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ORDRE DEL DIA
1. Dació de compte de l’informe emès per l’Agència Catalana de l’Aigua sobre el Pla
especial urbanístic del Cicle de l’Aigua al sector de la Platja de Pals
2. Dació de compte del canvi de denominació del Grup Municipal de Convergència i
Unió “CiU” per Grup Municipal de Partit Demòcrata “PDeCAT”
3. Dació de compte del Decret núm. 49/2017, en virtut del qual es modifica el
calendari de les sessions ordinàries de Ple i de Comissions Informatives
corresponents al proper mes de març

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A la Sala de Sessions d’aquesta Corporació es reuneix el Ple, en sessió extraordinària,
i primera convocatòria, a les 20.00 hores del dia 1 de març de 2017, segons
convocatòria efectuada mitjançant Resolució d’Alcaldia de 14 de febrer 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.
SÍLVIA MONAR I AYNIER: Aquest ple s’ha convocat a petició dels grups de l’oposició.
Excuso l’absència del regidor senyor Sergi Brull i Costa per motiu de malaltia.
1. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME EMÈS PER L’AGÈNCIA CATALANA DE
L’AIGUA SOBRE EL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CICLE DE L’AIGUA AL
SECTOR DE LA PLATJA DE PALS
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Dono la paraula a la regidora senyora Marisol Perea.
SRA. MARISOL PEREA MARTÍN: Hem convocat aquest ple per la situació que s’ha
creat amb posterioritat a l’informe emès per l’ACA. Creiem obliga l’equip de govern a
rectificar. L’informe ens dóna a entendre que és una esmena a la totalitat del Pla
Parcial del Cicle de l’Aigua. A més a més, creiem que és totalment desfavorable. No es
tracta de fer una esmena en un punt sinó d’una esmena a la totalitat.
Llegint la premsa d’ahir, cosa que ens ho acaba de confirmar, la regidora va manifestar
que els sectors són molt rellevants, que afecten tota la platja de Pals, i que la magnitud
de la zona fa que el treball hagi de ser curós i que es treballi col·legiadament. Cosa
que ens ha sorprès molt perquè un cop analitzat, estudiat i assessorats, el mateix
informe anava acompanyat, en suport digital, per l’informe tècnic de l’arquitecte
municipal. Aquest assessor és el senyor Comas, no?
SRA. SÍLVIA MONAR AYNIER: Sí.
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SRA. MARISOL PEREA MARTÍN: Un cop llegits i analitzats tots els suggeriments o
recomanacions que fa l’ACA, Déu n’hi do quines són, preguntem si l’equip de govern
ha demanat explicacions al seu assessor. Perquè es carrega tota la seva feina. Ens
preguntem, l’assessor municipal es va llegir el projecte redactat pel senyor Jesús
Crespo que és l’enginyer que el va redactar i promogut per les societats Zanax SL i
Pals Golf Residencial? Perquè si se’l va mirar i el va estudiar acuradament no s’entén
que li donés el vistiplau. I que ara ens els retornin per tornar-lo a fer de cap i de nou.
Creiem que l’equip de govern no pot estar content de la feina feta per aquest senyor.
No sabem si va fer algun informe d’objecció o si directament li va donar la benedicció i
es va trametre directament cap els organismes supramunicipals.
De fet, no entrarem en els aspectes més tècnics perquè ho farà el company Josep
Lluís, sinó seria molt llarg i feixuc, en tot cas a posteriori faré el meu al·legat final. Ens
sorprèn molt i esperem que se’ns doni una resposta. Tal com va dir la regidora Servià
en uns plenaris, ja sabem el que vostè pensa dels nostres assessors, però no costen
ni un euro a aquesta casa, en canvi, els assessors de l’ajuntament els paguem entre
tots. “Visto lo visto”, dubtem molt de l’eficàcia i del servei que s’està prestant per part
d’aquest senyor. Passo la paraula al senyor Galiano i després farem alguna indicació
més.
SR. JOSEP LLUÍS GALIANO BARCELÓ: Bona nit. La companya Marisol ha comentat
que aquest informe del projecte havia estat revisat per l’assessor urbanístic del
municipi, senyor Comas. Nosaltres també ens hem mirat l’informe i el projecte, amb
dues-centes i escaig pàgines, és molt dens tècnicament, però llegint l’informe que ha
fet l’ACA tampoc cal ser un gran expert per veure que hi ha errors de base i de
mètode.
Simplement ho dic perquè possiblement el senyor que ha fet l’assessorament a
l’ajuntament no tingui les credencials tècniques suficients com per fer l’assessorament,
com a mínim, en aquest tema de l’aigua. És l’opinió del nostre grup vist l’informe tan
demolidor de l’ACA. Nosaltres desconeixem quines credencials tècniques s’han de
tenir per un tema com el de l’aigua, suposem que ha de ser un enginyer de ponts i
camins o potser un enginyer industrial. He vist que el projecte està redactat per una
empresa d’enginyeria i qui signa el document és un enginyer industrial. No sabem si
els coneixements tècnics d’una enginyeria industrial permeten redactar aquests tipus
de projectes. En aquest cas concret el redactor del projecte possiblement, a parer
nostre, no tenia els coneixements tècnics suficients. Repeteixo, llegint l’informe emès
per l’ACA, sí que hi ha errors més tècnics de càlcul, on no hi entraré, però denota
errors de mètode i errors possiblement de descuits o d’ineptitud.
Per exemple, l’informe segons l’ACA, presenta, en alguns aspectes, pressupostos que
no són fiables o directament no hi ha pressupostos. Com seria l’execució de les obres.
No contrasta empíricament sobre el terreny alguns pressupòsits teòrics dels quals es
parteix per fer els càlculs. Tampoc té en compte, segons l’informe de l’ACA, altres
usuaris de les mateixes conques d’aigua de les quals es nodreix Pals que poden
veure’s afectats per les necessitats hídriques que tingui el nostre municipi.
Tots aquests errors, nosaltres ni som experts i desconeixem les credencials tècniques
que s’han de tenir, ens semblen molt bàsics per la simple raó que llegint l’informe
sense cap assessorament tècnic hem pogut entendre els errors. Per tant, entenem que
són força de mètode i de base.
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Retornant a la pregunta que es feia la Marisol, seria per plantejar-se si qui ha
assessorat en nom de l’ajuntament o per l’ajuntament sobre aquest projecte és el més
adequat per fer-ho i si no es va trobar algun assessor extern, si no es té cap assessor
expert en matèria d’aigua, que fos més idoni per contrastar, comprovar i fer una revisió
del projecte. Si el senyor Comas va fer la revisió potser no era el més adequat a tenor
del que diu l’informe.
Un altre aspecte que voldríem comentar. El projecte ha estat redactat per una empresa
d’enginyeria promogut per Zanax i Pals Golf Residencial, que són empreses que
promouen altres plans especials en el municipi i que tenen interessos urbanístics que
tots coneixem, i deduïm que l’empresa que ha redactat el projecte ha estat escollida
per aquests promotors. No en tenim la certesa ni el coneixement, però així ho deduïm.
Si és així, he de dir, que a nosaltres ens causa certa desconfiança a nivell tècnic
atesos els redactors del projecte. Més que res perquè hem investigat i buscat
referències sobre l’empresa, segons esmenta la seva pàgina web tracta, entre molts
altres temes urbanístics, temes de l’aigua, però el que veiem és que la redacció del
projecte, quan ha passat pel sedàs de la màxima autoritat en aquest tema com és
l’ACA, conté uns errors força importants. Nosaltres no trobem lògic que algú dedicat a
fer projectes d’aquests tipus cometi aquests errors. No sabem si els ha comès el
redactor que l’ha fet, qui ha signat el projecte (el senyor Crespo és qui l’ha signat i en
tot cas, hauria d’haver fet una petita revisió, perquè és el teu prestigi el que es posa en
qüestió si les coses van mal dades). Vist que els tècnics de l’ACA, són els que més hi
entenen, ho han tirat tot per terra. No és una esmena en algunes coses sinó una
esmena a la totalitat. Desmereix molt l’opinió professional d’aquesta empresa i del
redactor.
He esmentat que hi havia errors de base al nostre entendre. Simplement m’agradaria
llegir literalment quatre paràgrafs per il·lustrar el que vull dir. A la pàgina tres, sobre
l’abastament de l’aigua, llegeixo literalment: “ A nivell de consum màxim diari, segons
la informació de la que disposa l’Agència Catalana de l’Aigua, la Mancomunitat ha
arribat a subministrar , en puntes d’estiu, 27.407 m3/dia, per la qual cosa, considerant
només els futurs creixements que són objecte del pla especial, a l’àmbit de la platja de
Pals, ja s’arribaria a un llindar d’uns 31.000 m3/dia, el 95% de la màxima capacitat
esmentada a la documentació del Pla especial, sense considerar futures necessitats
dels altres municipis associats.”
És a dir, Pals segons aquesta previsió de creixement i segon les necessitats que
tindrà, es beu pràcticament tota l’aigua de la Mancomunitat i les necessitats que
puguin tenir els altres municipis no les té en compte. Jo crec, sense ser tècnic, que
s’haurien de tenir en compte les necessitats de les altres poblacions. Per cert, tenim
entès que la Mancomunitat també va tractar aquest tema en l’última reunió que va
tenir. No sabem si algú dels presents hi va assistir i per tant ens en podria fer cinc
cèntims.
Un altre paràgraf, per il·lustrar, pàgina sis, en referència als mètodes de càlcul i a les
hipòtesis de treball, en l’apartat d’aigües pluvials, diu literalment: “La constatació
d’aquestes deficiències detectades i de la feblesa d’algunes hipòtesis, comporta
concloure que no es pot assegurar ni la viabilitat tècnica de les solucions aportades; i
que els costos estimats de les inversions finalment necessàries poden diferir de forma
substancial respecte a les estimades al pla especial.”
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És a dir, tècnicament, almenys en aquest apartat, l’informe no és fiable, cosa que
porta a preguntar-nos que si en aquest apartat no ho és si en els altres ho és o no.
Una altra cosa que ens preocupa a nivell de consistori, és que no sabem del cert quan
costaran totes les obres d’execució en aquesta part.
Per tant, tenim un projecte que tècnicament no és fiable i que tampoc sabem quins
costos econòmics implica. Ens sembla esperpèntic.
Un dels paràgrafs que ha frepat més al nostre grup i a mi personalment, és a la pàgina
vuit i llegeixo literalment : “El mateix títol V també especifica clarament que els costos
previstos són totalment estimats i que no es poden pressupostar acuradament, situació
que s’hagués pogut resoldre si el pla especial hagués estat acompanyat d’un projecte
d’obres bàsiques d’infraestructura, que tingués el detall suficient com per poder
precisar millor els costos i no posar-los en dubte ateses les pròpies mancances
identificades.
No té sentit que el mateix pla especial posi de manifest d’aquesta manera tan explícita
el dubte sobre els costos de les inversions, el repartiment de costos i sobre les
infraestructures dissenyades.”
És a dir, el mateix redactor es qüestiona la manera com a fet aquests càlculs. Quan jo
era estudiant i no sabia alguna cosa intentava esbrinar-la o directament no ho posava.
Això és “si cola cola i sinó mala sort ”.
Per acabar, es diu també que : “ ...en el projecte no es té en compte en cada sector les
inversions que s’hauran de fer en infraestructures urbanes pel seu desenvolupament,
la qual cosa podria arribar a comportar problemes jurídics”.
Pel que nosaltres entenem, no es fan amb la suficient cura els càlculs de costos i això
pot revertir en demandes. I entenem que poc o molt repercutirien en l’ajuntament.
He utilitzat tots aquests exemples per mostrar que potser caldria haver tingut un
assessorament més idoni abans de donar el projecte definitivament per bo o una
primera versió força vàlida. Evidentment no es pot acusar l’Ajuntament que el projecte
sigui nefast perquè al cap i a la fi, no l’han redactat els tècnics municipals ni tan sols
l’assessor tècnic. Però, sí que es pot exigir que s’hagués buscat un assessorament
tècnic idoni per poder revisar el projecte i no presentar-lo a instàncies superiors amb
les errades tan greus que creiem que hi ha hagut.
Un altre aspecte que ens agradaria comentar, el penúltim. Hem vist que el projecte es
basa en la modificació puntual del 2014 en l’àrea de la platja, per tant, suposem que
les dades de les quals es partia per fer els càlculs estaven actualitzades a 2014, no
s’utilitzaven les del pla urbanístic vigent actualment del 85, per tant, deduïm o ens
agradaria pensar que es varen tenir en compte les necessitats que tenen les zones
turístiques, tipus càmpings, sabem que en el projecte hi ha un petit quadre de les
necessitats d’aigua dels càmpings, com a mínim del sector de la platja, els altres no
s’esmenten. La modificació puntual fa referència a la zona de la platja però els altres
càmpings també existeixen i molt o poc es veuran afectats pel tema de la
infraestructura de l’aigua, al cap i a la fi, també l’utilitzen. Suposem que també es va
tenir en compte tot el tema dels allotjaments de turisme rural i les places hoteleres,
estiguin dins d’aquest sector o no perquè també utilitzen aigua.
Volem pensar que es va tenir en compte necessitats d’aigua que pugui tenir sectors
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com el de la pagesia, tot i que, ens va arribar que no s’havia informat suficientment a la
Comunitat de Regants de com afectaria aquest projecte.
Tot això és el que pensem que s’hauria d’haver tingut en compte en la redacció del
projecte. L’única cosa que no acabem d’entendre és que en un dels sectors que
s’esmenta es fan unes previsions d’habitatge, d’uns 1.764, més un hotel de 200
habitacions, més una zona comercial, tot plegat a la zona de paratge Rodors. No vull
entrar a debatre el tema de la quantitat d’habitatges previstos en aquesta zona, ja ho
hem fet en altres plens, tampoc vindria gaire al cas.
Ens agradaria pensar, tot i que l’informe no ens en donaria gaires motius, és que es
van tenir en compte tots aquests condicionants en la redacció del projecte. Per què dic
que ens agradaria pensar-ho, tot i no tenir-ho gaire clar, perquè l’informe deixa força
clar que el projecte té algunes falles que van abocades en aquest sentit. Sigui com
vulgui, s’hagi tingut en compte o no, el que està clar és que aquest projecte no serveix.
Per tant, com a mínim s’haurà de corregir o sinó reescriure’l. Esperem que la versió
nova, la dos, la corregida, la reescrita, tingui en compte que la primera versió ha estat
força nefasta. També ens agradaria pensar que qui corregeixi o reescrigui el projecte,
si és el mateix redactor que hagi assolit un nivell de coneixements tècnics, amb el
temps que hagi pogut tenir, bastants importants, sinó ens podem trobar amb un altre
projecte “tan fiasco” com el primer.
Si el projecte no millora moltíssim entenem que l’ACA el tornarà a tombar i
possiblement amb arguments similars amb els quals ja ha tombat aquest primer.
Simplement una pregunta, suposo que si el senyor Comas va fer l’assessorament per
aquest projecte, se l’ha pagat. Per tant, entenem que els mereix la confiança i la
fiabilitat suficient perquè la minuta sigui justificada. Perquè sinó estem parlant que al
Consistori li ha costat uns diner que s’han llençat, com a mínim en aquest aspecte. No
sabem si en altres els informes que fa són més vàlids. El seu assessorament tècnic,
en aquest tema, no ha estat el més encertat.
En l’informe es diu que s’hauran d’executar unes noves infraestructures per cobrir les
necessitats. Que els costos d’execució s’imputaran als diferents sectors. Com diu
l’informe això no queda gaire clar i això podria derivar en possibles conseqüències
jurídiques. Atenent al que diu el projecte i donant per bo que s’hagi d’imputar als
sectors que precisi, la nostra pregunta és qui es farà càrrec del manteniment. Més que
res perquè últimament hem patit problemes amb el tema de l’aigua i sabem que el
manteniment d’infraestructures té un cost i que algú se n’ha de fer càrrec. La qüestió
és qui se’n farà càrrec. Quan una infraestructura, sigui d’aigua, de llum, de telefonia,
etc., es fa malbé normalment és per un dèficit de manteniment. Per tant, volem aclarir
qui faria el manteniment i si l’ha de fer l’empresa que actualment porta tot el tema de
l’aigua si se li exigirà que compleixi fidelment amb el que se suposa que és la seva
tasca i que és mantenir les infraestructures.
Dono per acabada la meva intervenció.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Dono la paraula a la regidora senyora Perea.
SRA. MARISOL PEREA MARTÍN: Per començar una pregunta: el senyor Comas va
facturar a part per fer aquest informe extern o entrava dins la seva minuta mensual?
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Com molt bé ha explicat el regidor senyor Galiano ens trobem en una situació on rau la
nostra petició de fer aquest plenari. Per dues qüestions, una perquè no s’ha tingut en
compte, abans de tramitar l’informe, a la Mancomunitat que és a qui més afecta perquè
afecta al volum d’aigua que ha d’arribar a altres poblacions. A la nostra manera de
veure és prou seriós. Abans de remetre l’informe cap a l’ACA es podia haver parlat
amb ells. Si és que si va parlar encara ho entenem menys.
Afecta a entitats supramunicipals com l’ACA, el Consorci Costa Brava i la Comunitat de
Regants que no n’havien tingut cap informació fins que ells es varen preocupar, cosa
que sé de molt bona tinta.
I encara més greu és que ens trobem altre cop que una empresa privada presenta uns
plans parcials, fan els seus informes a favor d’ells perquè volen fer negoci,
evidentment. Contracten un enginyer, fan el seu informe i el presenten a aquesta casa,
on tenim un assessor que li dóna el vistiplau. L’equip de govern, com és normal, s’ho
creu. Però després ens trobem amb aquesta cagada monumental, un ridícul espantós.
El més greu és si l’equip de govern ho veu com a correcte o si considera que no, que
l’hem pifiada i si es recularà i es redactarà un informe com Déu mana o si el tornarà a
redactar aquest senyor. “Visto lo visto” seria més recomanable que no ho fes.
Analitzant l’informe volem fer un resum d’allò que és més destacat. Aquest informe és
totalment desfavorable i hi constatem les següents irregularitats:
-

La capacitat de la depuradora de Pals, que és insuficient en aquests moments,
incloent-hi aquests nous sectors a Rodors, el pla especial no aporta cap solució
a aquest greu problema. Ni preveu l’ampliació de la depuradora ni aporta cap
pressupost ni reflexa la repercussió de les despeses per l’ampliació sobre els
nous sectors. Acabaríem pagant, com sempre, tot el poble de Pals per
l’enriquiment d’uns promotors. Si es deixa la depuradora tal com està hi haurà
una manca d’efectivitat i contaminació pels abocaments sense tractar. Això és
el que passa quan una depuradora té més cabal del que pot absorbir o massa
poc que és quan les depuradores deixen de funcionar.

-

No hi ha projecte d’obres dins d’aquest pla especial amb la qual cosa no es pot
saber quin serà el pressupost real, l’afectació als diferents veïns i les
conseqüències mediambientals d’aquests abocaments i obres.

-

Els nous sectors a Rodors, ú, dos i tres, connecten el col·lector existent i
l’estació de bombeig famosa EDAR núm. 4 de la rotonda. L’ACA, en el mateix
informe, diu que desconeix quin és l’estat actual d’aquest col·lector i de
l’estació de bombeig. Tots coneixem perfectament amb les fecals cada estiu
enmig la carretera.

-

Tampoc inclou el pressupost del pla la substitució d’aquest col·lector ni
l’ampliació de l’estació de bombeig. Si ja va malament ara no volem pensar què
passarà quan es construeixin aquests milers d’habitatges.

-

Els drenatges de pluvials són del tot insuficients amb una nova gran bassa amb
filtració just a tocar de les Basses d’en Coll i la construcció dels diferents
col·lectors que abocaran també les aigües en el mateix indret de les Basses.
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-

El càlcul de l’abastament d’aigua és incorrecte. La infraestructura que
pressuposten serà insuficient i inviable. Deixa sense possibilitat de créixer els
altres municipis de la Mancomunitat, per tant, caldria saber qui hauria de pagar
aquest projecte d’ampliació de subministrament d’aigua potable per part de la
mancomunitat.

-

No es preveuen drenatges de pluvials dins de cada sector i es passa el
problema a altres zones on s’aboquen aigües pluvials a gran velocitat degut al
pendent dels col·lectors i la manca de drenatge dins de cada urbanització. Això
ve donat per l’alta densitat d’edificabilitat i de pavimentació.

Hi ha altres aspectes que l’ACA no considera, com per exemple, que per molt que es
miri de millorar la infraestructura de la Mancomunitat per ampliar el subministrament
d’aigua potable, és impossible que l’aigua que prové dels pous de Gualta i que és
tractada a la depuradora de Torrent, sigui suficient sense l’aportació d’aigua d’altres
pous o conques sense que s’ampliï l’EDAR de Torrent.
El pla especial hauria de preveure de quins pous sortirà aquesta aigua. Com evitar que
aquesta nova demanda contribueixi a l’avenç de la falca salina que ja arriba fins a
Parlavà. I que és la responsable de la salinització dels pous de Gualta.
També ens preguntem com afectarà aquesta nova demanda a la qualitat de l’aigua
potable més salinitzada i quin serà l’increment del cost del seu tractament perquè sigui
potable.
Encara que s’ampliï la depuradora de Pals és molt probable que aquesta no funcioni
correctament perquè augmentarà l’estacionalitat dels abocaments fecals durant el
període d’estiu ja que la majoria dels nous habitatges són de segona residència. Les
depuradores quan tenen molta estacionalitat deixen de funcionar sigui per poc o
massa cabal.
S’ha d’estudiar com solucionar aquest problema i com afectarà negativament als
abocaments i a la qualitat de les lleres, el sòl, les platges i el mar. L’abocament de
l’aigua tractada per la depuradora fins ara quedava antigament laminada amb el rec
del Golf Les Serres de Pals però ara, amb la reconversió del golf en centre comercial o
altres activitats, les aigües s’aboquen directament.
L’ACA i el Pla Especial del Cicle de l’Aigua diuen que l’estació de bombeig EDAR núm.
4 i la canonada DN 300 només experimentaran un augment de tres-cents cinc
habitatges, cosa que és del tot falsa. Serà aproximadament de més del doble perquè
s’hi connectaran des del Paratge de Rodors 1, 2 i 3, Puig Padrós, els Junquers,
Interpals.
Tampoc es preveu cap emissor submarí de pluvials ja que col·lectors i sobreeixidors
connectaran directament les aigües pluvials a les basses i a la platja.
No es preveu cap tractament previ a l’abocament de les aigües pluvials per eliminar els
sòlids, greixos, hidrocarburs que hi haurà en el moment de les pluges a les zones
pavimentades a la platja de Pals.
Les aigües pluvials contaminades s’abocaran als espais protegits pel seu valor
ambiental com les Basses d’en Coll i el Parc Natural a la zona de les antenes de Ràdio
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Liberty.
Per tot plegat, som de l’opinió que tot i que l’informe és prou contundent i és una bufa
important vers la tramitació del pla especial, i sobretot, la modificació puntual del
POUM de Pals, encara ens queda una mica curt, i creiem que hauria de ser prou
valent per dir que aquest informe és totalment desfavorable.
Si tots aquests arguments no varen ser visionats, estudiats o treballats per l’assessor
extern d’aquesta casa ens ho hauríem de fer mirar tots plegats. Si això no és prou
motiu per convocar un ple extraordinari en el qual tractem d’un tema que ha deixat de
banda altres poblacions “amb el cul a l’aire” que “ vingui Déu i ho vegi”.
SRA. MAITE SERVIÀ PERICAY: Em limitaré a explicar les coses que crec que s’han
de saber i que no se saben: què és un pla especial, per què es tramita i com es fa. I el
motiu d’aquest pla especial.
Aquest té per objectiu garantir l’abastament, el sanejament i la reconducció de pluvials
a tota la zona dels sectors de la platja de Pals present i futura. Amb tots els càlculs que
convingui per justificar que no hi hauran mancances de cap tipus.
Quan es fa un pla especial mai de la vida ha passat en aquest ni en cap ajuntament,
que al cap de quinze dies tens tots els informes, que tots són favorables i sense cap
esmena a fer. Ni que el mateix document que s’ha iniciat s’ha finalitzat. De ben segur,
a part que tenim alguns informes amb esmenes, encara ens en falta algun i encara hi
haurà alguna esmena més a fer. Per tant, segur que s’ha de corregir el pla, sense cap
dubte.
Segona cosa, aquest pla especial està pensat per a tots els sectors de la platja però el
pagaran els nous sectors de la platja. Al ciutadà de Pals d’avui no li costarà ni un duro.
Està pensat perquè qui vol i pot créixer hagi d’assumir aquestes despeses
d’infraestructura. Està pensat perquè el redactin i el costegin. I si no està ben redactat i
s’ha de tornar a fer, seran ells que hauran de fer tot el que convingui.
D’això que els regidors en dieu un informe demolidor, una bírria i no sé quantes coses
més he sentit, dient que el senyor Comas no se’n va donar compte, dir-vos que no és
tan demolidor i que ja sabíem que hi hauria mancances. Sí que ho sabíem que hi
hauria mancances. L’informe que va fer el senyor Comas no feia esmenes perquè ell
no és expert en hidràulica, però teníem molt clar que l’ACA diria la seva i que tots els
experts dirien la seva. Sumant-hi un expert vostre que si ens voleu enviar l’informe
també el tindrem en compte. Veig que teniu més informació que nosaltres mateixos.
Referent als amidaments, als preus i a les valoracions de tot el que s’està considerant
que no és correcte, dir-vos que es tracta d’un pla especial i com a tal mai es tenen el
compte els amidaments. Un pla especial és una primera consideració del que cal fer.
Fins que això no sigui ferm no es podrà fer un projecte executiu amb amidaments,
preus i afinar el llapis del que realment costarà. Em sembla que això també s’hauria de
saber. Es parla de gran xifres però no se sap quines seran. Ja s’hi arribarà quan es
redacti el projecte executiu cosa que també faran els interessats.
La valoració tècnica d’aquest projecte sabem que no la pot fer el tècnic municipal. Però
sí que la poden fer els experts dels organismes a qui hem demanat informes. N’hem
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demanat a uns quants, no sé si els han vist tots. Ara hem fet una segona remissió al
Consorci, Mancomunitat i Comunitat de Regants a proposta de l’ACA. No tenim
notícies de que hi ha grans problemes ni que els veïns s’hagin de quedar sense aigua.
En tot cas ja ho escriuran.
També dir-vos que això que vosaltres en dieu “demolició” o “ esmena a la totalitat”,
aquesta lectura la feu perquè esteu a l’oposició, però si estiguéssiu al govern
valoraríeu com una aportació de moltes coses que s’han de corregir. No dir que és un
desastre, esparraca’l i torna a començar. Ni nosaltres som experts, ni vosaltres ho sou
ni en Comas ho és. Els experts que han de fer aquest document ja tindran en compte
tot allò que es diu i per descomptat que no seguirà la seva tramitació si tot això no es
compleix. Hi haurà les reunions que facin falta perquè això es faci de la manera que
s’ha de fer. De tot plegat, no cal que en fem un ple extraordinari ni tants titulars. Es
tracta d’una tramitació super normal tot i sabent que un pla especial no es fa cada dia i
menys d’aquesta magnitud. És normal que arribin connexions de tots costats.
Les recomanacions constructives ja arribaran quan es desenvolupin una mica més
aquests projectes i s’estigui en el detall. El tema dels costos ja l’he comentat. Pot
preocupar més o menys els costos de tota aquesta infraestructura però no l’haurem
d’assumir nosaltres sinó els beneficiaris de totes aquestes instal·lacions.
En hem reunit amb la Comunitat de Regants. Ens han comentat els seus punts de
vista i faran un informe escrit on hi faran constar aquells aspectes que no els va bé. No
es molta cosa però els redactors corregiran el que calgui i en tot cas l’ACA ho tornarà a
veure i a dir-hi la seva.
Quant a l’informe que es va fer en el seu dia, ara no recordo si va entrar en el
contracte del senyor Comas o si es va facturar a part. Ja us ho diré més endavant.
Recordar que esteu fent referència a una sèrie de conceptes que l’ACA no considera.
Dubto que l’ACA es deixi de dir alguna cosa perquè normalment és un dels informes
més rellevants amb tot allò que es tramita, sigui POUM o el que sigui. Qui més coses
diu normalment és l’ACA. Hi inclouria Patrimoni i Cultura però en aquest tema no toca.
Per tant, em sorprèn que el vostre assessor digui més coses que l’ACA. Us convido a
entrar aquest informe per registre i el farem arribar a qui ha redactat aquest document.
No sé si voleu afegir alguna cosa més.
SRA. MARISOL PEREA MARTÍN: Evidentment nosaltres no som experts i per aquest
motiu ens hem assessorat en tres persones diferents, que no tenen res a veure una
amb l’altra, i ens han fet el mateix anàlisis. Nosaltres no ens inventem res. Això havia
d’haver estat molt més ben preparat abans de portar-ho a l’ACA. Però està clar que
l’ACA qüestiona aquest pla perquè no hi ha dades, ni de càlculs ni de res. Parla de tot
de problemes de capa freàtica, parla dels pendents, de la possible ampliació de
l’estació de Torrent per donar cabdal, diu que la depuradora és insuficient, que els
dipòsits que hi ha a Mas Tomasí i a Pineda són insuficients, etc. Tot plegat suposa una
despesa bestial de diners. Algú no haurà de pagar i la claca vol saber qui ho pagarà. Si
aquests senyors redacten aquest pla i posen del seu puny i lletra que tot ho pagaran
ells, benvingut. Però aquí no queda clar qui acabarà menjant-se el marron i això és el
que ens han dit els nostres assessors. No un sinó tres i que no tenen res a veure uns
amb els altres.
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Nosaltres, com hem dit, no som experts, i exposem els nostres dubtes i els dubtes que
tenen altra gent. Ens sembla molt bé que s’hagi parlat amb la Comunitat de Regants,
amb el Consorci i amb la Mancomunitat. Però s’hauria d’haver fet abans. La Comunitat
de Regants ens va preguntar si era certa l’existència d’ aquest pla del Cicle de l’Aigua.
Què costava haver fet la feina abans? Ja sabem que tot això, en teoria, ho han de
pagar aquests senyors, doncs que ho posin per escrit. Que ho valorin, que ho calculin i
que ho demostrin. Després tothom podrà dir la seva, l’ACA, la Mancomunitat i qui
vingui tot darrera. Després nosaltres podrem dir si hi estem d’acord o no.
SR. JOSEP LLUÍS GALIANO BARCELÓ: Poca cosa més a afegir. En aquest cas
nosaltres no hem trobat els assessors idonis i no ens hem pogut assessorar en aquest
tema. Hem mirat l’informe i com he dit, nosaltres no som experts en el tema de l’aigua,
però pel que hem pogut entendre de l’informe hi ha alguns errors que no cal ser expert
per com a mínim intuir-los. Com el tema dels pressupostos. Sí que és cert que una
cosa són els plans d’execució, però segons aquest informe, hi hauria d’haver un mínim
pressupost realista. Més o menys objectivable. Sí que això pot derivar en projectes
posteriors d’execució però d’alguna cosa s’ha de partir per tenir una mínima idea de
per on anar.
El tema de comunicar amb altres afectat que no són pròpiament del tema municipi.
Arran de l’ACA s’ha començat a parlar amb la Comunitat de Regants, amb la
Mancomunitat. Estem d’acord amb el que ha dit la Marisol, no es podia haver fet
prèviament?
SRA. MAITE SERVIÀ I PERICAY: És que la tramitació és així. Primer es fa una
aprovació inicial, tenim un document que pensem que està bé però l’enviarem a
tothom perquè digui la seva. I això és el que s’ha fet. No es tracta d’un document de
tramitació tan gruixuda com un POUM, però també és un document amb tramitació
llarga. Hi han de dir la seva els experts. La Mancomunitat dirà si té capacitat per portar
l’aigua, no especulem que deixarem els veïns sense; el Consorci dirà la seva i cadascú
dirà el que consideri que ha de dir. Nosaltres no som els experts.
SR. JOSEP LLUÍS GALIANO BARCELÓ: Estem d’acord. Però no es pot preguntar
mentre s’està redactant a la Comunitat de Regants, al Consorci i a la Mancomunitat?
Ara que estem en la redacció del projecte, abans no tinguem la redacció definitiva per
enviar, les vostres inquietuds en aquest tema.
SRA. MAITE SERVIÀ I PERICAY: Això si ho varen fer o no, no ho sabem.
SR. JOSEP LLUÍS GALIANO BARCELÓ: A tenor del que hem llegit a l‘informe no
sembla que hagi estat així.
SRA. MAITE SERVIÀ I PERICAY: Ja es veurà si la Mancomunitat i el Consorci diran
que s’han de fer correccions. Igual diuen que és tot correcte, que les previsions d’aigua
ja les havien fet a les instal·lacions actuals i que no es necessita tanta ampliació com
es considera. Parleu que es necessitarà tan més diàmetre de tub per tan més
creixement, però no es parla si el tub que hi ha avui ja estava previst. Recordem que
en el pla del 85 prevèiem molts més habitatges que el pla actual. Per tant, fa pensar
que potser ja estava previst. Per tant, són ells qui ho han de dir.
SRA. MARISOL PEREA MARTÍN: Una última pregunta. L’informe es basa en quatre

Ajuntament de Pals
mil i escaig habitatges que suposaria un increment de més de disset mil habitants.
Aquest habitatges que el POUM del 85 contemplava se n’han executat alguns?
SRA. MAITE SERVIÀ I PERICAY: Aquesta dada no surt a l’informe. Hi surt però no sé
en base a quin càlcul està fet el document. Això ho hauria de respondre directament el
tècnic per tenir clar en quines bases de treball s’ha fet.
SRA. MARISOL PEREA MARTÍN: Però això sí que ho ha de saber l’ajuntament perquè
el POUM és de l’ajuntament. “Els estudis inclosos en el pla determinen que les
previsions de creixement del PGO85, són de 4.280 nous habitatges a la zona de la
platja de Pals, amb un potencial estimat de 17.120 nous habitants; amb una dotació
estimada de 2 m3 per cada nou habitatge i dia, s’estima que el volum diari d’aigua
potable que serà necessari per les noves àrees de creixement serà 3.608 m3, a més a
més d’un cabal, etc.”
La pregunta és: d’aquests 4.280 nous habitatges que preveia el PGO del 85, quant se
n’han edificat? O aquestes són les expectatives de fer?
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Normalment tiren a l’engròs. No t’ho sabem dir el que
hi ha amb números.
SRA. MARISOL PEREA MARTÍN: Ens agradaria que ens ho aclaríssiu en el ple
ordinari.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: No sabem realment què vol saber.
SRA. MARISOL PEREA MARTÍN: Si el PGO del 85 havia previst fer 4.280 habitatges
nous a la zona de la platja de Pals. Des del 85 cap aquí quants se n’han fet?
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Si podem recollir aquesta dada ja us la donarem.
SRA. MARISOL PEREA MARTÍN: Comptant els IBIS des del 85 cap aquí es pot saber,
no?
SRA. MAITE SERVIÀ I PERICAY: No la buscarem pas aquesta dada. Vosaltres, des
de l’oposició, feu treball de recerca empipant l’interventor i el secretari perquè us
busquin les coses. Però nosaltres no ho farem això perquè tenim altra feina. Llavors, si
aquesta dada la trobo en el POUM us la facilitaré, si no, no.
SRA. MARISOL PEREA MARTÍN: Si l’ha trobat l’Agència Catalana de l’Aigua?
SRA. MAITE SERVIÀ I PERICAY: Doncs, si li està dient no cal que ho contrastem
nosaltres.
SRA. MARISOL PEREA MARTÍN: Però no m’està dient quants se n’han construït.
SRA. MARISOL PEREA MARTÍN: Si un ajuntament no sap el que ha construït des del
85 cap aquí!
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Sí que ho sap, però els mètodes de registre i de
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consulta porten feina. Si han de dedicar hores.
SRA. MARISOL PEREA MARTÍN: I és culpa nostra?
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Si us interessa molt aquesta dada la intentarem
buscar.
SRA. MARISOL PEREA MARTÍN: És un dubte que creiem interessant de saber. Res
més.

2. DACIÓ DE COMPTE DEL CANVI DE DENOMINACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL
CONVERGÈNCIA I UNIÓ “CIU” PER GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DEMÒCRATA
“PDeCAT”
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Dono la paraula al secretari municipal perquè llegeixi
el dictamen que té per títol “2. Dació de compte del canvi de denominació del grup
municipal Convergència i Unió “CIU” per grup municipal del Partit Demòcrata
“PDeCAT”.
SECRETARI: Dació de compte del canvi de denominació del grup municipal
Convergència i Unió “CIU” per grup municipal del Partit Demòcrata “PDeCAT”
Fets
1. El 31 de març de 2015 es publica en el Boletín Oficial del Estado núm.77 el Reial
Decret 233/2015, de 30 de març, pel qual es convoquen eleccions locals i a les
Assemblees de Ceuta i Melilla per al 24 de maig de 2015.
2. El 24 de maig de 2015 es celebren eleccions locals, escollint-se a Catalunya els/les
regidors/es dels municipis no sotmesos al règim de consell obert i els membres dels
Consells Comarcals, les Diputacions Provincials i el Conselh Generau d’Aran.
3. El 13 de juny de 2015 el Ple municipal, en sessió extraordinària, constitueix la
Corporació municipal per al mandat 2015-2019.
4. El 18 de juny de 2015 (RE núm.2043/2015) el senyor Sergi Brull i Costa i les senyores
Maite Servià i Pericay i Mireia Bonilla i Oliveras, regidors electes de l’Ajuntament de Pals
per la candidatura de Convergència i Unió, presenten una instància en virtut de la qual
comuniquen que s’han constituït com a grup municipal amb la denominació de
“Convergència i Unió (CiU)”, en compliment dels articles 73.3 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim Local, i 24 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.
Simultàniament, es nomena el senyor Sergi Brull i Costa portaveu titula, i la senyora
Maite Servià i Pericay, portaveu suplent.
5. El 2 de juliol de 2015 el Ple municipal, en sessió extraordinària, és informat de la
comunicació presentada el 18 de juny de 2015 (RE núm.2043/2015).
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6. El 9 de juliol de 2015 es publica en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm.131
l’edicte de constitució dels grups municipals i de nomenament dels portaveus.
Simultàniament es publica al web municipal i al tauler d’anuncis de la Corporació.
7. El 7 de febrer de 2017 (RE núm.2017-E-RC-309) el senyor Sergi Brull i Costa i les
senyores Maite Servià i Pericay i Mireia Bonilla i Oliveras, en representació del grup
municipal de Convergència i Unió (CiU) presenten una instància en virtut de la qual
sol·liciten de l’Alcaldia la modificació de la denominació “Convergència i Unió (CiU)” a
“Partit Demòcrata (PDeCAT)”.
En aquest escrit es posa de manifest que la Federació de Convergència i Unió (CiU) es
troba actualment en fase de liquidació. Simultàniament, s’informa que el 8 de juliol de
2016 Convergència Democràtica de Catalunya aprova un acord de transitorietat en virtut
del qual l’acció política de Convergència Democràtica de Catalunya la desenvoluparia
una nova força política, el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT).
8. L’Ajuntament de Pals no disposa de Reglament Orgànic Municipal definitivament
aprovat que reguli una possible modificació de la denominació d’un grup municipal.
9. El 13 de febrer de 2017 el secretari municipal emet informe núm.4/17, en virtut del qual
formula les conclusions següents:
Primera. La normativa sobre règim local, ja sigui bàsica o de desenvolupament,
no regula la qüestió relativa a la modificació de la denominació d’un grup
municipal (en endavant, grup). Tan sols regula la constitució dels grups resultants
d’un procés electoral. Per tant, no hi ha impediment legal per modificar la
denominació d’un grup. Si bé els grups es corresponen amb els partits polítics, les
federacions, les coalicions o les agrupacions, les llistes dels quals hagin obtingut
llocs a la Corporació, l’article 24.1 del ROF estableix que correspon als integrants
del grup, mitjançant un escrit adreçat al president de la Corporació, expressar la
denominació del grup, entre altres qüestions. Enlloc diu que aquesta denominació
s’hagi de correspondre amb el nom de la formació política per la qual varen
concórrer a les eleccions.
Per tant, atès que la Llei no prohibeix que els membres d’un grup li puguin canviar
la denominació que inicialment li van donar, s’ha de considerar que és possible
amb els requisits que expressa l’article 24.1 del ROF, és a dir, mitjançant un escrit
adreçat a l’alcaldessa, subscrit per tots els regidors integrants del grup, en el qual
expressin la seva voluntat de canviar la denominació del grup.
Segona. Si bé la normativa estableix que els grups es corresponen amb els partits
polítics, federacions, etcètera, pels quals varen concórrer els seus membres a les
eleccions, no diu que els grups hagin d’adoptar el mateix nom que aquells. En
conseqüència, no hi hauria inconvenient per canviar la denominació del grup per
una altra que no es correspongui amb el partit o formació política per la quan es
van presentar com a candidatura a les eleccions locals. En aquest sentit, la
Sentència del Tribunal Suprem de 29 de novembre de 1990 assenyala que «no
cabe confundir grupo político o grupo municipal, que como su nombre indica está
formado por más de un Concejal [...] con partido político, del que puede haber
resultado un único concejal o un número insuficiente para constituir grupo político,
que pasarán a formar parte del grupo mixto».
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Tercera. D’acord amb l’article 73.3 de la LRBRL disposa que tenen la condició de
regidors no adscrits els membres de les corporacions locals que no s’integrin en
un grup en el termini assenyalat, o els que abandonin el grup format per la
candidatura per la qual es van presentar a les eleccions locals. En el cas que es
planteja, els/les regidors/es no abandonen el grup ni tampoc la formació política
per la qual es varen presentar a les eleccions municipals, sinó que tan sols
sol·liciten el canvi de la seva denominació. Per tant, no sembla que aquest fet
hagi d’alterar la seva condició, per la qual cosa podran seguir formant part dels
òrgans municipals com a representants del seu grup.
Quarta. La desaparició del partit polític pel qual van concórrer a les eleccions
locals, actualment en fase de liquidació, segons es posa de manifesta a l’escrit de
7 de febrer de 2017 (RE núm.2017-E-RC-309), podria emparar el canvi de
denominació del grup, si bé també hi podria haver altres causes que emparessin
aquest canvi.
10. Vista la proposta favorable de l’Àrea de Governació.
Fonaments de dret
1. L’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(LRBRL), estableix que als efectes de la seva actuació corporativa, els membres de
les corporacions locals es constituiran en grups polítics, en la forma i amb els drets i
les obligacions que s’estableixin, amb excepció d’aquells que no s’integrin en el grup
polític que constitueixi la formació electoral per la qual van ser triats o que abandonin
el seu grup de procedència, que tindran la consideració de membres no adscrits, els
drets econòmics i polítics dels quals no podran ser superiors als que els haguessin
correspost de romandre en el grup de procedència, i s’exercitaran en la forma que
determini el Reglament Orgànic Municipal de cada Corporació.
2. L’article 50.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) preveu que per
millor funcionament dels òrgans de govern de la corporació, el ple pot acordar la
creació de grups municipals. No obstant això, l’apartat segon d’aquest article afegeix
que si cap acord del ple no ho regula altrament, per cada llista electoral només es pot
constituir un grup municipal.
3. L’article 24.1 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),
estableix que els grups polítics es constituiran mitjançant escrit dirigit al president i
subscrit per tots els seus integrants, que presentarà a la Secretaria General de la
Corporació en el termini de cinc dies hàbils següents a la constitució de la Corporació.
4. L’article 25 del ROF disposa que de la constitució dels grups polítics i dels seus
integrants i portaveus, el president donarà compte al Ple a la primera sessió que
celebri un cop s’hagi complert el termini previst a l’article 24.1 del ROF.
5. L’article 50.6 del TRLMRLC preveu que els regidors que abandonen el grup format
per la candidatura per la qual es van presentar a les eleccions locals no es poden
integrar al grup mixt, sinó que queden com a regidors no adscrits, els quals, segons
estableix l’apartat setè d’aquest article, tenen els deures i els drets individuals, inclosos
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els de caràcter material i econòmic, que segons les lleis formen part de l'estatut dels
membres de les corporacions locals i participen en les activitats pròpies de
l'ajuntament de manera anàloga a la de la resta de regidors.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
Acords
Primer. Donar compte del canvi de denominació del Grup Municipal de Convergència i
Unió “CiU” per Grup Municipal de Partit Demòcrata “PDeCAT”, segons instància
presentada el 7 de febrer de 2017 (RE núm.2017-E-RC-309).
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.
3. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET NÚM. 49/2017, EN VIRTUT DEL QUAL ES
MODIFICA EL CALENDARI DE SESSIONS ORDINÀRIES DE PLE I DE
COMISSIONS INFORMATIVES CORRESPONENTS AL PROPER MES DE MARÇ.
SRA. SÍLVIA MONAR I AYNIER: Dono la paraula al secretari municipal perquè llegeixi
el dictamen que té per títol “3. Dació de compte del Decret núm. 49/2017, en virtut del
qual es modifica el calendari de sessions ordinàries de ple i de comissions informatives
corresponents al proper mes de març”.
SR. SECRETARI: Dació de compte del Decret núm. 49/2017, en virtut del qual es
modifica el calendari de sessions ordinàries de ple i de comissions informatives
corresponents al proper mes de març
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.

Ajuntament de Pals
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 febrer de 2017 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 març, en els termes següents:
a) Ple: sessió ordinària el 16 de març de 2017, a partir de les 19.30 hores.
b) Comissions Informatives: sessió ordinària el 13 de març de 2017, a partir de
les 19.30 hores.
3. El 7 de febrer de 2017 es dicta el Decret núm.49/2017, en virtut del qual es modifica el
calendari de les sessions ordinàries de Ple i de Comissions Informatives corresponents
al proper mes de març, en els termes següents:
- Les Comissions Informatives celebraran sessió ordinària el 13 de març de
2017, a partir de les 19.30 hores.
- El Ple celebrarà sessió ordinària el 16 de març de 2017, a partir de les 19.30
hores.
4. 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.
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 del següent
Acords
Primer. Donar compte del Decret núm.49/2017, de 7 de febrer, en virtut del qual es
modifica el calendari de les sessions ordinàries de Ple i de Comissions Informatives
corresponents al proper mes de març.
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
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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: En no haver-hi altres assumptes per tractar, s’aixeca
la sessió quan són les vint-i-una hores i quaranta-cinc minuts del vespre.

