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Els nostres objectius principals diferenciadors: 

Atenció als Ciutadans

Canvi de discurs: 

Ajuntament

Auditoria Interna:

Economia i Serveis Municipals

Comptes Generals 2014  

Informes Secretaria amb 
Objeccions Diverses

Anàlisi objectiva 

de la situació de partida i 
dels temes pendents

GESTIÓ MUNICIPAL ANTERIOR

Sí al bé comú, sí al respecte, sí a la 
comunicació, sí a la participació, sí 

a la transparència, ...



GESTIÓ MUNICIPAL ANTERIOR

Feines realitzades

Reclamació 
factures 

pendents

Sense 
aprovació 

administrativa

Litigis 
perduts

Temes Pendents (carpetes obertes):

Particulars

Concessions

Espais 
Municipals / 
Associacions

Menjador 
Escolar

Camp de 
Futbol Piscina

SOREA

(Aigua)

SIMSA

(Enllumenat)

FCCSA

(Escombraries)

Contractes



ECONOMIA i 
COMPTES 2014

(Guillermo)

URBANISME

(Josep M) 

CONTENCIOSOS

(Isabel M)

SERVEIS 
MUNICIPALS

(Miquel) 

NOVES 
TECNOLOGIES 
PARTICIPACIÓ i 

TRANSPARÈNCIA

(Paulina) 

GESTIÓ MUNICIPAL ANTERIOR



ANÀLISI i AUDITORIA INTERNA

1. Factures pendents de pagament. Compromisos adquirits. 

Pagaments parcials. Subvencions afectades.

2. Dietes pagades i pendents de pagament. Informes negatius secretaria, 

objeccions.

3. Endeutament real. 

4. Ordenances fiscals. Històric.

GESTIÓ MUNICIPAL ANTERIOR ECONOMIA i 
COMPTES 2014

(Guillermo)



ANÀLISI i AUDITORIA INTERNA
1. Factures pendents de pagament. Compromisos adquirits. Pagaments parcials.

Subvencions afectades.

Deute Ajuntament amb MIP.
Adjudicació 2 parcel·les valorades en 

464.285,48€.  Valor a data d’avui?

GESTIÓ MUNICIPAL ANTERIOR ECONOMIA i 
COMPTES 2014

(Guillermo)

Informe de Secretaria any 2014:

• Incompliment regla de Despesa 

• Romanent de Tresoreria: –356.609,40 €

• Recuperació Econòmica = Venda Patrimoni?

Juny 2015 (CiU). Factures pendents de pagament: 225.425,14 €

• 117.509,96 € anteriors 2015 -> incompleixen regla 60 dies

Mandat 2011-2015 (CiU). Com a pràctica habitual:

De 2013 a 2014:  260.310,03 €
De 2014 a 2015 : 241.638,16 €

Despeses 
sense partida 

pressupostaria

Endarreriment 
pagaments 

Traspàs deute 
pressupost 

exercici següent

Juny 2015 (CiU). Per aconseguir efectiu, anticipen 
cobrament rebuts IBI (normalment mitjans d’agost), motiu 
principal: pagament factura 181.678,43 € obres Mas Isaac i  

cap possibilitat aconseguir finançament via préstec.

Rebuts tornats: 2014-> 8,81%     2015->22,40%



ANÀLISI i AUDITORIA INTERNA
2. Dietes pagades i pendents de pagament. Informes negatius secretaria, objeccions.

Hi ha informes de Secretaria amb objeccions clares i concises respecte al pagament dietes 2005 – 2010.
No obstant, Alcaldia Presidència realitza els següents cobraments exclusivament en concepte de dietes 
(mitjançant talons al portador imports inferiors a 2.500 €):

GESTIÓ MUNICIPAL ANTERIOR ECONOMIA i 
COMPTES 2014

(Guillermo)

Acta del Ple 5 de Juny:

VINT-I-VUITÈ.- MANIFEST DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA D’HAVER SUPORTAT DESPESES
PERSONALMENT EN CONCEPTE DE DIETES I DESPLAÇAMENTS DELS ANYS 2010 A 2015
EN CONCEPTE DEL CÀRREC D’ALCALDE SENSE HAVER-LES COBRAT.

2011 2012 2013 2014 2015

31.790,29 € 27.890,60 € 13.565,66 € 12.037,12 €

Dietes 2005 i 2006 Dietes 2007 i 2008 Dietes 2009 Dietes 2010 - 2015

Total dietes cobrades: 73.246,55 €



ANÀLISI i AUDITORIA INTERNA
2. Dietes pagades i pendents de pagament. Informes negatius secretaria, objeccions.

Informes Secretaria:

GESTIÓ MUNICIPAL ANTERIOR ECONOMIA i 
COMPTES 2014

(Guillermo)

2015

12.037,12 €

Dietes 2010 - 2015

• Registre entrades 1323/14, de 
30.06.2014 d' import 6.491,86 €:
•5.218,08 € desplaçaments, 
• 873,08 € dietes i 
• 400,70 € atencions protocol·làries.

• Registre entrades 1430/14, 
d'11.07.201414 d'import 5.546,12 €:
•4.382,00 € desplaçaments, 
• 737,27 € dietes i 
• 426,85 € atencions protocol·làries.

Les dietes presentades
estaven prescrites

L’Equip de Govern no 
pagarà cap dieta 

prescrita a l’exalcalde



ANÀLISI i AUDITORIA INTERNA

Fa molts anys el BBVA i la Caixa van emetre un informe GENERAL de la situació 
dels ajuntament on es qualificava a Palau-saverdera amb la ”triple A” (sense 
documentació al respecte a l’Ajuntament).

Situació econòmica Palau-saverdera 

GESTIÓ MUNICIPAL ANTERIOR ECONOMIA i 
COMPTES 2014

(Guillermo)

3. Endeutament real Ajuntament.
Informes econòmics 2014:
• rati del 65%  amb import de 1.097.879,52€ pendent pagament a entitats bancàries. 

Addicionalment hi havia deute amb proveïdors  (finançat per l’Estat =  mecanisme participació en 
tributs - car i molt complicat comptabilitzar).

Deute bancaria + Deute proveïdors =  1.863.986,52 € = rati d’endeutament 99%.  



ANÀLISI i AUDITORIA INTERNA
4. Ordenances fiscals. Històric.

Ordenances desordenades, moltes no s’ aplicaven i amb alguns casos sense equitat en la seva aplicació.

Tractament especial amb certs àmbits com a ordenança fiscal 2 art. 3 respecte IBI:

* Article 3.- No subjecció.
“No es consideraran construccions subjectes a aquest impost els rafals o els coberts de poca entitat utilitzats en
explotacions agrícoles, ramaderes o forestals que reuneixin les característiques senyalades en l’últim paràgraf
de l’article 63 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals; ni les obres i les millores incorporades i afectes als
terrenys de naturalesa rústica, les quals formaran part indissociable del seu valor.”

No contemplats els béns immobles de caràcter especial.
No contemplats els vehicles històrics de més de 25 anys.

Entre d’altres:
Ordenances no es complien: taxa de casaments, taxa per espais públics, etc.
Recàrrecs per urgència.

GESTIÓ MUNICIPAL ANTERIOR ECONOMIA i 
COMPTES 2014

(Guillermo)



GESTIÓ MUNICIPAL ANTERIOR

Expedients d’obres arraconats 

sense resposta: Varis
Convenis urbanístics 

incomplits: Varis

Convenis signats entre Alcalde i familiars 

Contenciós Constructor vs Ajuntament 

Sentència que obliga a pagar a l’Ajuntament la 
obra executada 69.662,45 € + complementària 

23.231,44 € + IVA i + interessos. 
Es van pagar només 47.315,00 €

i queden per pagar la resta!
Llicència d’obra mal donada: Sense el preceptiu
informe urbanístic signat per un tècnic ni compleix la
normativa urbanística

Projecte amb llicència urbanística amb 

errors molt greus:  SUN VILLAGE

Projectes aturats per falta de liquiditat i pagament al

constructor: Can Lluent

URBANISME

(Josep M) Projectes no viables (sentit exclusivament 
propagandístic i electoralista):

• Pavelló Poliesportiu (any 2011,  decret 

alcaldia, import 61.950 €)
• UniversitatProjectes engegats sense tenir la titularitat 

dels terrenys (expropiacions):

• Vial Connexió Mas Oriol – Mas Isaac
Pèrdua de subvenció de 14,899,76 €.
Es manté subvenció de PUOSC de 56,810,54€

Projectes engegats sense saber segur si hauria diners 

per realitzar-los: Rotonda Mas Isaac



Discriminació i manca d’atenció als ciutadans:

Contenciosos al POUM
Contenciós DEPURADORA

Expedients de protecció de la legalitat urbanística:

Barraques il·legals
Camins tallats i/o perduts
Volums disconformes, ...

GESTIÓ MUNICIPAL ANTERIOR URBANISME

(Josep M) 



• Pendents:

• POUM

• SUN VILLAGE

• DEPURADORA

• Resolts

• Desistit

• CONSELL COMARCAL. BCIL TRULL (SERRATS-> RAMIS-> MALLOL).

• Perduts

• PLA PARCIAL COMARQUES GIRONINES I AIGUAMOLLS.

• CONTRIBUCIONS ESPECIALS BELLAVISTA.

• AMSA (MAS VENTÒS). Sr. Saura aconsella retirar recurs.

CONTENCIOSOS

(Isabel M)

GESTIÓ MUNICIPAL ANTERIOR



• Mancomunitat d’Aigües. Situació:

• Falta de protocol de funcionament entre empresa concessionària (SOREA) i 
ajuntaments mancomunats.

• Pendent d’aprovació modificació Estatuts:
• per incloure Pedret i Marzà
• per poder oferir serveis als ajuntaments mancomunats.

• Recs abandonats (falta de manteniment).
• Carrers amb malt estat general i problemes de asfaltatge  (forats, ...).
• Excés de senyals de trànsit.
• Escola amb els patis amb un mínim manteniment (papereres, tanques trencades, ...).

SERVEIS 
MUNICIPALS

(Miquel) 

GESTIÓ MUNICIPAL ANTERIOR



• Festes:
• Comissió de Quines:

• A pocs mesos del començament envien document signat por tots renunciant a 
l’organització.

• Poca col·laboració amb la nova comissió de quines.
• No justificació del destí dels beneficis dels anys 2006-2014.

• Joventut:
• Conveni amb el Consell Comarcal, cost anual 2.000 € (1.000 € subvencionats).
• Pla Local de Joventut: Activitats molt limitades.

• Turisme, Producte Locals i Fires:
• Falta de plantejament i projectes (exclusivament recolzament a Tapa Verdera).

ALTRES ÀREES

(Miquel) 

GESTIÓ MUNICIPAL ANTERIOR



• Noves tecnologies:

• Infraestructura precària de Telefonia en llocs com a Dispensari i Escola.

• Infraestructura deficient de Sistemes de Seguretat (càmeres no homologades, equipaments obsolets, 
solucions no cohesionades, despeses sense tràmit administratiu previ (7.000€ sala de ball Centre Cívic, 
per tema quines), ...)

• Mínima assistència tècnica informàtica (manteniment ordinadors, xarxes, ...).

• Llicències “pirates” en pc’s treballadors ajuntament.

• Un únic punt wifi “HotSpot” a l’Ajuntament i cap en llocs públics tipus centre cívic o piscina.

• Cap dotació d’infraestructura tecnològica per activitats diverses dirigides als ciutadans.

• Transparència: cap plantejament ni estudi previ per actuacions dirigides aconseguir complir la llei
el proper 01/01/2016. Tot per fer!

• Participació: ajuntament sense experiència prèvia en processos participatius i forma de fer
unilateral i polititzada (NO cabuda a associacions ni iniciatives diferents a les de sempre!).

NOVES 
TECNOLOGIES

PARTICIPACIÓ i 
TRANSPARÈNCIA

(Paulina) 

GESTIÓ MUNICIPAL ANTERIOR



Isabel M
• Alcaldia i Serveis 

Generals

• Cultura i Societat

• Ensenyament

Miquel
• Festes i Cultura 

Popular

• Serveis Municipals

• Joventut

• Turisme

Paulina
• Benestar Social

• Transparència

• Noves Tecnologies

• Participació 
Ciutadana

Guillermo
• Economia i Hisenda

• Promoció 
Econòmica

Josep M
• Urbanisme

• Medi Ambient

• Infraestructures

• Esports

GESTIÓ MUNICIPAL ACTUAL 



Isabel M

• Alcaldia i Serveis Generals
• Seguretat Ciutadana. Mossos d’Esquadra.
• Guardia Civil. Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA)

• Cens Municipal.

• Cultura i Societat
• Projecte “Isidre Macau”. 

• Projecte “Sarcòfag Bernat de Vilamarí”.

• Llibre “Monografies Locals” (Subvencionat per la Diputació).

• Recull Poemes San Onofre.

• Ensenyament
• Col·laboració amb Ensenyament. 

• Millores en infraestructura escola. 

GESTIÓ MUNICIPAL ACTUAL 



Miquel. Serveis

• Mancomunitat d’Aigües. Canvis de gestió:

• Creat i aprovat el protocol de funcionament entre empresa concessionària 
(SOREA) i ajuntaments mancomunats.

• Aprovació de la modificació pendent d’Estatus:
• per incloure a Pedret i Marzà
• per poder oferir serveis als ajuntaments mancomunats.

• Serveis Municipals
• Neteja vials

• Jardineria

• Enllumenat

• ...

GESTIÓ MUNICIPAL ACTUAL 



Miquel

• Festes i Cultura Popular
• Festa Major
• Flama del Canigó

• Joventut
• PLA JOVE. En col·laboració amb la tècnica del Consell Comarcal envio de carta a 

tots els palauencs/palauenques entre 16-29 anys.
• Quines activitats podríem planteja ara?

• Promoure una Associació de Joves (institut).
• Crear un Consell d’Infants (escola).

• Espai Jove al Hotel d’Entitats.

• Turisme, Productes Locals i Fires
• Fira del Paisatge + Setmana Cultural + Tapa Verdera + ...

GESTIÓ MUNICIPAL ACTUAL 

• Quines 2015
• Cursa Popular a benefici 

de La Marató de Tv3

• Diada
• Halloween 2015



Paulina
• Benestar Social

• Ajudes Llibres Text (infantil, primària i secundària)

• Consell Comarcal 

• Transparència
• Complir les Lleis i terminis tant en els Processos Administratius, com a la Web Municipal i 

els altres Mitjans Municipals de Comunicació (xerrades informatives, butlletí, facebook, 
twitter, ...).

• Participació Ciutadana
• Voluntariat.

• Associacionisme. 

• Dues Associacions Culturals noves:

• Associació Dones Verdera.

• Associació Recreativa i Cultural “El Fitó”.

GESTIÓ MUNICIPAL ACTUAL 



Paulina. Noves Tecnologies

• Infraestructura de Telefonia (Dispensari, Escola, ...).

• Infraestructura de Sistemes de Seguretat (Escola, Llar d’infants, Deixalleria, Dispensari,

Centre Cívic, Hotel d’Entitats i Ajuntament). Estudi de millora de les infraestructures i els serveis.

• Tècnic informàtic (manteniment i assessorament).

GESTIÓ MUNICIPAL ACTUAL 

• Wifi “HotSpot” gratuït espais municipals: Hotel Entitat, 
Centre Cívic i Piscina.

• Base Dades de Currículums Vitae (per a Promoció Econòmica).

• Aula Informàtica Hotel d’Entitats (cursos per gent gran, joves, 
autoaprenentatge, promoció econòmica, ...).

• Servei Wimax (Connexió Wifi Internet):

• Millora alternativa Megatro.

• Nova alternativa disponible l’any 2016.

Nova Web Municipal 
+ 

Nova Seu Electrònica 
+ 

Portal de Transparència

(01/01/2016)



Guillermo

• Economia i Hisenda
1. Factures pendents. Solucions.

2. Aflorament del deute real de l’Ajuntament.

3. Fiscalitat, Ordenances Fiscals.

4. Pressupost 2015. Tancament i situació prevista.

5. Pressupost 2016.

• Promoció Econòmica. Projectes. Dinamització.

GESTIÓ MUNICIPAL ACTUAL 



Economia i Hisenda
1. Factures pendents. Solucions.

Efectuats pagaments factures pendents anterior mandat:
• import total 178.554 € (inclouen també totes les factures pendents anteriors al any 2015)

• no inclou sentència que obliga a pagar a l’Ajuntament import 46.870,33 €.

Per fer-ho efectiu i amb l’objectiu de cobrir deute i no descapitalitzar Ajuntament:
• SÍ s’han  acordat plans de pagament a terminis amb alguns dels proveïdors. 
• NO s’ha recorregut a cap finançament extern.

Podem dir que avui i per 1er cop estem al dia amb tots els proveïdors de
l’Ajuntament, excepte aquells que tinguin processos oberts, tan jurídics com amb
Xaloc, resultat de la gestió de l’anterior mandat.

GESTIÓ MUNICIPAL ACTUAL 



Economia i Hisenda
2. Aflorament del deute real de l’Ajuntament.

Per què hem sol·licitat Pla d’Ajust? 

1. Deute viu de l’Ajuntament de 1.863.986,52 €, 
2. Rati endeutament real del  99%, per sota del límit permès per llei. 

GESTIÓ MUNICIPAL ACTUAL 

Informe econòmic Pla d’ajust a 10 anys
• compleix paràmetres legals (refinançar deute amb l’Estat).

• crèdit amb condicions immillorables (termini devolució i tipus interès).

Beneficis: 
• 2 anys de carència = millor capacitat financera municipal
• Reducció quota amb interessos
• Simplificació gestió comptable = més agilitat tràmits municipals

Import finançat 766.107,39 €
Termini 31.12.2025 



Economia i Hisenda
3. Fiscalitat, Ordenances Fiscals.

•Actualització general textos (modificacions legals normativa vigent).

• Reducció tipus impositiu Béns Immobles (IBI) del 0,9 al 0,81. 

• Regularització diferents exempcions i bonificacions, entre altres:
• Bonificació 50% IBI residència habitual de famílies nombroses.

• Bonificació 95% IBI béns declarats especial interès o utilitat municipal.

• Una bonificació del 50% dels drets de connexió d'aigua i clavegueram en els casos de
reconnexió.

• Es preveu una tarifa per els usuaris de mitja jornada tant de la Llar d'infants com del
casal d'estiu.

• Les noves ordenances també recullen tarifes per a l'ús d'equipaments municipals, fins
ara no inclosos. Bonificació del 100% per a les entitats sense ànim de lucre.

GESTIÓ MUNICIPAL ACTUAL 



• Economia i Hisenda
4. Pressupost 2015. Tancament i situació prevista.

Pressupost fet (no hem contribuït) tan sols hem controlat la despesa per no sobrepassar els
límits permesos.

Factures que quedarien en fase OPA per a ser traspassades a l'exercici 2016: a hores d'ara no
en tenim cap i no hi ha previsió que en quedin.

Això es una molt bona notícia que difereix del històric que hi havia fins ara.
Hem retallat la despesa possible amb conceptes que no hem considerat necessaris, com per  exemple TV Roses.

Durant l’any 2015 es va haver d’incorporar al pressupost despeses procedents d’exercicis
anteriors a través de reconeixements extrajudicials de deutes (el govern anterior les va aprovar

en el 2015, per falta de partida en el 2014) com, per exemple:
• 11.495,00 € treballs al cementiri municipal,
• 6.010,13 € sanció imposada per l’ACA,
• 48.464,73 € sentència que obliga pagament obra executada més complementària.

GESTIÓ MUNICIPAL ACTUAL 



• Economia i Hisenda
5. Pressupost 2016.

GESTIÓ MUNICIPAL ACTUAL 



• Economia i Hisenda
5. Pressupost 2016.

GESTIÓ MUNICIPAL ACTUAL 



Promoció Econòmica. 
Projectes. Dinamització.

• Actuacions en col·laboració amb altres àrees:
• Manteniment i millora dels equipaments,
• Promoció de festes populars -> dinamització comerços locals
• Activitats culturals (jornada sobre el patrimoni, etc.)

• Pressupost 2016: promoció econòmica i engegar projectes .

• Nova Plataforma Web: apartat específic bossa treball i intercanvi.

• Nous equipaments informàtics Hotel Entitats: 
• Recolzament cerca de feina i elaboració “Curriculums vitae”

GESTIÓ MUNICIPAL ACTUAL 



Josep M

• Urbanisme

• Adequació carrer zona Esportiva.
• Recepció carretera de Roses - Pau (nou carrer.)
• CAN LLUENT. Millores en el projecte inicial. Mesures correctores en base al informe de l’

ACA.
• Vial MAS BOHERA – MAS ISAAC. Expropiacions fetes. Mesures correctores en base al

informe de l’ ACA. Correcció de l’estudi hidrològic inicial, fet amb paràmetres diferents
als establerts per l’ACA. Estudi de millores mediambientals.

• ...

• Medi Ambient
• Atenció al Públic.

• Llicències d’activitats. Tancament de molts expedients oberts (exemple, 5 expedients per
un únic tema).

• Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES).

GESTIÓ MUNICIPAL ACTUAL 



Josep M

• Infraestructures
• Asfaltatge “forats” carrers

• Xarxes públiques d’abastament d’aigua, 
clavegueram, gas i llum. 

• Esports:
• Any 2015 i anteriors:

• Pressupost: 0,00 €

• Manca de suport a les entitats.

• Manca d’activitats esportives.

• Instal·lacions municipals infrautilitzades.

• Manca de manteniment.

• CAP control des de l’Ajuntament

GESTIÓ MUNICIPAL ACTUAL 

• Any 2016:

• Pressupost: 2.500,00 €

• Concessió del camp de futbol i pista
poliesportiva.

Suport a les entitats esportives i a l’escola 
per fomentar l’esport.



• Clima social positiu i respectuós 
que faciliti la convivència (tot és 
millorable!)

• Més participació, no només 
conèixer els nostres drets com a 
ciutadans sinó que hem d’exercir 
els nostres deures.

• Col·laboració ciutadana en el 
manteniment dels serveis públics
...

PRINCIPALS CONCLUSIONS

• Etapa de sanejament econòmic, 
manteniment i petits projectes.

• Tolerància zero a la corrupció.
• Dedicació responsable i compromesa.
• Facilitat de comunicació i atenció

a la ciutadania.
• Compromís de Transparència.
• ...

Equip de 
Govern

Vosaltres

• Tots som responsables de l’evolució del nostre poble.
• Les maneres de fer no canvien si no canvien les persones.
• Massa temps al poder crea dinàmiques nocives.
• Els diners públics surten de les nostres butxaques (fins el últim cèntim!).


