembre i fins l’1 de gener, a
Ca la Pruna, es va fer una exposició de noranta pessebres, aproximadament,
construïts amb diferents materials. Vàrem considerar que era una bona cosa a fer per
aquests dies de Nadal i tenir obert a Ca la Pruna en èpoques que no és habitual. Per
fer aquesta funció es va contractar la Sílvia Pedret.
SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ: La factura de set-cents escaig d’euros
correspon a l’exposició de pessebres?
SRA. MIREIA BONILLA I OLIVERAS: Sí.
SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ: Aquesta quantitat és la que ha cobrat aquesta
senyora?
SRA. MIREIA BONILLA I OLIVERAS: No. Una associació és propietària d’aquests
pessebres i ens va oferir exposar-los a Pals. El transport, muntatge i desmuntatge té
aquest cos.
SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ: L’exposició ha estat gratuïta?
SRA. MIREIA BONILLA I OLIVERAS: Sí, ha sigut gratuïta. Seria el cost del lloguer de
l’exposició per dir-ho així. Com que a l’hivern Ca la Pruna és tancat s’ha hagut de
contractar una persona per aquests dies que s’ha obert amb motiu de l’exposició de
pessebres. Es va aprofitar perquè l’associació del Pessebre Vivent també exposés
fotos i cartells amb motiu del seu trentè aniversari. A més de visitar el pessebre es
donava una altra opció. Es va obrir tots els dies festius amb un horari intensiu des de
les onze del matí fins les sis de la tarda. Van veure l’exposició mil trenta persones.
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7. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET NÚM.667/2016, DE 9 DE NOVEMBRE, EN
VIRTUT DEL QUAL ES NOMENA EL SENYOR JORDI MEMBRILLA FALGUERAS
FUNCIONARI INTERÍ 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 “7. Dació de compte del Decret núm.667/2016, de 9 de
novembre, en virtut del qual es nomena el senyor Jordi Membrilla Falgueras funcionari
interí de l’Ajuntament de Pals per a ocupar una plaça d’agent de la Policia Local”.
SR. SECRETARI: Dació de compte del Decret núm.667/2016, de 9 de novembre, en
virtut del qual es nomena el senyor Jordi Membrilla Falgueras funcionari interí de
l’Ajuntament de Pals per a ocupar una plaça d’agent de la Policia Local
Fets
1. El 9 de novembre de 2016 es dicta el Decret núm.677/2016, en virtut del qual es
nomena funcionari interí de l’Ajuntament de Pals el senyor Jordi Membrilla Falgueras
per a ocupar una plaça d’agent de la Policia Local, enquadrada a l’escala
d’administració especial, subescala de serveis especials, subgrup de classificació C1 i
complement de destí 14.
Els efectes d’aquest nomenament ho són a partir del 17 de novembre de 2016, i fins a
la reincorporació de la senyora Natalia Ortiz de la Tabla.
2. El 17 de novembre de 2016 el senyor Jordi Membrilla Falgueras pren possessió de la
plaça per la qual fou nomenat.
3. El 21 de novembre de 2016 es publica aquest nomenament en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm.7251. Simultàniament es publica en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona núm.222.
4. El 23 de gener de 2017 la Comissió Informativa de Governació emet dictamen
favorable.
5. Vista la proposta favorable de l’Àrea de Governació.
Fonaments de dret
1. L’article 31.2.a) del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals, estableix que el personal
interí pot ser nomenat per tal de cobrir transitòriament places que han de ser ocupades
definitivament per funcionaris o funcionàries de carrera.
2. L’article 20.2 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de
l’Estat per a l’any 2016, estableix que durant l’any 2016 no es procedirà a la contractació
de personal laboral temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de
funcionaris interins, excepte casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i
inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es
considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials.

Ajuntament de Pals
3. L’article 94.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal de les entitats locals, preveu que en el cas de màxima urgència, el
nomenament del personal interí i la contractació del personal laboral temporal s'han de
publicar al butlletí oficial de la província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
i se n'ha de donar coneixement al Ple en la primera sessió que tingui.
4. La Sentència núm.835 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d’11 de juny de
2002 (recurs núm.752/1991) declara la nul·litat de l’article 7.d) del Decret 214/1990, de 30
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal de les entitats locals, en virtut del
qual s’estableix que el personal interí cessa en la seva relació amb l’entitat local pel
transcurs del període pel qual va ser nomenat. En conseqüència, el nomenament del
personal interí únicament respon a fets determinants que configuren els supòsits en que
sí és possible dur a terme aquest tipus de nomenaments, entre els quals no es troba el
simple supòsit de nomenament per un període de temps determinat, sense més, sinó que
el nomenament ha de tenir la seva causa en les pròpies necessitats del servei, la
cobertura del qual resulta urgent, per la qual cosa no pot esperar-se a la seva provisió per
mitjans regulars.
Per tot això, i de conformitat amb l’article 54 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, es proposa al
Ple de la Corporació l’adopció dels següents
Acords
Primer. Informar del nomenament, amb efectes 17 de novembre de 2016, i segons
Decret núm.677/2016, de 9 de novembre, del senyor Jordi Membrilla Falgueras com a
funcionari interí de l’Ajuntament de Pals per a ocupar una plaça vacant 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, i fins a la reincorporació
de la senyora Natalia Ortiz de la Tabla.
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 subjecte a votació. No obstant això, es reconeix el dret dels/de les
regidors/es a intervenir.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Vist que no s’ha produït cap intervenció, es procedeix
a tractar el punt següent de l’ordre del dia.
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8. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET NÚM.732/2016, DE 13 DE DESEMBRE, EN
VIRTUT DEL QUAL ES MODIFICA EL CALENDARI DE LES SESSIONS
ORDINÀRIES
DELS
ÒRGANS
COL·LEGIATS
(PLE
I
COMISSIONS
INFORMATIVES) CORRESPONENTS AL PROPER MES DE GENER
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Dono la paraula al secretari municipal perquè llegeixi
el dictamen que té per títol “8. Dació de compte del Decret núm.732/2016, de 13 de
desembre, en virtut del qual es modifica el calendari de les sessions ordinàries dels
òrgans col·legiats (Ple i Comissions Informatives) corresponents al proper mes de
gener”.
SR. SECRETARI: Dació de compte del Decret núm.732/2016, de 13 de desembre, en
virtut del qual es modifica el calendari de les sessions ordinàries dels òrgans
col·legiats (Ple i Comissions Informatives) corresponents al proper mes de gener
Fets
1. El 13 de desembre de 2016 es dicta el Decret núm.732/2016, el contingut del qual es
reprodueix a continuació:
“DECRET NÚM.732/2016
Exp.núm.3/16
Assumpte: modificació calendari sessions òrgans col·legiats gener-17
Persones interessades: Mireia Bonilla i Oliveras; Sergi Brull i Costa; Xavier Coll i
Rovira; Martí Duran i Bofill; Josep Lluís Galiano i Barceló; Sílvia Monar i Aynier;
Estefanía Peralta Rubio; Marisol Perea Martín; Maite Servià i Pericay; Narcís Subirana
i Feliu; Maria Lluïsa Farràs Muñoz
FETS
1. El 2 de juliol de 2015 el Ple municipal, en sessió extraordinària, i amb motiu de
l’aprovació del cartipàs municipal per al mandat 2015-2019, determina el règim de
sessions dels òrgans col·legiats següents:
a) Ple: celebrarà sessió ordinària cada dos mesos, el segon dijous de mes, a
partir de les 19.30 hores. Si aquest dia fos inhàbil, la sessió tindrà lloc
l’immediat hàbil posterior, a la mateixa hora i amb idèntic caràcter ordinari.
b) Comissions Informatives: celebrarà sessió ordinària cada dos mesos, el
segon dilluns de mes, a partir de les 19.30 hores. Si aquest dia fos inhàbil, la
sessió tindrà lloc l’immediat hàbil posterior, a la mateixa hora i amb idèntic
caràcter ordinari.
2. El 7 de desembre de 2016 la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, proposa
modificar el règim de sessions dels òrgans col·legiats (Ple i Comissions Informatives)
previst per al proper mes de gener, en els termes següents:
a) Ple: sessió ordinària el 26 de gener de 2017, a partir de les 19.30 hores.
b) Comissions Informatives: sessió ordinària el 23 de gener de 2017, a partir de
les 19.30 hores.
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FONAMENTS DE DRET
El cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 estableix que l’alcaldessa podrà posposar
o avançar la celebració de les sessions ordinàries i alterar l’horari quan per raons
organitzatives o conjunturals sigui necessari i convenient per als interessos municipals.
En aquests casos, el canvi de data i hora no alterarà el caràcter de la sessió.
Per tot això, i en virtut de les facultats que m’han estat atribuïdes pels articles 21.1.c)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 53.1.c) 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,
RESOLC:
Primer. Modificar el calendari de les sessions ordinàries dels òrgans col·legiats (Ple i
Comissions Informatives) corresponents al proper mes de gener, en els termes
següents:
- Les Comissions Informatives celebraran sessió ordinària el 23 de gener de 2017, a
partir de les 19.30 hores.
- El Ple celebrarà sessió ordinària el 26 de gener de 2017, a partir de les 19.30 hores.
Segon. Notificar aquesta resolució als/les regidors/es que en sessió plenària de data
13 de juny de 2015 van prendre vàlidament possessió del seu càrrec.
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.”.
2. El 23 de gener de 2017 la Comissió Informativa de Governació emet dictamen
favorable.
3. Vista la proposta favorable de l’Àrea de Governació.
Fonaments de dret
El cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 estableix que l’alcaldessa podrà posposar
o avançar la celebració de les sessions ordinàries i alterar l’horari quan per raons
organitzatives o conjunturals sigui necessari i convenient per als interessos municipals.
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En aquests casos, el canvi de data i hora no alterarà el caràcter de la sessió.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
Acords
Primer. Donar compte del Decret núm.732/2016, de 13 de desembre, en virtut del qual
es modifica el calendari de les sessions ordinàries dels òrgans col·legiats (Ple i
Comissions Informatives) corresponents al proper mes de gener.
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 subjecte a votació. No obstant això, es reconeix el dret dels/de les
regidors/es a intervenir.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Vist que no s’ha produït cap intervenció, es procedeix
a tractar el punt següent de l’ordre del dia.
9. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET NÚM.761/2016, DE 28 DE DESEMBRE, EN
VIRTUT DEL QUAL ES NOMENEN ALCALDES ACCIDENTALS DURANT EL
PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 2 I EL 4 DE GENER DE 2017, AMBDÓS
INCLOSOS
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Dono la paraula al secretari municipal perquè llegeixi
el dictamen que té per títol “9. Dació de compte del Decret núm.761/2016, de 28 de
desembre, en virtut del qual es nomenen alcaldes accidentals durant el període
comprès entre el 2 i el 4 de gener de 2017, ambdós inclosos”.
SR. SECRETARI: Dació de compte del Decret núm.761/2016, de 28 de desembre, en
virtut del qual es nomenen alcaldes accidentals durant el període comprès entre el 2 i
el 4 de gener de 2017, ambdós inclosos
Fets
1. El 28 de desembre de 2016 es dicta el Decret núm.761/2016, el contingut del qual es
reprodueix a continuació:
“DECRET NÚM.761/2016
Exp.núm.3/16
Assumpte: nomenament alcalde accidental
Persones interessades: Sílvia Monar i Aynier; Sergi Brull i Costa; Martí Duran i Bofill;
Maite Servià i Pericay
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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 28 de desembre de 2016 la senyora Sílvia Monar i Aynier, alcaldessa, comunica
al secretari municipal que durant el període comprès entre el 2 i el 4 de gener de 2017,
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
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, i en virtut de les facultats que m’han estat atribuïdes,
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RESOLC:
Primer. Informar al senyor Sergi Brull i Costa, primer tinent d’alcalde, que durant el
període comprès entre el 2 i el 4 de gener de 2017, 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.”.
2. El 23 de gener de 2017 la Comissió Informativa de Governació emet dictamen
favorable.
3. Vista la proposta favorable de l’Àrea de Governació.
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
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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.761/2016, de 28 de desembre, en virtut del qual
es nomenen alcaldes accidentals durant el període comprès entre el 2 i el 4 de gener
de 2017, 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.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: S’informa que aquest dictamen és informatiu, per la
qual cosa no resta subjecte a votació. No obstant això, es reconeix el dret dels/de les
regidors/es a intervenir.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Vist que no s’ha produït cap intervenció, es procedeix
a tractar el punt següent de l’ordre del dia.
10. RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM.749/2016, DE 20 DE DESEMBRE, EN VIRTUT
DEL QUAL S’APROVA L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PALS AL CONTRACTE
DERIVAT (EXP. 2015.05 D1) DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT
D’ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA
(EXP. 2015.05 D01)
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Dono la paraula al secretari municipal perquè llegeixi
el dictamen que té per títol “10. Ratificació del Decret núm.749/2016, de 20 de
desembre, en virtut del qual s’aprova l’adhesió de l’Ajuntament de Pals al contracte
derivat (Exp. 2015.05 D1) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica
destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01)”.
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SR. SECRETARI: Ratificació del Decret núm.749/2016, de 20 de desembre, en virtut
del qual s’aprova l’adhesió de l’Ajuntament de Pals al contracte derivat (Exp. 2015.05
D1) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01)
Fets
1. El 20 de desembre de 2016 es dicta el Decret núm.749/2016, el contingut del qual es
reprodueix a continuació:
“DECRET NÚM.749/2016
Exp.núm.160465/2016
Assumpte: adhesió contracte derivat 2015-05 D1 Acord marc subministrament energia
elèctrica
Persones interessades: Associació Catalana de Municipis i Comarques; Consorci
Català pel Desenvolupament Local; Endesa Energia, SAU
FETS
1. El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva
de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives
particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió Executiva de
data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord
marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall d’empreses
seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”:
Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA
(Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots
AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la formalització
efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27 d’octubre de
2016.
2. Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal
efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per
Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al
perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord
adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016,
el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament d’energia
elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU
d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del present
acord i a l’empara dels articles 25 i següents del PCAP que va regir la licitació de
l’Acord marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat
amb els articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels
corresponents contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una
subhasta electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.
3. El 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat mercantil
adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament
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elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.
4. Vistos els antecedents existents en aquesta Corporació relatius a exercicis anteriors
dels que es desprèn l’adhesió al darrer acord marc d’electricitat promogut per l’ACM i
subscrit per la mercantil Endesa Energia, SAU, del qual es deriva un estalvi significatiu
i una optimització respecte al procediment de licitació realitzat per l’esmentada entitat.
5. Vist que es voluntat de l’Ajuntament de Pals vetllar per l’eficiència i el manteniment
dels termes acordats en l’execució dels processos de contractació pública, afavorint
l’agilització de tràmits.
6. Vist que a criteri de de l’Ajuntament de Pals, i de conformitat amb l’article 22 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, l’adhesió al contracte derivat (Exp. 2015.05 D1) de
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica es l’opció més eficient que permet
complir la normativa vigent.
7. Vista la proposta favorable de l’Àrea d’Hisenda, Ensenyament i Serveis Socials.
FONAMENTS DE DRET
Atès el contingut dels plecs clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de
2016, i del plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la
Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016, amb relació els articles 156 i 198
del Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic, i 52 i següents 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.
Per tot això, i en virtut de les facultats que m’han estat atribuïdes,
RESOLC:
Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Pals al contracte derivat (Exp. 2015.05
D1) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un termini de dotze mesos, des de l'1 de
gener de 2017 al 31 de desembre de 2017, d’acord amb el següent detall de
condicions econòmiques especificades per lots i tarifes:
Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa tensió:

Tarifa/període

Preu adjudicat €/MWh

Sublot BT1

2.0A

112,158

Sublot BT2

2.0DHAP1

136,573

Sublot BT3

2.0DHAP2

56,843

Sublot BT4

2.0DHSP1

135,3
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Sublot BT5

2.0DHSP2

64,3

Sublot BT6

2.0DHSP3

52,7

Sublot BT7

2.1A

128,298

Sublot BT8

2.1DHAP1

150,298

Sublot BT9

2.1DHAP2

72,198

Sublot BT10

2.1DHSP1

150,298

Sublot BT11

2.1DHSP2

79,398

Sublot BT12

2.1DHSP3

64,898

Sublot BT13

3.0AP1

97,098

Sublot BT14

3.0AP2

83,098

Sublot BT15

3.0AP3

55,458

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta tensió:

Tarifa/període

Preu adjudicat €/MWh

Sublot AT1

3.1AP1

86,409

Sublot AT2

3.1AP2

78,578

Sublot AT3

3.1AP3

60,419

Sublot AT4

6.1AP1

102,467

Sublot AT5

6.1AP2

85,326

Sublot AT6

6.1AP3

78,542

Sublot AT7

6.1AP4

68,951

Sublot AT8

6.1AP5

62,489

Sublot AT9
6.1AP6
53,382
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05
D1).
Preus del terme de potència:
Baixa
tensió

€/kW i any

Tarifa

Període 1

2.0 A

38,043426

2.0 DHA

38,043426

2.0 DHS

38,043426

2.1 A

44,444710

2.1 DHA

44,444710

2.1 DHS

44,444710

3.0 A

40,728885 24,437330 16,291555

Període 2 Període 3
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Alta tensió

€/kW i any

Tarifa

Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6

3.1 A

59,173468 36,490689 8,367731

6.1 A

39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent: Ordre IET/107/2014,
de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014,
de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).
Segon. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor de la mercantil Endesa
Energia, SAU, adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc de subministrament
d’energia elèctrica.
Tercer. Notificar aquesta resolució a la Central de Contractació de l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques, al Consorci Català pel desenvolupament Local i a
la mercantil Endesa Energia, SAU.
Quart. Traslladar aquesta resolució a la Intervenció municipal.
Cinquè. Ratificar aquesta resolució en el proper Ple.
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 23 de gener de 2017 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
La Disposició addicional segona, apartat 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, estableix 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.
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Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
Acords
Primer. Ratificar el Decret núm.749/2016, de 20 de desembre, en virtut del qual
s’aprova l’adhesió de l’Ajuntament de Pals al contracte derivat (Exp. 2015.05 D1) de
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2015.05 D01).
Segon. 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. SÍLVIA MONAR I AYNIER: El senyor regidor vol explicar el punt.
SR. SERGI BRULL I COSTA: Tal com vàrem explicar a la Comissió Informativa, la
voluntat de l’Ajuntament de Pals és adherir-se al conveni marc de l’ACM per poder-se
beneficiar d’uns preus de l’energia més avantatjosos. Cada any ens hi acollim.
SR. JOSEP LLUÍS GALIANO BARCELÓ: Si és per estalviar diners sense haver
d’esperar que plogui o faci vent perquè s’abaixi el cost de la llum, serà benvingut.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Finalitzades les intervencions, es sotmet aquest
dictamen a votació amb el resultat següent: nou vots a favor dels/de les regidors/es
dels grups municipals de Junts per Pals-Acord Municipal (JxP-AM), Convergència i
Unió (CiU) i de Compromís amb Pals, i una abstenció de la regidora del grup municipal
socialista de l’Ajuntament de Pals. En conseqüència, el dictamen es considera aprovat
per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
11. RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM.763/2016, DE 28 DE DESEMBRE, EN VIRTUT
DEL QUAL S’AUTORITZA UNA COMPENSACIÓ ECONÒMICA A FAVOR DE LA
MERCANTIL SUARA SERVEIS, SCCL, CONCESSIONÀRIA DEL SERVEI PÚBLIC DE
L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL DE PALS, AMB LA FINALITAT DE MANTENIR
L’EQUILIBRI FINANCER DE LA CONCESSIÓ
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Dono la paraula al secretari municipal perquè llegeixi
el dictamen que té per títol “11. Ratificació del Decret núm.763/2016, de 28 de
desembre, en virtut del qual s’autoritza una compensació econòmica a favor de la
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mercantil Suara Serveis, SCCL, concessionària del servei públic de l’escola bressol
municipal de Pals, amb la finalitat de mantenir l’equilibri financer de la concessió”.
SR. SECRETARI: Ratificació del Decret núm.763/2016, de 28 de desembre, en virtut
del qual s’autoritza una compensació econòmica a favor de la mercantil Suara Serveis,
SCCL, concessionària del servei públic de l’escola bressol municipal de Pals, amb la
finalitat de mantenir l’equilibri financer de la concessió
Fets
1. El 28 de desembre de 2016 es dicta el Decret núm.763/2016, el contingut del qual es
reprodueix a continuació:
“DECRET NÚM.763/2016
Exp.núm.160363/2016
Assumpte: manteniment equilibri financer concessió
Persona interessada: Suara Serveis, SCCL
FETS
1. El 16 d’agost de 2012 el Ple municipal, en sessió ordinària, adjudica a la mercantil
Suara Serveis, SCCL, la gestió, mitjançant la modalitat de concessió, del servei públic
de l’escola bressol municipal de Pals i, amb aquest efecte, l’explotació de l’immoble i
dels bens i instal·lacions que li estan adscrits, pel preu de tres-cents quaranta-nou mil
vuitanta-vuit euros (349.088,00 euros), IVA exclòs, amb estricta subjecció al plec de
clàusules administratives i tècniques particulars, aprovat pel Ple municipal el 21 de
juny de 2012.
2. El 13 de desembre de 2016 (RE núm.3488/2016) la senyora Montse Castelló
Marquès, en representació de l’escola bressol municipal Quermany Petit, presenta una
instància en virtut de la qual lliura el compte d’explotació corresponent al curs escolar
2015-2016, i l’informe econòmic corresponent. Simultàniament, adjunta escrit de la
senyora Maria Àngels Domènech Pou, en representació de la mercantil Suara Serveis,
SCCL, en virtut del qual sol·licita l’aplicació efectiva de la clàusula vint-i-unena del plec de
clàusules administratives i tècniques particulars, segons la qual es regula el dret del
concessionari a obtenir una compensació econòmica per tal que es mantingui l’equilibri
econòmic financer de la concessió, en cas que es produeixin modificacions en el
servei que incrementin les despeses o disminueixin la retribució, quan hi hagi una
ruptura de l’equilibri econòmic per causes anormals i imprevisibles, o bé quan la
Corporació decideixi assumir directament el servei per motius d’interès públic (rescat)
o suprimir-lo, independentment de la culpa del concessionari.
3. El 28 de desembre de 2016 l’interventor municipal emet informe codi 129-16.
4. Vista la proposta favorable de l’Àrea d’Hisenda, Ensenyament i Acció Social.
FONAMENTS DE DRET
1. L’article 259.3 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, estableix que en tots els casos l’ens
local ha de garantir l’equilibri econòmic de la concessió.
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2. L’article 249.b) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), preveu que l’ens local titular del servei
objecte de la concessió ha de mantenir l’equilibri financer de la concessió. A aquest
efecte, ha de compensar econòmicament el concessionari, per raó de les
modificacions que li ordeni introduir al servei que incrementin les despeses o
disminueixin la retribució, i ha de revisar les tarifes i subvencions quan, encara que no
hi hagi modificacions del servei, circumstàncies anormals i imprevisibles
sobrevingudes determinin, en qualsevol sentit, la ruptura de l’equilibri econòmic.
3. L’article 244.2.b) del ROAS estableix que en el règim de la concessió s’ha de
diferenciar la retribució econòmica del concessionari, l’equilibri de la qual, segons les
bases que hagin servit per a l’atorgament de la concessió, ha de mantenir-se, en tot
cas, en funció de l’amortització necessària, durant el termini d’aquella, del cost de
l’establiment del servei que hagués satisfet, com també de les despeses d’explotació i
del benefici industrial normal.
4. L’article 251.2 del ROAS estableix que si com a forma de retribució, total o parcial,
s’ha acordat l’atorgament d’una subvenció, aquesta no pot revestir la forma de garantia
de rendiment mínim ni qualsevol altra modalitat susceptible d’estimular l’augment de
les despeses d’explotació i, en general, una gestió econòmica deficient per al
concessionari i el trasllat de les resultes d’aquella a l’ens concedent.
5. L’article 302.1 del ROAS preveu que les tarifes dels serveis locals que es prestin per
concessió s’entenen subjectes, si s’escau, a la revisió periòdica i extraordinària,
d’acord amb el que estableix l’article 249 d’aquest Reglament.
6. L’article 302.3 del ROAS estableix que la revisió extraordinària és procedent, d’ofici
o a sol·licitud del concessionari, en cas de desequilibri econòmic de la concessió, per
circumstàncies que siguin independents de la bona gestió del contractista, mitjançant
la compensació econòmica o a través de la revisió de les tarifes i de les subvencions,
si s’escau.
Per tot això, i en virtut de les facultats que m’han estat atribuïdes pels articles 21.1.f)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 53.1.g) 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,
RESOLC:
Primer. Autoritzar, segons instància presentada el 13 de desembre de 2016 (RE
núm.3488/2016), una compensació econòmica per import de setanta-quatre mil cinccents seixanta-set euros i vint-i-nou cèntims (74.567,29€) a favor de la mercantil Suara
Serveis, SCCL, concessionària del servei públic de l’escola bressol municipal de Pals,
amb la finalitat de mantenir l’equilibri financer de la concessió, de conformitat amb
l’informe codi 129-16 emès per l’interventor municipal el 28 de desembre de 2016.
Segon. Notificar aquesta resolució a la mercantil Suara Serveis, SCCL.
Tercer. Traslladar aquesta resolució a la Intervenció municipal.
Quart. Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària.
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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 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 23 de gener de 2017 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
La Disposició addicional segona, apartat 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, estableix 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, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
Acords
Primer. Ratificar el Decret núm.763/2016, de 28 de desembre, en virtut del qual
s’autoritza una compensació econòmica a favor de la mercantil Suara Serveis, SCCL,
concessionària del servei públic de l’escola bressol municipal de Pals, amb la finalitat
de mantenir l’equilibri financer de la concessió.
Segon. 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
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negatiu. No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que
consideri oportú en defensa dels seus interessos.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Dono la paraula al senyor regidor.
SR. MARTÍ DURAN I BOFILL: Pràcticament des del primer any que es dóna aquesta
situació. Ve donat per la diferència entre el nombre real d’alumnes inscrits a l’escola
bressol i la previsió que es va fer en el moment de calcular el cost de la licitació del
servei. Cada any ens passen un compte d’explotació en el qual inclouen les factures
mensuals que correspon a un tant per nen i després calculen les despeses que han
tingut i que correspon, bàsicament, al personal. Aquest personal el van subrogar de
l’ajuntament i per tant varen mantenir les condicions laborals. Tot plegat dóna un dèficit
que l’ajuntament ha de compensar. Intervenció revisa els comptes de Suara perquè
realment siguin les que diuen, un 4% de despesa general i un 1’91 de benefici
industrial, es revisen les factures, TC, etc. S’acaba de polir i s’elabora la liquidació
final.
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), tres abstencions dels/de les regidors/es del grup municipal de Compromís amb
Pals, i un vot en contra de la regidora del grup municipal socialista de l’Ajuntament de
Pals. En conseqüència, el dictamen es considera aprovat per la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació.
12. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE L’INTERVENTOR MUNICIPAL CODI
125-2016, DE 21 DE DESEMBRE (EXP.NÚM.9/16), 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 “12. Dació de compte de l’informe de l’interventor municipal
codi 125-2016, de 21 de desembre (exp.núm.9/16), 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”.
SR. SECRETARI: Dació de compte de l’informe de l’interventor municipal codi 1252016, de 21 de desembre (exp.núm.9/16), 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
1. El 21 de desembre de 2016 (RE núm.3596/2016) l’interventor municipal emet informe
codi 125-2016, en virtut del qual formula les objeccions següents:
Codi factura

Exercici

Proveïdor

16002516

2016

FCC

Concepte

Medio Recollida

Base
imposable
24.942,56€

Motivació
(1)
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Ambiente, SA

16002518

2016

FCC
Medio
Ambiente, SA

16002517

2016

FCC
Medio
Ambiente, SA

16002515

2016

Serveis,
Instal·lacions i
Muntatges, SA

16002752

2016

FCC
Medio
Ambiente, SA

16002753

2016

FCC
Medio
Ambiente, SA

16002751

2016

FCC
Medio
Ambiente, SA

16002766

2016

Serveis,
Instal·lacions i
Muntatges, SA

escombrari
es 10/16
Recollida
sòlids
viaris
10/16
Recollida
sòlids
flotants
10/16
Servei
mantenim
ent
enllumenat
públic
10/16
Recollida
escombrari
es 11/16
Recollida
sòlids
viaris
11/16
Recollida
sòlids
flotants
11/16
Servei
mantenim
ent
enllumenat
públic
11/16

6.890,41€

(1)

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

Exercici

16002516

2016

16002518

2016

Proveïdor

Concepte

Base
imposable

Recollida
FCC
Medio
escombrari 24.942,56€
Ambiente, SA
es 10/16
FCC
Medio Recollida
6.890,41€
Ambiente, SA
sòlids

Motivació
(1)
(1)
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16002517

2016

FCC
Medio
Ambiente, SA

16002515

2016

Serveis,
Instal·lacions i
Muntatges, SA

16002752

2016

FCC
Medio
Ambiente, SA

16002753

2016

FCC
Medio
Ambiente, SA

16002751

2016

FCC
Medio
Ambiente, SA

16002766

2016

Serveis,
Instal·lacions i
Muntatges, SA

viaris
10/16
Recollida
sòlids
flotants
10/16
Servei
mantenim
ent
enllumenat
públic
10/16
Recollida
escombrari
es 11/16
Recollida
sòlids
viaris
11/16
Recollida
sòlids
flotants
11/16
Servei
mantenim
ent
enllumenat
públic
11/16

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. El 21 de desembre de 2016 es dicta el Decret núm.752/2016, en virtut de la qual es
resolen les objeccions formulades per l’interventor municipal a l’informe presentat el 21
de desembre de 2016 (RE núm.3596/2016).
4. El 23 de gener de 2017 la Comissió Informativa d’Hisenda, Ensenyament i Acció
Social emet dictamen favorable.
5. 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
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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,

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.
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
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Acords
Primer. Donar compte de l’informe de l’interventor municipal codi 125-2016, de 21 de
desembre, 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.752/2016, de 21 de desembre, en virtut del qual
es resolen les objeccions recollides a l’informe de l’interventor municipal codi 1252016, de 21 de desembre.
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: Dono la paraula al senyor interventor.
SR. INTERVENTOR: Es tracta de reflectir formalment una objecció respecte la
situació de tràmit que s’està produint pel que fa a la licitació de determinades
prestacions de servei, concretament amb el servei d’escombraries i el de manteniment
de l’enllumenat. Són recurrents i les trobem en mesos anteriors. Fa referència als
mesos d’octubre i novembre de l’exercici 2016.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: S’està treballant per resoldre totes aquestes
qüestions. Esperem que en breu podrem tenir alguna cosa preparada.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: S’informa que aquest dictamen és informatiu, per la
qual cosa no resta subjecte a votació. No obstant això, es reconeix el dret dels/de les
regidors/es a intervenir.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Vist que no s’ha produït cap intervenció, es procedeix
a tractar el punt següent de l’ordre del dia.

13. CONEIXEMENT DE DRETS
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Seguidament es dona compte de la relació de Decrets
que comprèn des del 669/2016 fins el 27/2017, ambdós inclosos.
SR. JOSEP LLUÍS GALIANO BARCELÓ: El decret 734, de 14 de desembre de 2016,
incoació de l’ordenança fiscal núm. 3, conté un error tipogràfic perquè hi consta
“...ordenança fiscal núm. 1” enlloc de “... ordenança fiscal núm. 3”.
SR. SECRETARI: És un error i ja es corregirà.
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SR. JOSEP LLUÍS GALIANO BARCELÓ: El decret 736, de 15 de desembre, aprovació
pressupost, es tracta d’un pressupost de la memòria valorada de l’àrea de Medi
Ambient, a què fa referència?
SR. SECRETARI: El proveïdor és Gustavo Traverso.
SR. SERGI BRULL I COSTA: El manteniment anual de tots els camins públics de Pals
s’havien fet mitjançant una subvenció del PUOSC. I se’ns demanava que per tal de fer
efectiva la subvenció s’havia de justificar mitjançant una memòria o un projecte
executiu segons el cas.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: El projecte que havia redactat l’àrea no tenia validesa
sinó que havia d’estar redactat per un tècnic.
SR. JOSEP LLUÍS GALIANO BARCELÓ: Això és el que anava a preguntar: com és
que s’encarrega la redacció a un extern quan l’ajuntament disposa d’una tècnica?
SR. SERGI BRULL I COSTA: La tècnica va elaborar una petita memòria valorada i
quan la van rebre, se’ns va dir que no era vàlida. S’havia de redactar per un tècnic
competent. Aquest és el motiu.
SR. JOSEP LLUÍS GALIANO BARCELÓ: El decret núm. 15, de 12 de gener, sobre la
renúncia de la mercantil Collage. Hi tinc un interès particular perquè vaig formar part
de la comissió. Com és que ha renunciat si encara li quedava un temps de contracte?
SR. MARTÍ DURAN I BOFILL: El casal de Pals va finalitzar bé. Però, el mes de
setembre alguns treballadors del casal ens varen manifestar que no havien cobrat les
mensualitats i que tenien problemes amb l’empresa. Aquest tema sembla que després
es va solucionar. Aquesta empresa que porta casals i activitats a diversos llocs,
econòmicament va malament. Ens va costar contactar amb ells però finalment ho
vàrem aconseguir i ens van dir que tancaven portes i que estaven tramitant un concurs
de creditors. Això no afecta a l’Ajuntament que ha pagat totes les quantitats que havia
de pagar. Però, ens veiem en l’obligació de demanar-los que renunciïn, per poder
tornar que treure a concurs aquest servei.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: De fet ja han presentat l’escrit de renuncia. Això
implica que s’haurà de tornar a fer el concurs.
SR. MARTÍ DURAN I BOFILL: El casal havia anat bé de cares a l’usuari perquè havia
tingut una bona valoració. L’actitud de l’equip de monitors va ser molt bona. Els
problemes de l’empresa no tenen res a veure amb Pals, no sé exactament quins són.
SR. JOSEP LLUÍS GALIANO BARCELÓ: Entenc, doncs, que la garantia definitiva no
es retornarà.
SR. SECRETARI: En principi aquest és un primer decret on se sol·licita que el
secretari emeti un informe. Efectivament s’ha emès un informe on es pronuncia, entre
altres qüestions, sobre la relativa a la devolució de la garantia definitiva. En el mateix
informe es fa constar que, tractant-se d’una resolució del contracte derivada d’una
renúncia unilateral a l’execució del contracte per part del contractista, no seria
procedent la devolució de la garantia definitiva. L’ajuntament en aquest cas l’hauria de
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confiscar.
SR. JOSEP LLUÍS GALIANO BARCELÓ: He vist que Collage demana la devolució de
la garantia. No sabia perquè havien renunciat, però, també entenia que si havia estat
Collage qui havia renunciat no tenien dret a la devolució.
SR. SECRETARI: En tot cas, l’ajuntament podria arribar a ponderar si es queda i
confisca tota la garantia o nomé una part. En funció del perjudici que representi
aquesta renuncia a l’execució del contracte. Abans de confiscar la garantia s’ha de
donar audiència a la pròpia persona interessada, el contractista, perquè es manifesti.
Aquest tràmit tot just s’ha fet en el dia d’avui.
SR. MARTÍ DURAN I BOFILL: Quan tot això se solucioni ens tornarem a trobar amb
un nou concurs.
14. ASSUMPTES URGENTS
14.1. APROVACIÓ DE LA MOCIÓ “EL MÓN LOCAL AMB LA CAMPANYA CASA
NOSTRA ÉS CASA VOSTRA”
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Dono la paraula al secretari municipal perquè llegeixi
el dictamen que té per títol “14.1. Aprovació de la moció El món local amb la campanya
Casa Nostra És Casa Vostra”.
SR. SECRETARI: Aprovació de la moció “El món local amb la campanya Casa Nostra
És Casa Vostra”
Fets
1. El 22 de gener de 2017 l’Àrea d’Hisenda, Ensenyament i Acció Social proposa
l’aprovació de la moció “El món local amb la campanya Casa Nostra És Casa Vostra”, la
qual es transcriu a continuació:
“EL MÓN LOCAL CATALÀ AMB LA CAMPANYA CASA NOSTRA ÉS CASA
VOSTRA
Des de l’estiu de 2015 Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a
conseqüència del desplaçament forçat de centenars de milers de persones que
escapen de l’horror de la guerra, esperant una nova vida digna.
Des del primer moment, la immensa majoria d’ens locals catalans han mostrat
la seva predisposició a acollir persones refugiades, malgrat no disposar de les
competències d’asil, i han dedicat recursos per ajudar-les mitjançant la
campanya d’emergència del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
per ajudar a les persones que cerquen refugi a Europa, i sensibilitzar sobre la
situació en que viuen i les causes que han provocat la seva fugida.
Mentre això passava, la majoria dels governs europeus i les institucions
internacionals i de la Unió Europea han incomplert els acords signats sobre
refugi i asil, mentre la societat civil catalana reaccionava mostrant la seva
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solidaritat activa, tot mobilitzant-se a l’hora de demanar a les institucions
competents que obrissin vies segures per poder acollir persones refugiades.
En aquest sentit, ha sorgit a Catalunya la campanya unitària Casa Nostra És
Casa Vostra, conformada per milers de persones a títol individual, col·lectius i
moviments socials, ONG i empreses del sector cultural, amb l’objectiu de
denunciar la situació que viuen les persones refugiades i migrants, aconseguir
la sensibilització i mobilització de la ciutadania i demanar polítiques d’acollida
reals i efectives a les institucions, sota el lema “volem acollir”.
Les entitats municipalistes catalanes han rebut la petició de la campanya Casa
Nostra És Casa Vostra de fer tot el possible perquè el món local mantingui i
reforci el seu compromís actiu ajudant les persones que necessiten protecció
internacional, i es sumi a la seva iniciativa.
Per tot això, des de l’Ajuntament de Pals es proposa l'adopció dels següents
acords:


Declarar el municipi de Pals municipi adherit a la campanya Casa Nostra És
Casa Vostra.



Sumar-se a la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en
trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea mediterrània del
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.



Convocar a la ciutadania a mobilitzar-se assistint a la convocatòria de
manifestació de la campanya Casa Nostra És Casa Vostra que es celebrarà
a Barcelona el proper 18 de febrer.

Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a
la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a
la Campanya Casa Nostra És Casa Vostra, així com a les entitats socials del
municipi (o ens local supramunicipal si és el cas).”.
2. Vista la proposta favorable de l’Àrea d’Hisenda, Ensenyament i Acció Social.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
Acords
Primer. Aprovar la moció “El món local amb la campanya Casa Nostra És Casa Vostra”,
la qual es transcriu a continuació:
“EL MÓN LOCAL CATALÀ AMB LA CAMPANYA CASA NOSTRA ÉS CASA
VOSTRA
Des de l’estiu de 2015 Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a
conseqüència del desplaçament forçat de centenars de milers de persones que
escapen de l’horror de la guerra, esperant una nova vida digna.
Des del primer moment, la immensa majoria d’ens locals catalans han mostrat
la seva predisposició a acollir persones refugiades, malgrat no disposar de les
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competències d’asil, i han dedicat recursos per ajudar-les mitjançant la
campanya d’emergència del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
per ajudar a les persones que cerquen refugi a Europa, i sensibilitzar sobre la
situació en que viuen i les causes que han provocat la seva fugida.
Mentre això passava, la majoria dels governs europeus i les institucions
internacionals i de la Unió Europea han incomplert els acords signats sobre
refugi i asil, mentre la societat civil catalana reaccionava mostrant la seva
solidaritat activa, tot mobilitzant-se a l’hora de demanar a les institucions
competents que obrissin vies segures per poder acollir persones refugiades.
En aquest sentit, ha sorgit a Catalunya la campanya unitària Casa Nostra És
Casa Vostra, conformada per milers de persones a títol individual, col·lectius i
moviments socials, ONG i empreses del sector cultural, amb l’objectiu de
denunciar la situació que viuen les persones refugiades i migrants, aconseguir
la sensibilització i mobilització de la ciutadania i demanar polítiques d’acollida
reals i efectives a les institucions, sota el lema “volem acollir”.
Les entitats municipalistes catalanes han rebut la petició de la campanya Casa
Nostra És Casa Vostra de fer tot el possible perquè el món local mantingui i
reforci el seu compromís actiu ajudant les persones que necessiten protecció
internacional, i es sumi a la seva iniciativa.
Per tot això, des de l’Ajuntament de Pals es proposa l'adopció dels següents
acords:


Declarar el municipi de Pals municipi adherit a la campanya Casa Nostra És
Casa Vostra.



Sumar-se a la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en
trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea mediterrània del
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.



Convocar a la ciutadania a mobilitzar-se assistint a la convocatòria de
manifestació de la campanya Casa Nostra És Casa Vostra que es celebrarà
a Barcelona el proper 18 de febrer.

Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la
Campanya Casa Nostra És Casa Vostra, així com a les entitats socials del municipi (o
ens local supramunicipal si és el cas).”.
Segon. Comunicar aquesta resolució al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques, a la Campanya “Casa Nostra És Casa Vostra” i a les
entitats socials del municipi.
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,
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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. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Vàrem tractar aquest tema el dia de la comissió
informativa. Si sembla bé als regidors passarem a la votació.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Finalitzades les intervencions, es sotmet aquest
dictamen a votació amb el resultat següent: deu vots a favor dels/de les regidors/es
dels grups municipals de Junts per Pals-Acord Municipal (JxP-AM), Convergència i
Unió (CiU), Compromís amb Pals i del grup municipal socialista de l’Ajuntament de
Pals. En conseqüència, el dictamen es considera aprovat per unanimitat de tots els
presents.
14.2. APROVACIÓ DE L’ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS CORRESPONENT A
LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE MAS TOMASÍ, FASE V-A
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Dono la paraula al secretari municipal perquè llegeixi
el dictamen que té per títol “14.2. Aprovació de l’acta de preus contradictoris
corresponent a les obres d’urbanització de Mas Tomasí, fase V-a”.
SR. SECRETARI: Aprovació de l’acta de preus contradictoris corresponent a les obres
d’urbanització de Mas Tomasí, fase V-a
Fets
1. El 16 de setembre de 2015 el Ple municipal, en sessió ordinària, adjudica a la
mercantil Rubau Tarrés, SAU, el contracte d’obres per a la urbanització de Mas
Tomasí, fase V-a, pel preu de cinc-cents setanta-nou mil cent setanta-sis euros i
vuitanta cèntims d’euro (579.176,80€), mitjançant procediment obert, tramitació
ordinària, oferta econòmicament més avantatjosa i amb diversos criteris d’adjudicació.
2. El 7 d’octubre de 2015 la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, adjudica a la
mercantil Enteq Oficina d’Enginyeria, SL, el contracte menor de serveis per a la
direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut de les obres d’urbanització de
Mas Tomasí, fase V-a.
3. El 16 d’octubre de 2015 es formalitza el contracte de referència entre la mercantil
Rubau Tarrés, SAU, i l’Ajuntament de Pals.
4. El 27 de gener de 2016 la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, aprova la
certificació d’obra núm.1, per import de trenta mil quatre-cents noranta-quatre euros i
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cinquanta-sis cèntims d’euro (30.494,56€), corresponent a les obres realitzades durant
el mes de novembre de 2015.
5. El 6 d’abril de 2016 la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, aprova la certificació
d’obra núm.2, per import de setanta-cinc mil quatre-cents cinquanta-sis euros i setanta
cèntims (75.456,70€), corresponent a les obres realitzades durant el mes de febrer de
2016.
6. El 9 de maig de 2016 la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, aprova la
certificació d’obra núm.3, per import de cent vint mil dos-cents quaranta-dos euros i
seixanta-vuit cèntims (120.242,68€), corresponent a les obres realitzades durant el
mes de març de 2016.
7. L’1 de juny de 2016 la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, aprova la
certificació d’obra núm.4, per import de noranta-sis mil nou-cents quinze euros i
vuitanta-tres cèntims (96.915,83€), corresponent a les obres realitzades durant el mes
d’abril de 2016.
8. El 6 de juliol de 2016 la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, aprova la
certificació d’obra núm.5, per import de vuitanta mil nou-cents onze euros i set cèntims
(80.911,07€), corresponent a les obres realitzades durant el mes de maig de 2016.
9. El 27 de juliol de 2016 la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, aprova la
certificació d’obra núm.6, per import de cent divuit mil vuit-cents noranta-set euros i
seixanta-vuit cèntims (118.897,68€), corresponent a les obres realitzades durant el
mes de juny de 2016.
10. El 25 de gener de 2017 (RE núm.205/2017) la senyora Montserrat Quintana Soler,
en representació de la mercantil Enteq Oficina d’Enginyeria, SL, adjudicatària del
contracte menor de serveis per a la direcció facultativa i la coordinació de seguretat i
salut de les obres d’urbanització de Mas Tomasí, fase V-a, presenta acta de preus
contradictoris relativa a aquesta obra. Sol·licita la seva aprovació.
11. El 25 de gener de 2017 els Serveis Tècnics municipals de l’Àrea d’Urbanisme
informen favorablement l’acta de preus contradictoris i proposen la seva aprovació.
12. Vista la proposta favorable de l’Àrea d’Urbanisme.
Fonaments de dret
Atès el contingut dels articles 107, 219 i 234 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels contractes del
sector públic, amb relació a l’article 148 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
pel qual s’aprova el s’aprova el Reglament de la Llei de contractes de les
administracions públiques.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
Acords
Primer. Aprovar l’acta de preus contradictoris relativa a les obres d’urbanització de Mas
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Tomasí, fase V-a, segons documentació presentada per la mercantil Enteq Oficina
d’Enginyeria, SL, el 25 de gener de 2017 (RE núm.205/2017).
Segon. Notificar aquesta resolució a les mercantils Enteq Oficina d’Enginyeria, SL, i
Rubau Tarrés, SAU.
Tercer. Traslladar aquesta resolució als Serveis Tècnics municipals de l’Àrea
d’Urbanisme.
Quart. 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. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Dono la paraula a la regidora senyora Servià.
SRA. MAITE SERVIÀ I PERICAY: S’està tancant l’obra de la fase Va. En el projecte no
estaven previstes una sèrie de partides. Per poder fer el tancament d’aquests números
hem d’aprovar els preus contradictoris. En aquest document està detallat i justificat el
perquè. Entre altres coses hi ha una connexió d’aigua que no estava prevista i que ha
donat servei durant uns dies perquè sinó no hi hauria hagut servei d’aigua; s’han
canviat les lluminàries per leds de baix consum; s’ha format un mur de contenció per
aguantar el dipòsit d’aigua, etc., és a dir, algunes millores que han anat sorgint mentre
es feia l’obra. Una de les més importants, és l’excavació en roca que no estava
prevista: excavació de caixa de paviment en roca i de rasa en roca. S’han d’aprovar
aquests preus i a partir d’aquí acabaran d’aprovar el tancament de l’obra.
SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ: Aquesta roca que han trobat ja hi era al
començament de l’obra?
SRA. MAITE SERVIÀ I PERICAY: Ja està acabada la fase Va.
SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ: Ho pregunto perquè ahir jo sentia picar.
SRA. MAITE SERVIÀ I PERICAY: Perquè ja estan començant la fase VIa. No sé quin
picar era. M’estranya perquè encara no s’ha signat l’acta de replanteig. Potser fan
alguna cata o es tracta d’alguna altra intervenció, ho desconec. No era pas una obra
que ha començat a l’altre costat de carrer?
SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ: Com que des de casa ho podia sentir per això
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ho pregunto.
SRA. MAITE SERVIÀ I PERICAY: Ho té més a prop que la fase VIa. Podria ser.
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 quatre abstencions dels/de les regidors/es del grup municipal de Compromís
amb Pals i del grup municipal socialista de l’Ajuntament de Pals. En conseqüència, el
dictamen es considera aprovat per la majoria absoluta del nombre legal de membres
de la Corporació.
15. PRECS I PREGUNTES
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Dono la paraula al regidor senyor Galiano del grup
municipal Compromís amb Pals.
SR. JOSEP LLUÍS GALIANO BARCELÓ: Volia preguntar sobre la demanda
presentada per la senyora Cristina Molinas amb motiu d’un acomiadament
improcedent. Pel que tinc entès quan Suara va assumir el servei es va comprometre a
subrogar els treballadors que estaven treballant en aquells moments a la Llar d’Infants.
Pel que sé, la Cristina estava de baixa però treballant. S’havia d’incorporar al servei l’1
de febrer i no es podrà incorporar i al·lega acomiadament improcedent. He vist que es
va reunir amb la senyora alcaldessa i el senyor secretari i que es considera un
acomiadament segons llegeixo a la demanda. Segons el conveni amb Suara, s’havien
de subrogar els treballadors que en aquell moment hi eren. Com és que no se l’ha
subrogat o perquè l’empresa no la vol admetre?
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Ho diu el seu advocat que és un acomiadament. El
secretari els ho explicarà.
SR. SECRETARI: Referent al tema de l’acomiadament l’ajuntament va inadmetre la
demanda d’acomiadament. No es tracta de cap acomiadament. Primer perquè
l’administració pública té expressament prohibida acomiadar verbalment sigui personal
funcionari o personal laboral. Per tant, estigui subrogat o no, l’ajuntament mai podria
acomiadar. En tot cas per tal de poder acomiadar un treballador o una treballadora, el
que hauria de fer és tramitar un expedient administratiu amb l’audiència al treballador i
al representant sindical, i finalitzada tota aquesta tramitació, després prendria l’acord
d’acomiadar. Després un jutge hauria de verificar si és procedent o no.
En aquest cas, considero que l’advocat ha confós conceptes. L’ajuntament va informar
a la senyora Molinas que l’ajuntament no podia admetre el reingrés al seu lloc de
treball atès que la plaça que aquesta senyora estava ocupant està subrogada en favor
d’una empresa concessionària. Per tant, aquesta plaça, si consulteu la plantilla de
personal, no existeix a l’ajuntament de Pals, amb la qual cosa no podem autoritzar el
seu reingrés. Aquesta senyora no es pot incorporar.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Perdoni, un incís, estava en situació d’excedència no
estava de baixa.

Ajuntament de Pals
SR. JOSEP LLUÍS GALIANO BARCELÓ: Tenia entès que quan l’empresa va agafar la
concessió ella estava de baixa.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: No, estava en excedència.
SR. SECRETARI: Es trobava en situació d’excedència per interès particular. Per tant,
l’ajuntament no pot autoritzar el reingrés. En el moment de la reunió en qüestió, se li va
explicar i suposo que en el moment de traslladar aquesta conversa al seu advocat, va
confondre el concepte. En cap moment es va parlar d’acomiadament i per aquest
motiu l’ajuntament no admet aquesta demanda. Primer perquè la figura que al·lega
l’advocat no existeix legalment.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: És a dir, que no es pot incorporar però no hi ha hagut
acomiadament.
SR. JOSEP LLUÍS GALIANO BARCELÓ: Hi ha alguna possibilitat, tot i admetent que
l’administració pública no l’ha acomiadat perquè no s’ha seguit el camí que tocaria,
que el jutjat admetés la demanda?
SR. SECRETARI: No ho sabem, seria una possibilitat. Però, ara mateix no la podem
admetre perquè no tenim la plaça perquè es va subrogar per la mateixa empresa
concessionària.
SR. JOSEP LLUÍS GALIANO BARCELÓ: En tot cas hauria de ser Suara qui l’admetés
i no l’ajuntament.
SR. SECRETARI: Exactament, hauria de ser Suara qui decidís perquè és el titular de
la plaça i que acceptés o no recuperar aquesta persona. Però l’ajuntament no perquè
no té competència.
SR. JOSEP LLUÍS GALIANO BARCELÓ: No m’he pogut llegir el conveni, hi havia la
clàusula de subrogació del personal?
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Hi constava un llistat amb tot el personal. No amb
noms sinó amb llocs de treball.
SR. SECRETARI: I l’antiguitat per poder relacionar-la amb la persona, sense posar els
noms i cognoms de la persona. Insisteixo, en cap moment es va parlar d’acomiadar.
SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ: El que no entenc és perquè la reclamació la
presenta contra l’ajuntament i no contra Suara.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Perquè ella treballava a l’ajuntament. Quan va agafar
l’excedència treballava a l’ajuntament.
SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ: Quan es va traspassar el personal a Suara es
varen oblidar d’aquesta persona que estava en excedència.
SR. SECRETARI: Aquesta persona no es pot reincorporar fins que l’Ajuntament
recuperi la titularitat del servei, la gestió directa del servei.
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SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ: Així ,queda en suspens?
SR. SECRETARI: Sí, efectivament perquè l’ajuntament no té aquesta plaça.
SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ: Ho entenc perfectament, però és com si
hagués quedat levitant en algun lloc.
SR. SECRETARI: És una situació jurídica.
SR. MARTÍ DURAN I BOFILL: El problema és que no es va comunicar mai a Suara i
no li consta aquesta persona. La senyora Molinas no va demanar mai la plaça a Suara.
SR. NARCÍS SUBIRANA FELIU: El nou reglament del mercat ja es efectiu?
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Sí.
SR. NARCÍS SUBIRANA FELIU: Els paradistes ja ho tenen tot fet en relació amb
l’informe que venia de la Unió Europea.
SR. SECRETARI: Inicialment, a la redacció primitiva del reglament, es feia constar la
necessitat de treure a concurs totes les autoritzacions. Però, durant el termini
d’exposició pública van entrar unes al·legacions que es van estimar des del propi
Departament de Comerç, on s’establia que aquesta previsió que es contemplava a
nivell comunitari no era d’aplicació en aquest cas singular. Per la qual cosa, les
autoritzacions que actualment són vigents es prolongaven durant quinze o vint anys
més. Per tant, no s’havien de tornar a treure a concurs. Aquells que actualment tenen
una autorització pel mercat, la llicència es prorroga, ho dic de memòria, quinze o vint
anys més. En el redactat de la norma ja hi figura, crec que és una disposició
transitòria.
SR. NARCÍS SUBIRANA FELIU: Si hi ha alguna sol·licitud nova sí que s’haurà
d’aplicar la nova normativa?
SR. SECRETARI: Sí, s’hauria d’ajustar al concurs corresponent.
SR. NARCÍS SUBIRANA FELIU: He vist que ha tingut entrada un informe de l’ACA
sobre les aigües de l’Horta d’en Sagué. M’agradaria saber també si hi ha un informe
d’arqueologia.
SRA. MAITE SERVIÀ I PERICAY: Hi deu haver algun lapsus perquè es va suspendre
la tramitació de tot aquest tema.
SR. NARCÍS SUBIRANA FELIU: Doncs, com és que ha entrat aquest informe?
SRA. MAITE SERVIÀ I PERICAY: Normalment l’ACA tarda molts mesos en emetre un
informe des que se li ha demanat. Aquest informe es devia demanar fa un any i mig i
ara ha arribat. No sé si ha anat així perquè no l’he vist aquest informe. Sobre quina
tramitació es tracta?
SR. NARCÍS SUBIRANA FELIU: Projecte d’urbanització UA11 Horta d’en Sagué.
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SRA. MAITE SERVIÀ I PERICAY: Tot això ha quedat anul·lat amb el POUM.
SR. NARCÍS SUBIRANA FELIU: El POUM segueix dient que hi va la rotonda.
SRA. MAITE SERVIÀ I PERICAY: La rotonda no deixa de ser-hi, però aquest informe
fa referència a un projecte d’urbanització del qual es va iniciar el tràmit fa molt de
temps i no sabem si continuarà. Segons tinc entès queda aturat.
SR. NARCÍS SUBIRANA FELIU: La rotonda i els carrers també es volen aprovar amb
el POUM. Aquests carrers estan dins d’una influència d’una àrea arqueològica.
SRA. MAITE SERVIÀ I PERICAY: Segur que el Departament de Cultura ho farà
constar si és així.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Es demanen tots els informes.
SR. NARCÍS SUBIRANA FELIU: No he vist cap informe que parlés d’aquesta zona.
SRA. MAITE SERVIÀ I PERICAY: No sé si heu llegit tots els informes, però el
Departament de Cultura sí que ha informat sobre el POUM. És un dels que tenia més
observacions a revisar. Miraré concretament aquest informe i com és que arriba ara.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: De quina data és?
SR. JOSEP LLUÍS GALIANO BARCELÓ: De l’1 de desembre de 2016, registre
d’entrada 3408, a les deu i cinc minuts del matí.
SRA. MAITE SERVIÀ I PERICAY: Puc saber si ha entrat per EACAT?
SR. JOSEP LLUÍS GALIANO BARCELÓ: No, és un registre manual.
SRA. MAITE SERVIÀ I PERICAY: Jo no l’he vist aquest informe. Preguntaré als
tècnics.
SR. NARCÍS SUBIRANA FELIU: Preguntar si ja han canviat la bandera.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: No ens havíem entès. Els vaig fer canviar la bandera
de l’ajuntament i era la de Ca la Pruna. No sé si ja ho han fet.
SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ: L’ajuntament té contractada una empresa,
Clece, SA, per la neteja. Em varen explicar que factura 9.700 euros al mes, per fer
neteges a l’ajuntament. M’ha sorprès, factura tots els edificis de l’ajuntament, però
aquest mes de desembre hi ha una factura extra dels lavabos de Ca la Pruna. No
entra tot allà mateix? Considero que el que cobren és excessiu.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Són els de l’aparcament de Ca la Pruna o els de dins
l’edifici?
SR. MARTÍ DURAN I BOFILL: Em sembla que la persona responsable de cultura va
fer un encàrrec de neteja extra pels dies que hi havia activitats en el poble.
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SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: A banda del que tenim contractat habitualment, quan
es necessita un reforç, es contracta un servei extra.
SRA. MIREIA BONILLA I OLIVERAS: Ho desconec, però suposo que té a veure amb
l’obertura de Ca la Pruna.
SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ: Estem parlant del quinze de desembre i
l’import és de cent-divuit euros (118’00€). Em sembla excessiu per netejar uns
lavabos. Hi consta posada a punt dels lavabos de Ca la Pruna.
SR. SERGI BRULL I COSTA: Varen venir expressament amb una Karcher i varen fer
una neteja a fons .
SRA. MIREIA BONILLA I OLIVERAS: En els lavabos de dins l’edifici?
SR. SERGI BRULL I COSTA: No, en els lavabos de fora.
SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ: Em semblen molts diners per fer una neteja.
Potser l’ajuntament s’hauria de plantejar contractar dues o tres persones, com a
personal fixe, per fer la neteja dels edificis municipals. Les neteges que es fan de nou
mil euros al mes, pregunto, no sóc economista, però amb un sou de mil dos-cents
euros al mes més quatre-cents o cinc-cents euros de seguretat social, potser ens
sortirien millor els números.
SR. MARTÍ DURAN I BOFILL: Actualment estem fent l’estudi econòmic del servei de
neteja perquè també s’ha de treure a concurs.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: El servei de neteja es treu a concurs i els preus són
els que s’han aprovat.
SR. MARTÍ DURAN I BOFILL: Hi ha una paradoxa. Les persones que realitzen la
neteja estan adscrites a cadascun dels edificis municipals. Independentment de quina
sigui l’empresa contractada, el personal és el mateix, amb els seus drets consolidats.
Realment pensem que el servei de neteja és barat en relació amb els costos que hi ha.
El personal que porta treballant fa vint anys, que ara treballen amb Clece però que
devien començar amb alguna altra empresa, no es pot dir que se’n vagin a casa
perquè contractarem gent jove. El cost no ve tant per la pròpia empresa sinó del
personal contractat.
SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ: No em refereixo al personal que ja està
contractat. He parlat amb aquestes senyores, m’han explicat que tenen problemes
amb l’empresa perquè han de fer més hores de les que els corresponen, que no
cobren uns desplaçaments que haurien de cobrar, etc. És a dir, hi ha uns problemes
interns dins de la mateixa empresa.
El que vull plantejar és que potser sortirà millor gestionar aquest servei des del propi
ajuntament. Que hauríem de fer números i valorar què sortirà més econòmic.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: No podem contractar personal fix.
SR. MARTÍ DURAN I BOFILL: No suposaria un estalvi econòmic. Es pot pensar en
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altres beneficis, però en cap cas en un estalvi econòmic.
SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ: És un comentari perquè l’altre dia ho vaig
parlar amb el senyor interventor. Déu n’hi do el que cobra aquesta empresa entre el
cost mensual i els extres.
SR. MARTÍ DURAN I BOFILL: A mi també em va sorprendre. Potser ens podríem
plantejar que podria funcionar millor o altres enfocs. Però recuperar el servei o que ho
porti una altra empresa no suposarà cap estalvi.
SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ: Bé, esperem que ho fem així per estalviar.
SR. MARTÍ DURAN I BOFILL: Només podríem estalviar si no es fes la neteja.
SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ: Jo no dic això.
SR. MARTÍ DURAN I BOFILL: Passa el mateix que amb l’escola bressol. Si s’obrís
avui, amb uns salaris conveni, sortiria més econòmic. Però els números els hem de fer
amb els drets laborals consolidats dels treballadors.
SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ: No m’hi he posat amb els drets laborals dels
treballadors. Només he fet el comentari que em sembla un cost molt elevat.
SR. MARTÍ DURAN I BOFILL: Només faig el comentari perquè a mi també em va
sorprendre. Però és així.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Aquest tema no ens el podem plantejar perquè a la
plantilla de personal de l’ajuntament no hi estan contemplats aquests llocs de treball.
Aquest any sortirà a concurs aquest servei i estudiarem si ens podem estalviar alguna
cosa. Però, com ja ha comentat el regidor, poca cosa hi ha per retallar.
SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ: En relació amb la despesa per la compra d’un
micròfon sense fils per a les visites guiades, voldria saber si aquesta aparell és d’ús
exclusiu per l’oficina de turisme.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Sí.
SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ: Què són aquests obsequis que s’han fet a la
cavalcada de reis?
SRA. MIREIA BONILLA I OLIVERAS: Es tracta d’una bossa d’aquestes que es porta
ara. És una bossa amb unes cordes. Se’n diu esportbag i es pot pintar.
SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ: I això surt per set-cents i escaig d’euros?
SRA. MIREIA BONILLA I OLIVERAS: Sí perquè se’n varen comprar unes quatrecentes. El cos és d’un euro i vint cèntims per unitat més IVA.
SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ: Això es fa cada any?
SRA. MIREIA BONILLA I OLIVERAS: Sí, sempre s’ha fet. Aquest any n’hem comprat
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menys i hem donat restes d’altres anys. En tot cas s’ha de deixar de fer perquè no
podem reduir més el cost. Ve molta gent de fora per aquest motiu.
SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ: És igual que els caramels. Abans hi havia
entitats bancàries que subministraven els caramels.
SRA. MIREIA BONILLA I OLIVERAS: Sí , però es va entrar en la polèmica que es feia
propaganda a algunes entitats bancàries i per això es va deixar de fer.
SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ: Sí, però amb el que costen els caramels es
podria fer tota la propaganda que es volgués, crec!
A què correspon una factura per dos menús al restaurant Antic Casino?
SR. SECRETARI: Corresponen a dos menús dels membres del tribunal de les proves
selectives de l’oposició per la plaça d’agent de la Policia Local.
SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ: A què fa referència una publicitat a la ràdio
amb una tarifa plana?
SRA. MIREIA BONILLA I OLIVERAS: És de ràdio Capital. Tenim un contracte pel qual
fan publicitat de les activitats municipals.
SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ: Pel que fa a les factures de l’empresa Grau
III. Per qüestions de feina personal tracto amb aquesta empresa i sé que quan hi ha
diversos edificis, fan una única tarifa per a tots. S’ha fet alguna gestió al respecte?
SR. INTERVENTOR: Hi ha un preu uniforme per a cada tipologia d’alarma.
Normalment s’instal·la una alarma estàndard per a tots els llocs i el preu per a
cadascuna d’elles és el mateix. Si això deriva d’una promoció que es va fer en el seu
dia, no ho recordo. Fem un seguiment del cost perquè no augmenti. Aquest servei és
susceptible de licitació però donada la poca quantia que representa Grau III i el volum
de feina que representa licitar-ho, de moment continuem així.
SR. MARTÍ DURAN I BOFILL: El que vol dir l’interventor és que si ho féssim tot en un
paquet, s’hauria de fer un concurs. En canvi, ara ho tenim individualitzat per
cadascuna de les àrees.
SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ: Per acabar, voldria fer arribar una queixa
d’una persona, que es va dirigir concretament a Compromís amb Pals, com a
representant de l’oposició, per correu electrònic, però també anava dirigida al grup del
PSC com a grup a l’oposició.
No hi ha situació més incòmode per un regidor quan un vilatà diu que ha enviat un
correu a l’ajuntament i no el contesten. Que passa quelcom? El regidor de l’oposició,
que en aquest cas sóc jo, no sap ben bé d’on li plouen.
El passat quatre de gener, una senyora va enviar un correu a la senyora alcaldessa.
Aquest correu estava escrit en un to, que jo considero que no és del tot correcte,
recollia una queixa signada per diverses persones i acompanyada per algunes
fotografies. També anava adreçat a un mitjà de comunicació escrit que té molta difusió
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a Catalunya i a una plataforma d’aquestes que darrerament es formen, amb més
freqüència, vist el poc interès polític que té algun polític en solucionar algunes coses.
Si algú hi vol donar un cop d’ull tinc una còpia d’aquests correus.
Aquesta senyora, que estava molt indignada, ens va dirigir aquest correu a
Compromís, però anava dirigit a tota l’oposició, perquè féssim arribar aquesta queixa i
el silenci personal i administratiu que ha rebut per part del Consistori. Ningú, i dic
ningú, a dia d’avui li ha contestat. És estrany que l’equip de govern, que es considera
tan dialogant i proper, en vint dies no s’hagin escrit quatre línies de resposta al correu
d’aquesta senyora.
En aquest cas ho hem fet nosaltres perquè hem considerat que teníem aquesta
obligació de fer-li saber i dir-li que, com ajuntament respectuós que som amb el
territori, poca cosa podem fer amb la seva queixa.
Aquesta senyora es queixava d’una antena de formigó que està col·locada a la platja.
Perdó, una cadira de vigilància de socorrisme.
SR. SERGI BRULL I COSTA: De formigó?
SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ: Sí, de formigó. Que l’ajuntament no havia
col·locat. Això pertany a Costes que és qui en té la competència. Si no ho tinc entès
malament. És costes qui té l’última paraula amb la situació d’aquesta cadira de
vigilància.
Se li pot dir a aquesta senyora que té tota la raó de queixar-se perquè està feta de
formigó, que és un premi d’interiorisme de no sé quin any i que està dissenyada per
platges urbanes, i no per platges que són dins d’un parc natural com és el cas del Parc
Natural del Baix Ter i les Illes Medes. Potser, també caldria que aquesta cadira fos de
fusta i, que a diferència de la que es col·loca de formigó, en platges que estan vuit o
nou mesos funcionant, aquí valdria la pena, que per només dos mesos, retirar-la
perquè no representi un impacte ambiental tan important. Sigui o no sigui un impacte
ambiental, perquè hi haurà gent que així ho consideri i altres que no, com passa amb
els molins de vent.
Considero que a la senyora alcaldessa no li costava res respondre aquest correu dient
que no és a nosaltres a qui s’ha d’adreçar sinó a Costes. Està molt bé que li digui,
nosaltres també li podem dir. Entre tots poder fer la força, simplement, entre tots,
intentem que el municipi hi guanyi i no hi perdi.
Faig una pregunta directament a l’alcaldessa i li pregunto: qui llegeix els seus correus
adreçats a l’alcaldia? Qui els valora? Quin protocol se segueix quan es rep una queixa
d’aquesta mena? Qui respon aquests correus? I si algú, algun dia, podrà respondre
“no és un problema de l’ajuntament de Pals, agraïm que ens facin arribar aquesta
queixa, però no és la finestreta on vostè s’ha de dirigir”. Només això.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Els correus els rebo jo. Aquest el vaig veure
perfectament, però vaig decidir que no el contestaria perquè estava escrit amb molta
mala educació.
SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ: Senyora alcaldessa, acabo de dir que

Ajuntament de Pals
considero que no és el to correcte.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Aquesta senyora ha tingut resposta per part de
l’ajuntament. Es tracta d’una decisió presa per tot l’equip de govern del mandat passat.
No és una decisió únicament meva. Ens vàrem reunir amb els representants de la
seva comunitat de propietaris i es va explicar el motiu. Per a nosaltres és un tema
tancat. Per tant, si aquesta senyora té ganes de demanar més coses que ho demani
bé i pel mitjà que ho ha de fer que és presentar una instància, i en tot cas, ja es
respondrà.
SRA. MIREIA BONILLA I OLIVERAS: En Sergi també rep els de la via pública i en
principi a mi me’ls envien tots per saber qui està enviant coses i saber si s’ha contestat
o no. S’intenta respondre tot. Qui respon? En teoria contesta l’àrea implicada en aquell
correu. Jo he arribat a contestar moltes vegades. Ho estudiarem, ens posarem en
contacte amb vostè, etc. S’intenta respondre sempre. Aquest no s’ha respost per la
mala educació.
SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ: Ho he dit d’entrada. Crec que el to del correu
no era el correcte. Ha estat el primer que he dit i ho torno a repetir. Aquesta senyora no
ha de fer servir les paraules que ha fet servir però si contestar “aquí no s’hi fiqui
perquè no és competència de l’ajuntament”, no costava res de dir.
SRA. MIREIA BONILLA I OLIVERAS: El to no és el correcte, ni per dirigir-se a
l’alcaldessa ni a ningú. A vegades si respons entres en una mala dinàmica. Jo m’hi he
trobat en el facebock en relació amb un esvoranc del carrer de l’escola bressol. S’entra
en una dinàmica de mala educació i al final decideixes que val més callar. Repeteixo,
s’intenta contestar tot el que arriba, tot i que a vegades ho fem fora de temps.
SR. SERGI BRULL I COSTA: Vull fer una puntualització. Personalment he parlat amb
aquesta senyora per telèfon durant més de trenta minuts. Per tant, aquesta persona ja
sap la resposta de l’ajuntament. El problema està que és una torre de fusta, la base sí
que és de formigó, però la torre és de fusta, la competència per moure-la és de
l’ajuntament, no de Costes. Si es va decidir moure-la de lloc, juntament amb Costes,
va ser a proposta del servei de socorrisme perquè segons varen informar, on estava
situada inicialment donava més servei a Begur que a la platja de Pals.
Per tant, es va decidir separar les dues torres de la platja de Pals i les vàrem situar, de
tal manera que una, donés el màxim servei possible a la gent de la platja gran i l’altre,
el més a prop possible de la zona nudista però sense entrar en aquesta zona perquè
on hi ha més gent és a la zona de Pals. Estratègicament aquesta torre està situada en
el millor lloc possible. Per què no li agrada a aquesta senyora? Perquè aquesta torre li
tapa la vista a les Illes Medes. Però per l’ajuntament és prioritari donar servei i
protecció a les persones que atendre aquests tipus de peticions, més quan es fan amb
molt males maneres.
Si vostès fossin regidors pensarien igual que nosaltres i si aquesta persona vol fer
alguna petició que ho faci, com a mínim, amb educació. I no pot dir que no se li ha
respost perquè jo he estat parlant amb ella més de trenta minuts per telèfon. En aquest
sentit li dono tot el meu suport a l’alcaldessa.
SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ: Jo no li he tret el suport a l’alcaldessa. La
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primera cosa que he dit és que aquell no és el to que s’havia d’utilitzar.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Jo ja he donat la meva resposta.
SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ: Aquestes fotografies ensenyen que tot i que
s’havien tret els primers escalons de la torre, aquest Nadal hi havia quatre persones a
dalt.
SRA. MARIA LLUÏSA FARRÀS MUÑOZ: Considero que com a poble turístic que som i
demés, potser en caldria més una de fusta que una de formigó.
SR. SERGI BRULL I COSTA: Possiblement seria més fàcil de treure-la. És una
inversió que ens podríem plantejar. Però, no ara mateix.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: L’escala està tallada, per tant si hi puges és
responsabilitat teva. Es tractava d’una família, un pare, una mare i dos nens. És
responsabilitat dels pares.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: En no haver-hi altres assumptes per tractar, s’aixeca
la sessió quan són les vint hores i quaranta-cinc minuts del vespre.

