ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 23 DE GENER DE 2020
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2020000001
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 23 de gener de 2020
Hora d’inici: 19:00 h
Hora de fi: 20:49 h
Lloc: sala de juntes

Hi assisteixen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Isabel Maria Cortada Soler (GPM Gent de Palau - Acord Municipal)
Paulina Calvo Cabanas (GPM Gent de Palau - Acord Municipal)
Bruno Maydat Malé (GPM Gent de Palau - Acord Municipal)
Gladys Fernanda López Giménez (GPM Gent de Palau - Acord Municipal)
Jordi Compte Martí (GPM Junts per Palau)
David Berta Orta (GPM Junts per Palau)
Danielle Linda Van der Kleyn (GPM Junts per Palau)
Miquel Serra Trulls (GPM Alternativa x Tothom)
Guillermo Colomer Domènech (GPM Alternativa x Tothom)

Han excusat la seva presència:
Cap regidor

ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL DIA
28/11/2019.
2.- ASSABENTAMENT DE LA INTERLOCUTORIA DEFINITIVA 226/2019, DE 29 DE
NOVEMBRE DE 2019, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 3 DE GIRONA,
DECLARANT ACABAT EL RECURS 564/2009 (SUN VILLAGE).
3.- ASSABENTAMENT DE LA INTERLOCUTORIA DEFINITIVA 227/2019, DE 29 DE
NOVENBRE DE 2019, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 3 DE GIRONA,
DECLARANT ACABAT EL RECURS 565/2009 (SUN VILLAGE).
4.- ASSABENTAMENT DE LA INTERLOCUTORIA DEFINITIVA 190/2019, DE 30
D'OCTUBRE DE 2019, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 3 DE GIRONA,
DECLARANT ACABAT EL RECURS 566/2009 (SUN VILLAGE).
5.- ASSABENTAMENT DE LA INTERLOCUTORIA DEFINITIVA 189/2019, DE 28
D'OCTUBRE DE 2019, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 3 DE GIRONA,
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DECLARANT ACABAT EL RECURS 567/2009 (SUN VILLAGE).
6.- ASSABENTAMENT DE LA INTERLOCUTORIA DEFINITIVA 195/2019, DE 6 DE
NOVEMBRE DE 2019, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 3 DE GIRONA,
DECLARANT ACABAT EL RECURS 568/2009 (SUN VILLAGE).
7.- ASSABENTAMENT DE LA INTERLOCUTORIA DEFINITIVA 169/2019, DE 6 DE
NOVEMBRE DE 2019, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 3 DE GIRONA,
DECLARANT ACABAT EL RECURS 569/2009 (SUN VILLAGE).
8.- ASSABENTAMENT DE LA INTERLOCUTORIA DEFINITIVA 197/2019, DE 6 DE
NOVEMBRE DE 2019, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 3 DE GIRONA,
DECLARANT ACABAT EL RECURS 570/2009 (SUN VILLAGE).
9.- ASSABENTAMENT DE LA INTERLOCUTORIA DEFINITIVA 188/2019, DE 28
D’OCTUBRE DE 2019, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 3 DE GIRONA,
DECLARANT ACABAT EL RECURS 617/2009 (SUN VILLAGE).
10.- ASSABENTAMENT DEL DECRET NÚM. 2019DECR000538, DE 12 DE DESEMBRE,
D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT 2019-14 (X2019001340) DE MODIFICACIO DE
CRÈDITS AL PRESSUPOST MUNICIPAL.
11.- ASSABENTAMENT DEL DECRET NÚM. 2019DECR000570, DE 30 DE DESEMBRE,
D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT 2019-15 (X2019001395) DE MODIFICACIO DE
CRÈDITS AL PRESSUPOST MUNICIPAL.
12.- ASSABENTAMENT DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2019DECR000566, DE 27 DE
DESEMBRE DE 2019, DE PRÒRROGA PER A L’ANY 2020 DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL DE L’EXERCICI 2019.
13.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2020.
14.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL CCDL-ACM, DE
SERVEIS I SUBMINISTRAMENT D’ELEMENTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN
L’ENLLUMENAT PÚBLIC AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE
CATALUNYA (Exp. 2017.01).
15.- MOCIÓ DE GENT DE PALAU - ACORD MUNICIPAL, PER RECLAMAR LA
NUL·LITAT DE LA SENTÈNCIA I LA LLIBERTAT IMMEDIATA D’ORIOL JUNQUERAS I
LA RESTA DE PRESOS I PRESES POLÍTIQUES.
16.- ASSUMPTES URGENTS.
17.- PRECS I PREGUNTES.

Desenvolupament de la sessió
A Palau-saverdera, el vint-i-tres de gener de dos mil vint. Essent les dinou hores, prèvia
convocatòria cursada a l’efecte, es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa
Consistorial, a l’objecte de celebrar sessió plenària Ordinària, en primera convocatòria,
els Regidors i Regidores que figuren a l’encapçalament de la present acta, sota la
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presidència de l’Alcaldessa-presidenta i amb l’assistència del secretari interventor de la
Corporació, Emili Santos Bach.
Un cop s’ha comprovat que existeix el quòrum que es determina a l’art. 46.2.c) de la Llei
7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local per a la vàlida constitució del
Ple, l’Alcaldessa declara obert l’acte, i es passa tot seguit al debat i consideració dels
assumptes que figuren a l’ordre del dia que acompanya la convocatòria.

1.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL DIA
28/11/2019.
L’Alcaldessa presidenta, demana si hi ha alguna esmena a proposar al redactat de l’acta
de la sessió ordinària del dia 28 de novembre de 2019, l’esborrany de la qual ha estat
distribuïda amb la convocatòria, manifestant-se els assistents en sentit negatiu.

En conseqüència, ES DÓNA PER APROVADA l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia
28 de novembre de 2019, sense esmenes.

2.- ASSABENTAMENT DE LA INTERLOCUTORIA DEFINITIVA 226/2019, DE
29 DE NOVEMBRE DE 2019, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 3
DE GIRONA, DECLARANT ACABAT EL RECURS 564/2009 (SUN VILLAGE)
L’Alcaldessa explica que els punts dos a nou fan referència a l’assabentament de
diverses interlocutòries dels Jutjats contenciosos administratius de Girona relatius a
l’arxivament dels recursos presentats per diversos propietaris del Sun Village, en relació a
les reclamacions de responsabilitat patrimonial presentades.

Els membres assistents manifesten l’assabentament de la Interlocutòria definitiva i ferma
226/2019, de data 29 de novembre de 2019, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 3
de Girona, declarant acabat el recurs contenciós administratiu número 564/2009.

3.- ASSABENTAMENT DE LA INTERLOCUTORIA DEFINITIVA 227/2019, DE
29 DE NOVENBRE DE 2019, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 3
DE GIRONA, DECLARANT ACABAT EL RECURS 565/2009 (SUN VILLAGE)

3 | 20

Els membres assistents manifesten l’assabentament de la Interlocutòria definitiva i ferma
227/2019, de data 29 de novembre de 2019, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 3
de Girona, declarant acabat el recurs contenciós administratiu número 565/2009.

4.- ASSABENTAMENT DE LA INTERLOCUTORIA DEFINITIVA 190/2019, DE
30 D'OCTUBRE DE 2019, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 3 DE
GIRONA, DECLARANT ACABAT EL RECURS 566/2009 (SUN VILLAGE)
Els membres assistents manifesten l’assabentament de la Interlocutòria definitiva i ferma
190/2019, de data 30 d’octubre de 2019, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 3 de
Girona, declarant acabat el recurs contenciós administratiu número 566/2009.
5.- ASSABENTAMENT DE LA INTERLOCUTORIA DEFINITIVA 189/2019, DE
28 D'OCTUBRE DE 2019, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 3 DE
GIRONA, DECLARANT ACABAT EL RECURS 567/2009 (SUN VILLAGE)
Els membres assistents manifesten l’assabentament de la Interlocutòria definitiva i ferma
189/2019, de data 28 d’octubre de 2019, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 3 de
Girona, declarant acabat el recurs contenciós administratiu número 567/2009.

6.- ASSABENTAMENT DE LA INTERLOCUTORIA DEFINITIVA 195/2019, DE 6
DE NOVEMBRE DE 2019, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 3 DE
GIRONA, DECLARANT ACABAT EL RECURS 568/2009 (SUN VILLAGE)
Els membres assistents manifesten l’assabentament de la Interlocutòria definitiva i ferma
195/2019, de data 6 de novembre de 2019, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 3 de
Girona, declarant acabat el recurs contenciós administratiu número 568/2009.

7.- ASSABENTAMENT DE LA INTERLOCUTORIA DEFINITIVA 169/2019, DE 6
DE NOVEMBRE DE 2019, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 3 DE
GIRONA, DECLARANT ACABAT EL RECURS 569/2009 (SUN VILLAGE).
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Els membres assistents manifesten l’assabentament de la Interlocutòria definitiva i ferma
169/2019, de data 6 de novembre de 2019, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 3 de
Girona, declarant acabat el recurs contenciós administratiu número 569/2009.

8.- ASSABENTAMENT DE LA INTERLOCUTORIA DEFINITIVA 197/2019, DE 6 DE
NOVEMBRE DE 2019, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 3 DE GIRONA,
DECLARANT ACABAT EL RECURS 570/2009 (SUN VILLAGE).

Els membres assistents manifesten l’assabentament de la Interlocutòria definitiva i ferma
197/2019, de data 6 de novembre de 2019, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 3 de
Girona, declarant acabat el recurs contenciós administratiu número 570/2009.

9.- ASSABENTAMENT DE LA INTERLOCUTORIA DEFINITIVA 188/2019, DE
28 D’OCTUBRE DE 2019, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 3 DE
GIRONA, DECLARANT ACABAT EL RECURS 617/2009 (SUN VILLAGE)
Els membres assistents manifesten l’assabentament de la Interlocutòria definitiva i ferma
188/2019, de data 28 d’octubre de 2019, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 3 de
Girona, declarant acabat el recurs contenciós administratiu número 617/2009.

10.- ASSABENTAMENT DEL DECRET NÚM. 2019DECR000538, DE 12 DE
DESEMBRE, D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT 2019-14 (X2019001340) DE
MODIFICACIO DE CRÈDITS AL PRESSUPOST MUNICIPAL.
L’Alcaldessa explica que l’expedient de modificació del pressupost municipal 2019-14,
aprovat pel Decret 2019DECR000538, de 12 de desembre, correspon a la generació de
crèdits derivada d’una subvenció de la Diputació de Girona per a esportistes Gironins i
l’habilitació de la corresponent despesa per a donar la subvenció pel mateix import a
l’esportista que va motivar la sol·licitud.

Els membres assistents ES DONEN PER ASSABENTATS del Decret núm.
2019DECR000538, de 12 de desembre, d’aprovació de l’expedient 2019-14 (X2019001340)
de modificacions de crèdit al pressupost de l’exercici 2019 de generació de crèdit per ingrés
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11.- ASSABENTAMENT DEL DECRET NÚM. 2019DECR000570, DE 30 DE
DESEMBRE, D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT 2019-15 (X2019001395) DE
MODIFICACIO DE CRÈDITS AL PRESSUPOST MUNICIPAL.
L’Alcaldessa explica que l’expedient de modificació del pressupost municipal 2019-15,
aprovat pel Decret 2019DECR000570, de 30 de desembre, correspon a la transferència
de crèdits entre partides que disposen de vinculació jurídica per tal de fer una
regularització interna al final de l’exercici.

Els membres assistents ES DONEN PER ASSABENTATS del Decret núm.
2019DECR000570, de 30 de desembre, d’aprovació de l’expedient 2019-15 (X2019001395)
de modificació de crèdits al pressupost de l’exercici 2019 de transferència entre partides.

12.- ASSABENTAMENT DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2019DECR000566, DE
27 DE DESEMBRE DE 2019, DE PRÒRROGA PER A L’ANY 2020 DEL
PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI 2019.
L’Alcaldessa indica que aquest punt, d’assabentament de la pròrroga del pressupost de
l’exercici 2019 per a l’exercici 2020 i el següent, corresponent a la nova proposta
d’aprovació provisional del pressupost de l’exercici 2020, tenen una certa unitat temàtica i
que en conseqüència remet l’explicació i al punt següent.
El portaveu del grup municipal de Alternativa per Tothom, regidor Miquel Serra Trulls
retreu la presentació amb suport informàtic i grans titulars de les dades del pressupost
prorrogat.

Els membres assistents manifesten l’assabentament del Decret de l’Alcaldia
2019DECR000566, de 27 de desembre de 2019, de pròrroga per a l’any 2020 del
pressupost municipal de l’exercici 2019.

13.PROPOSTA
DE
L’ALCALDIA
PRESIDÈNCIA
PROVISIONAL DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2020.

D’APROVACIÓ

L’Alcaldessa, tal i com s’ha indicat, inicia l’explicació d’aquest punt recordant que els dos
primers projectes de pressupost per a l’exercici 2020, presentats els mesos de setembre i
octubre, han estat rebutjats. Per aquest motiu, es presenta un nou projecte. També
recorda que la pròrroga del pressupost anterior es produeix automàticament quan a 1 de
gener de l’any no s’ha aprovat el pressupost i que, com cada any es fa amb el pressupost
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municipal, s’ha anunciat a la plana web de l’Ajuntament. El detall de les partides
prorrogades automàticament, amb els compromisos que ha de complir l’Ajuntament,
consten en l’informe del secretari-interventor del dia 18/12/2019. Assegura que la
publicació es va fer des del departament de transparència en base a l’esmentat informe.
Considera que les administracions públiques funcionen lentament i que ara, amb la nova
situació, els terminis s’alentiran encara més, la qual cosa conforma un panorama
descoratjador. Manifesta que, no obstant, l’equip de govern, per responsabilitat, ha
presentat un nou projecte que recull les subvencions confirmades i els ingressos
previstos, així com les demandes dels grups de l’oposició. Destaca que, per manca de
consignació pressupostària, ja en el mes de gener no s’ha pogut contractar l’informe
urbanístic del SUD4, el pagament dels treballs a l’advocat que ha defensat l’Ajuntament
en el tema del Sun Village, el contracte dels serveis tècnics d’enginyeria, etc.
Continua la intervenció afegint que amb l’alentiment els processos d’execució es
perjudica al poble en general i nega que l’equip de govern vulgui culpabilitzar a l’oposició,
expressió que considera que s’ha de treure del debat polític i que prefereix substituir pel
de responsabilitat de cadascú amb les seves actuacions. Apunta que és precisament per
responsabilitat que presenten el nou projecte de pressupost. Considera que, pel que ha
pogut llegir a la premsa, tots haurien de fer una cura d’humilitat i suavitzar les diferències.
Es refereix a un comentari afirmant que no hi havia consens i recorda que el dia 10 de
setembre va convidar pel dia 12 de setembre a les 19:00 hores als portaveus dels grups
municipals per parlar del primer pressupost i que només va rebre resposta d’un grup i en
el sentit de què la data no anava bé, però sense formular cap proposta alternativa de
data; cosa que varen interpretar com a impossibilitat de parlar del pressupost abans de la
seva presentació al Ple. També recorda que, en el seu moment, varen proposar la
creació de la Junta de Portaveus per tal de poder debatre els temes i que això també es
va rebutjar. De tot això en conclou que l’equip de govern té voluntat de parlar i que si s’ha
pensat que no existeix aquesta voluntat es deurà a que no se’n sap prou perquè és una
situació nova.
Recorda també que des de l’equip de govern s’ha posat en dubte si existeix voluntat de
bloquejar. Manifesta que així ho han afirmat i considera que potser ha estat una
equivocació, però que ja es veurà com canvien les actituds partint de la suposició que no
existeix voluntat de bloqueig. En aquest sentit assenyala que si el pressupost no s’aprova
inicialment, les persones que vulguin analitzar-lo i presentar-ne reclamacions – tot i que
reconeix que no se sol fer – no tindran aquesta oportunitat i que, en qualsevol cas, més
endavant sempre hi haurà la possibilitat de rebutjar-lo. Per això, demana als grups de
l’oposició que facilitin el tràmit d’aprovació inicial perquè el pressupost pugui sortir a
exposició pública i, al final de la sessió, poder agendar una trobada.
L’Alcaldessa clou la seva intervenció amb la lectura detallada de la memòria del projecte
de pressupost que es sotmet a aprovació i seguidament dóna la paraula a la regidora
d’economia i hisenda.
En conseqüència, després de la lectura de la memòria, pren la paraula la regidora
d’Economia i Hisenda, Paulina Calvo Cabanas, que fa els següent resum del tercer
projecte de pressupost: 1) S’han inclòs inversions finançades amb les subvencions
confirmades, sense que, degut al cost que s’haurà d’assumir el Sun Village, s’hagi pogut
incloure més inversions ni pressupostos participatius; 2) S’han rebaixat les taxes per
ajustar-les als serveis, s’ha deixat la recollida d’escombraries pel sistema “porta a porta” i
s’ha demanat un estudi per poder complir amb l’obligació legal d’incorporar la recollida
selectiva de la fracció orgànica dels residus; 3) Es recull la subvenció de beenergy de
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30.000 euros, la subvenció de l’ARC de 19.367 euros per implementar la FORM, una
dotació de 6.000 euros per accions participatives sense concretar i que precisaran l’acord
per tirar endavant, i la subvenció per accions contra la violència de gènere; 4) S’ha inclòs
un increment de 5.000 euros en manteniment de centres educatius que s’ha reduït de la
partida de manteniment de d’instal·lacions esportives, s’ha increment en 5.000 euros la
dotació de festes populars que s’han reduït de la nova partida de disciplina urbanística, i
s’ha inclòs un increment de 4.000 euros per a finançar una nova centraleta telefònica; i 5)
s’han inclòs les següents inversions: 117.000 per la clausura de l’abocador, 127.452,32
euros per Mas Isaac fruit del conveni amb MIPSL del dia 14/4/2019, 71.843,39 euros per
a la construcció del local polivalent a la zona esportiva que es preveu finançar amb un
préstec, l’import del qual dependrà de si finalment s’obté subvenció del PUOSC per
aquesta actuació, i una despesa de 958 euros per a l’execució del programa en contra de
la violència de gènere.
Tot seguit pren la paraula el portaveu del grup polític municipal Alternativa per Tothom,
regidor Miquel Serra Trulls que recorda que és la tercera vegada que es presenten els
pressupostos. Recorda que la primera vegada se’ls va trucar però no els anava bé i que
la segona vegada no se’ls va trucar i que ara, el 2020, s’han tornat a presentar i tampoc
se’ls ha trucat. Considera que l’equip de govern no s’ha assegut a la taula i afirma que no
volen perjudicar-lo. Creu que mereixen participar en els pressupost i que els podien haver
confegit junts perquè són els pressupostos del poble. Respecte el comentari de què cal
responsabilitat, pensa que el pressupost havia d’estar parlat i intentat de consensuar i
que no haver-ho fet si que és ser irresponsable, doncs perquè tirin endavant s’hauria
d’haver intentat que s’arribés sabent si es votarien a favor o no. Manifesta que cal fer-ho
parlant i no amb trucades de telèfon que, no va funcionar la primera vegada, però no s’ha
intentat ni en la segona ni en la tercera.
L’Alcaldessa, en relació a la intervenció del regidor Serra, manifesta que la responsabilitat
de l’equip de govern és presentar una proposta sobre la què parlar i que és el que es va
fer convidant a tots dos grups polítics, potser amb ingenuïtat, doncs el portaveu del grup
municipal de Junts per Palau no va ni tant sols contestar el correu, mentre que des
d’Alternativa per Tothom varen al·legar problemes d’agenda i demanar que se’ls fes
arribar la proposta, cosa que es va fer. Pensa que davant la recepció del correu ella
hauria fet una proposta de trobada per un altre dia i que, en no fer-ho així, ho va entendre
com a voluntat de no asseure’s. Assenyala que normalment, en els pocs casos en què no
hi ha una majoria, és sobre un document que es presenten al·legacions i després es
consensuen i que tampoc cal que el pressupost s’elabori entre tots, sinó que també
podrien fer una proposta alternativa els grups que no donen suport al govern.
El regidor Serra insisteix que per la primera proposta es va convidar, però no per la
segona ni la tercera.
Intervé la regidora d’Economia i Hisenda, Paulina Calvo, que manifesta que la Junta de
Portaveus tindria sentit per quadrar les agendes perquè això aniria més bé. També
recorda que sempre s’ha dit que el Ple és l’òrgan de màxima transparència i que s’han
inclòs totes les demanades manifestades en anteriors debats. Demana si això tampoc val
i si han avaluat la proposta.
El regidor Serra opina que consensuar un pressupost requereix asseure’s i posa com a
exemple l’Ajuntament de Barcelona.
Seguidament intervé el portaveu del grup polític municipal de Junts per Palau, el regidor
Jordi Compte Martí, que manifesta que el parer del seu grup no difereix del que ja ha
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manifestat el grup d’Alternativa per Tothom. Recorda que el govern té el suport minoritari i
que, per tant, té l’obligació d’aprovar el pressupost amb el consens dels grups de
l’oposició com passa a altres municipis. Pel que fa a la proposta de trobada pel primer
projecte de pressupost diu que malgrat que no va contestar el correu per un problema de
correu, si que varen parlar per telèfon.
L’Alcaldessa manifesta que no es veritat que hi hagués cap problema del correu, que ho
ha comprovat i que el problema amb el correu va ser pel tema de les indemnitzacions per
les assistències als plens i no pel tema del pressupost i el regidor Compte assenyala que
no està constantment mirant el correu electrònic.
Continua la seva intervenció el regidor Compte afirmant que es busca victimisme i
confrontació al poble amb els comentaris a la web municipal i a alguns diaris i opina que
és responsabilitat de l’equip de govern que s’aprovin els pressupostos. Posa com a
exemple la despesa que s’ha encarregat l’any 2019, i que ara sorprèn que no es pugui
pagar, relativa a la despesa de l’advocat Pérez Moratones.
L’Alcaldessa recorda que ja existeix partida però que no hi ha prou diners per fer front a
aquest pagament.
El regidor Compte considera que és diferent no tenir pressupost que no tenir diners.
Insisteix amb la responsabilitat de mirar de trobar el consens abans de presentar els
pressupostos i opina que el fet que no hi hagi Junta de Portaveus no significa que no es
pugui parlar.
L’Alcaldessa torna a prendre la paraula per demanar si s’han planejat la possibilitat
d’abstenir-se i després, si cal, votar en contra. Opina que és molt fort negar la possibilitat
que es puguin presentar al poble i que qui ho desitgi pugui presentar al·legacions
participant democràticament.
El regidor Compte considera que aquesta darrera afirmació es tornar al victimisme i que
la democràcia és el resultat electoral.
El regidor Serra opina que no se’ls pot passar la responsabilitat de dir si s’aproven els
pressupostos o no. Diu que a ells els ha escollit el poble i que la seva opinió ja és vàlida.
La regidora d’Economia i Hisenda insisteix en demanar perquè, si s’han tingut en compte
les seves aportacions, continuen votant en contra.
El regidor Serra contesta que no han pogut participar en la construcció dels pressupostos.
L’Alcaldessa apunta que si no els agrada com ho fan des de l’equip de govern, tenen un
altre canal per fer el que els sembli més oportú i considera que no es vol entrar a parlar
del document que s’ha elaborat. Insisteix en demanar l’abstenció per permetre l’exposició
pública i la presentació d’al·legacions i quedar per després asseure’s i, quan sigui el
moment, es tornin a votar.
El regidor Serra considera que això s’hauria d’haver fet abans de posar els pressupostos
sobre la taula i l’Alcaldessa opina que cal un document per treballar. El regidor Serra creu
que es podria quedar per parlar a partir d’aquest document i intentar consensuar-lo.
Finalment, es tanca el debat i es sotmet a votació la proposta d’acord següent:
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«Atès que en les sessions dels dies 26 de setembre de 2019 i 28 de novembre de 2019, es
va rebutjar la d’aprovació, respectivament, del primer i del segon projecte de pressupost per
a l’exercici 2020.
Atès que s’ha formulat un nou projecte de pressupost que manté la supressió de les
previsions, tant de despeses com d’ingressos, corresponents a la implementació del nou
sistema de recollida i que recull diverses modificacions en relació al segon projecte i amb el
detall que s’exposa en la memòria que l’acompanya, consistents en:
-

Pel que fa als ingressos:
o S’han incorporat diverses subvencions o aportacions confirmades en els
darrers mesos (de l’Estat per finançament del Programa contra la violència
de gener, de l’Agència de Residus de Catalunya per la clausura de
l’abocador de Terramala, de la Diputació pel programa Be-enerGI, i
l’aportació de MIPSL per la 2a fase de la urbanització Mas Isaac).
o S’ha previst la concertació d’una operació de préstec destinada a finançar la
construcció d’un local polivalent al camp de futbol.

-

Pel que fa a les despeses:
o s’han incrementat les partides següents: manteniment de centres educatius,
telefonia, realització del programa de violència de gènere, festes populars,
despeses diverses en participació i transparència, serveis de manteniment
de l’enllumenat públic, serveis d’assistència social, i creu roja transport
adaptat.
o S’han reduït algunes les partides següents: manteniment de instal·lacions
esportives, disciplina urbanística – execució subsidiària, i fons de
contingència i altres imprevistos.
o S’han previst les següents inversions: gestió de residus i restauració
abocador Terramala, 2a fase obres urbanització Mas Isaac, local polivalent
al camp de futbol.

Vist el nou projecte de pressupost per a l’exercici 2020 i annexos que l’acompanyen, així
com els nous informes emesos per la intervenció municipal, econòmic financer i d’avaluació
de l’estabilitat financera.
De conformitat amb al que disposen l’article 143 i següents de la Llei 39/88, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals i 47 de la LBRL.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment el Pressupost general per a l’exercici de 2020 que,
resumit per capítols, és el següent:
PRESSUPOST
Cap Denominació
A) OPERAC.CORRENTS
1
Impostos directes
2
Impostos indirectes

Import en €
1.053.529,94
80.000,00
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3
4
5

Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

B) OPERAC.DE CAPITAL
6
Alienació d’inversions reals
7
Transferències de capital
9
Passius financers
TOTALS INGRESSOS
1
2
3
4
5

A) OPER. CORRENTS
Despeses de personal
Desp. béns corrents i serv.
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència i altres imp.

B) OPER.DE CAPITAL
6
Inversions reals
7
Transferències de capital
9
Passius financers
TOTALS DESPESES

238.057,08
430.190,12
8.616,00
0,00
275.568,77
71.843,39
2.157.805,30
470.299,58
996.636,41
14.500,00
57.523,06
37.733,56
317.761,08
120.000,00
143.351,61
2.157.805,30

Segon.- Aprovar la plantilla de personal que es detalla al Pressupost.
Tercer.- Aprovar les Bases d’execució del Pressupost general.
Quart.- Exposar-ho al públic durant el termini de quinze dies hàbils, previ anunci al Butlletí
Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis de la corporació, per poder-hi fer reclamacions.
Cinquè.- Considerar definitiu aquest acord si no es produeixen reclamacions en contra
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan
s’hagi complert el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i l’article 150 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals.»
Sotmesa a votació la proposta, és rebutjada amb el següent resultat:
•

Vots a favor: 4 (dels quatre membres del GPM Gent de Palau).

•

Vots en contra: 5 (dels tres membres del GPM Junts per Palau i dels dos
membres del GPM Alternativa x Tothom).

•

Abstencions: 0
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14.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL CCDLACM, DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENT D’ELEMENTS D’EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA EN L’ENLLUMENAT PÚBLIC AMB DESTINACIÓ A LES
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (Exp. 2017.01).
L’Alcaldessa fa una lectura resumida de la proposta d’acord relatiu a l’adhesió a l’acord
marc del CCDL-ACM, de serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en
l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya.
Seguidament intervé el portaveu del grup polític municipal Alternativa per Tothom que
demana al secretari interventor si, malgrat que es disposi de pressuposts prorrogats, es
podrà tirar endavant amb aquest contracte. El secretari interventor contesta
afirmativament, una vegada aprovada la corresponent modificació pressupostària per
generació de crèdit amb la subvenció finalista del programa BeEnergy de la Diputació de
Girona.
A continuació intervé el portaveu del grup polític municipal Junts per Palau, que manifesta
que els sembla bé la proposta i que estan a favor de l’estalvi energètic.
No havent més intervencions, es sotmet a consideració del Ple la proposta d’acord
següent:

« ANTECEDENTS
1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 5 d’abril de 2019, va
acordar adjudicar l’Acord marc de subministrament d’elements d’eficiència energètica en
l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01),
seleccionant, pel que fa al lot 4.1, a les empreses següents:
ELECTRICITAT BOQUET SL.
CITELUM IBERICA SA.
UTE ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU (SORIGUÉ) i IMESAPI SA.
CLECE SA.
ELECNOR SA.
ELECTROTECNIA MONRABAL SLU.
ENDESA ENERGIA SAU.
OHL SERVICIOS INGESAN SA.
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCIONES ELÉCTRICAS.
SOLER ENERGY SERVICE.
2.- En data 27 de maig de 2019 es va procedir a la formalització dels pertinents contractes
administratius de l'Acord marc, per tots els lots adjudicats, amb les empreses ESITEC
ENERGIA SL, GESTIÓ D’ENGINYERIA i ARQUITECTURA SL, SONIGEO SERVICIOS
ENERGÉTICOS SL, INGENIEROS EMETRES SLP, CITLED SLU, ENRIC MORAN, LA
VOLA 1981 SA, MIATEC INNOVA SL, NOVATILU SL, ELECTRICITAT BOQUET SL, UTE
ETRABONAL-ETRALUX SAU, CITELUM IBERICA SA, CM SALVI SL, SACOPA SAU,
PROVEIMENTS D’AIGUA SA, MUNTATGES LLEIDA SA, ALUMBRADOS VIARIOS SA,
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UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU (SORIGUÉ) i IMESAPI SA, CLECE SA,
ELECNOR SA, ELECTROTECNIA MONRABAL SLU, ENDESA ENERGIA SAU, OHL
SERVICIOS INGESAN SA, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCIONES ELÉCTRICAS
i SOLER ENERGY SERVICE.
3.- En la sessió de la Comissió Executiva del CCDL celebrada el dia 28 d’octubre de 2019 i
prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte, va ser adoptat un
acord en virtut del qual es disposà aprovar definitivament la cessió de l’Acord marc en
qüestió, a favor de l’ACM, per tal que aquesta última, que la va acceptar formalment, es
subrogués en la posició del CCDL en relació amb tots els drets i deures derivats de la
relació contractual, així com en relació a qualsevol altre efecte jurídic, procedint-se a
formalitzar-se les citades actuacions entre les entitats cedida, cedent i cessionària, el dia 12
de novembre de 2019.
4.- Que el Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera en la sessió del dia 26 d’octubre de 2017
va acordar la seva adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del Consorci Català pel
Desenvolupament Local.
5.- En el marc del Pla de serveis per al foment de l’eficiència, l’estalvi energètic i la promoció
de la biomassa forestal i altres energies renovables a les comarques gironines, aprovat pel
Ple de la Diputació de Girona en la sessió del dia 26 de maig de 2015 i modificat en la
sessió del dia 20 de juny de 2017, i concretament en el servei ofert als municipis gironins
per l’assistència tècnica necessària per millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic
exterior, mitjançant un contracte amb empreses de serveis energètics (ESE) o altres
formules de finançament, s’ha elaborat l’auditoria energètica de l’enllumenat públic de
Palau-saverdera per part de l’enginyer Enric Moran Boix.
L’elaboració d’aquest document va coincidir amb la rescissió del contracte de manteniment
de l’enllumenat que l’Ajuntament de Palau-saverdera havia formalitzat amb SIMSA SL, de
forma que, membre es va redactar l’auditoria energètica i per part del CCDL es va tramitar
l’adjudicació de l’Acord Marc, la contractació del manteniment es va dur a terme, de forma
transitòria, mitjançant contractes oberts amb empreses del sector.
6.- Davant la nova situació derivada del procediment de licitació del CCDL, l’Alcaldiapresidència, mitjançant els Decrets números 2019DECR000557, de 19 de desembre, i
2019DECR000559, de 20 de desembre, va resoldre formular consulta a totes les empreses
seleccionades en l’Acord marc de subministrament d’elements d’eficiència energètica en
l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01), segons
l’acord d’adjudicació de la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament
Local del dia 5 d’abril de 2019, per tal que puguin presentar la seva oferta per a l’adjudicació
del contracte sobre gestió energètica mitjançant el subministrament, instal·lació i
manteniment integral d’enllumenat públic, d’acord amb les dades que consten en l’auditoria
energètica de l’enllumenat públic de Palau-saverdera.
Els criteris establerts per a l’adjudicació del contracte són els següents:
REQUERIMENTS DE DOCUMENTACIÓ:
- Una declaració de compatibilitat sobre el manteniment dels requisits i condicions
previstos a l’article 60 i següents del TRLCSP.
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-

-

Una declaració responsable que garanteixi que la instal·lació proposada representa,
com a mínim, un estalvi garantit del 44,64% del consum teòric actual, d’acord amb
els objectius de l’auditoria energètica de l’enllumenat públic de Palau-saverdera.
Una declaració responsable que garanteixi que la instal·lació proposada compleix,
en les diferents tipologies de carrers, els nivells d’il·luminació adequats d’acord amb
els resultats de l’auditoria energètica de l’enllumenat públic de Palau-saverdera,
tenint en compte el compliment del mapa de protecció contra la contaminació
lumíca del municipi.
El compromís d’emetre mensualment un informe amb les dades de consum per
comptador i total (indicant lectura anterior i lectura actual) i l’estalvi aconseguit en
relació al consum teòric actual que consta en l’auditoria. En aquest informe
s’incorporaran així mateix les actuacions en manteniment que s’hagin dut a terme
durant el període.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ:
Acreditació criteris d’apreciació automàtica (sobre número 2):
-

Sobre els rendiments de l’eficiència energètica en termes econòmics, i si s’escau, la
reducció dels terminis d’execució de les obres de les instal·lacions.
o Rendiments de l’eficiència energètica en termes econòmics:
Es valorarà, fins a un màxim de 10 punts, el cost anual calculat per un
termini de retorn deu anys, ofert d’acord amb la fórmula següent:
10 x cost anual ofert més baix / cost ofert per l’empresa valorada = punts
obtinguts.
o Es valorarà la determinació d’un cronograma de les actuacions que haurà
de garantir que abans del dia 30 de març s’hagin executat i facturat
actuacions en punts de llum o quadres per un valor mínim de 40.000,00
euros. A partir d’aquesta data, es valorarà la reducció de terminis, tenint en
compte un termini teòric d’execució de 12 mesos, d’acord amb el següent
criteri: A cada mes de reducció sobre aquest termini, 0’5 punts, fins un
màxim de 5 punts.

Acreditació criteris de judici de valor (sobre número 3):
-

Sobre el tipus d’instal·lacions i el Programa de manteniment de l’enllumenat.
o Tipus d’instal·lacions (prestació 1): Es valorarà, fins a un màxim de 40
punts, la integració dels models proposats en l’entorn de cada un dels
diferents sectors del municipi.
o Programa de manteniment (prestació 2):
 Es valorarà, fins a un màxim de 15 punts, el detall i periodificació de
les següents actuacions: revisió del control i la regulació d’encesa i
apagada; control de làmpades en servei; control de l’estat de
suports i llumeneres; verificació de les instal·lacions.
 Es valorarà, fins a un màxim de 15 punts, l’organització del sistema
d’avisos i reparació d’avaries, així com la disponibilitat horària i la
pròpia organització administrativa del contractista per oferir un
servei de manteniment de 24 hores.
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-

Sobre la metodologia de les actuacions de gestió energètica en el contingut de les
prestacions del P1, P2, P3, P4 o altres.
o Es valorarà, fins a un màxim de 15 punts, la proposta de pla de
contingències i de reposició per vandalisme, robatoris, accidents, etc. per
garantir la finalitat de garantia total (prestació 3). Es valorarà el cost i la
forma de determinació del seu import de les despeses complementaris que
es puguin derivar d’aquestes actuacions.

FONAMENTS DE DRET
- Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la
creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants
del TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la
nova LCSP.
- Articles 219 a 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de
l’adjudicació de contractes basats en aquests.
- Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents
documents contractuals.
- Disposició addicional 3a. de la nova LSCP.
- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen
l’Acord marc del subministrament de calderes de biomassa, elements accessoris i
serveis associats a les entitats locals de Catalunya aprovats per la Resolució de
Presidència núm. 52/2018, de 6 de setembre i publicats al perfil de contractant de
l’entitat.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent ACORD:
Primer.- DISPOSAR l’adhesió de l’Ajuntament de Palau-saverdera a l’Acord marc de
serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01).
Segon.- RATIFICAR els Decrets números 2019DECR000557, de 19 de desembre, i
2019DECR000559, de 20 de desembre, mitjançant els quals s’acordava formular consulta a
totes les empreses seleccionades en l’Acord marc de subministrament d’elements
d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2017.01), i s’establien els criteris per a l’adjudicació del contracte.
Tercer.- DESIGNAR com a mesa de contractació per a elevar la proposta d’adjudicació del
contracte a les persones següents:
Presidència:

Alcaldessa de la Corporació o regidor/a en qui delegui.

Vocalies:

Secretari-interventor de la Corporació.
Inspector de Serveis i obres

Convidats/des: Portaveu del GPM de Gent de Palau-AM.
Portaveu del GPM de Junts per Palau.
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Portaveu del GPM de Alternativa x Tohom
Secretaria:

Funcionària de l’àrea de suport a Secretaria en matèria de
contractació.

Quart.- FACULTAR a l’Alcaldia-presidència per tal que, per delegació expressa del Ple
municipal com a òrgan de contractació, procedeixi a adjudicar el contracte de serveis i
subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat de Palau-saverdera,
donant compte de la resolució en la propera sessió ordinària a celebrar.
Aquesta delegació es limita a l’adjudicació del contracte, de forma que la resta de
competències i prerrogatives en relació al seu desenvolupament es mantenen en el Ple
municipal com a òrgan de contractació.
Cinquè.- APROVAR l'autorització i disposició de la despesa per import de 49.749,26 € que
s'imputarà, dins del pressupost municipal de l'any 2020, a càrrec de l'aplicació
pressupostària165/227.99.05. Aquest import s’ajustarà d’acord amb el preu d’adjudicació
que resulti.
Sisè.- PUBLICAR al perfil del contractant l’anunci de la composició de la Mesa de
contractació.
Setè.- NOTIFICAR aquest acord per eNotum a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques – ACM (NIF G66436064 i el correu electrònic centraldecompres@acm.cat), tot
donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. »
Sotmesa a votació la proposta de presa de coneixement, és aprovada per unanimitat dels
nou membres assistents.

15.- MOCIÓ DE GENT DE PALAU - ACORD MUNICIPAL, PER RECLAMAR LA
NUL·LITAT DE LA SENTÈNCIA I LA LLIBERTAT IMMEDIATA D’ORIOL
JUNQUERAS I LA RESTA DE PRESOS I PRESES POLÍTIQUES.
L’Alcaldessa, en nom del seu grup polític municipal, llegeix la moció de Gent de PalauAcord Municipal, per reclamar la nul·litat de la Sentència i la llibertat immediata d’Oriol
Junqueres i la resta de presos i preses polítiques. Assenyala però que diferents coses
que han passat en les darreres setmanes han fet canviar la situació inicial de la proposta,
com ara la presa de possessió com eurodiputats de Puigdemont i de Comin i la
presentació del suplicatori.
Després de la lectura, no havent intervencions, es sotmet a consideració del Ple la moció
següent:

«El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictat sentència, en data 19 de desembre de
2019, que reconeix la immunitat d’Oriol Junqueras. La justícia ha arribat des d’Europa,
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determinant que la immunitat d’un eurodiputat és vigent des que es proclamen de forma
definitiva els resultats de les eleccions, desvinculant-ho del procediment intern dels estats
membres.
Això significa, per tant, que des del passat mes de maig, quan es van celebrar les darreres
eleccions europees, Oriol Junqueras, i la resta de polítics catalans escollits com a
eurodiputats, Carles Puigdemont i Toni Comín, han vist vulnerats els seus drets.
És el torn, per tant, de la justícia espanyola. Exigim que de forma immediata el Tribunal
Suprem apliqui la sentència europea i deixi en llibertat Oriol Junqueras, anul·lant la
sentència condemnatòria en relació al judici de l’1 d’octubre. Amb el reconeixement de la
immunitat d’Oriol Junqueras, tot el procediment posterior a la immunitat és nul. D’aquí
l’exigència de nul·litat immediata de la sentència i l’exigència de la seva posada en llibertat.
La sentència del Tribunal Europeu exigeix el deure de col·laboració dels estats i, d’acord
amb aquest principi, no hi ha excuses per demorar més la llibertat immediata d’Oriol
Junqueras, respectant la immunitat que se li ha reconegut.
Cal destacar, també, que fins i tot el president del Parlament Europeu, David Sassoli, s'ha
pronunciat en el sentit que l'estat espanyol apliqui amb celeritat la sentència dictada pel
Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Per tots els motius exposats anteriorment, el grup polític municipal Gent de Palau - Acord
Municipal, proposa al ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Demanar al Tribunal Suprem que apliqui la sentència del Tribunal de Justícia de la
Unió Europea i, en conseqüència, exigir la nul·litat de la sentència del judici de l’1 d’octubre i
reclamar la llibertat immediata d’Oriol Junqueras.
SEGON. Reconèixer els drets dels ciutadans i ciutadanes que van exercir el seu vot a les
passades eleccions europees del 26 de maig a opcions independentistes i reclamar que no
vegin més temps vulnerats els seus drets.
TERCER. Instar l'administració espanyola a aturar la repressió en totes les seves formes com la inhabilitació del President Torra - i a l'alliberament immediat de tots els presos i
preses polítiques.
QUART. Fer arribar aquest acord a la presidència del Tribunal Suprem, a la presidència del
Parlament Europeu i als portaveus dels grups parlamentaris del Parlament Europeu.»
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb el següent resultat:
•

Vots a favor: 8 (dels quatre membres del GPM Gent de Palau, dels dos membres
del GP Alternativa x Tothom i dels membres del GPM Junts per Palau, Jordi
Compte Martí i David Berta Orta).

•

Vots en contra: 0.

•

Abstencions: 1 (de la membre del GPM Junts per Palau Danielle Linda Van der
Kleyn)
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16.- ASSUMPTES URGENTS.
Abans de passar al torn de precs i preguntes l’Alcaldessa-presidenta demana si algun
membre desitja sotmetre algun tema urgent a consideració del Ple, manifestant-se tots
els assistents en sentit negatiu.

17.- PRECS I PREGUNTES.
Abans d’obrir el torn de preguntes dels regidors, l’Alcaldessa passa a contestar les
preguntes formulades durant el darrer Ple ordinari:
-

Vorera de Mas Isaac: diu que ja va explicar que es basa en el projecte
d’urbanització de l’any 2007. Els promotors varen presentar una modificació del
projecte que es va tramitar, en l’aprovació definitiva de la qual es varen recollir les
al·legacions presentades pels veïns. Davant els dubtes sobre el carril bici,
comenta que ja n’ha parlat amb el director de les obres i que s’esmenarà l’accés.
Recorda que el projecte inicial del 2007 preveia una amplada de la calçada de
carrer de 3 metres que es va ampliar a 3,50 metres en la modificació.

-

Bidó i el rètol anunciant les obres del PUOSC: ha estat retirat i portat a la
deixalleria.

-

Tanca del vial de Mas Isaac: explica que l’han informada que ja està arranjada
aprofitant la contractació del peó a través del programa del CCAE.

-

Obres del cementiri: informa que els rètols dels carrers ja han estat col·locats,
però que encara falta instal·lar les canaleres. Han presentat la factura i el
compromís d’acabar-ho tot però s’ha endarrerit una mica per les pluges. En
aquest moment encara no s’ha signat la certificació final d’obres.

-

Pagament de tributs a través de comptes a l’estranger: comenta que va parlar
amb el responsable de relacions amb entitats de Caixabank que li va assegurar
que es podien traslladar rebuts a l’espai SEPA. També es va parlar amb la casa
que subministra l’aplicatiu informàtic de recaptació, ABSIS, i també han assegurat
que a partir d’ara es podrà fer.

-

Aigua verda a la piscina: explica que el darrer contracte es va rescindir per altres
motius, especialment per una prestació no òptima del servei i recorda que el nou
concessionari té l’obligació de fer el manteniment. Aprofita per explicar que la
renovació de la vorada a les juntes no va quedar bé i que s’haurà de buidar la
piscina per tornar-ho a fer. Recorda que els treballs els va fer el peó municipal i
que al final es va haver de contractar una empresa, però que a causa sobretot de
la forta calor dels dies en què es varen fer els treballs el resultat no va ser bo. Ara
s’ha demanat un pressupost per refer la vorada. Pel que fa a la jardineria de
l’espai, explica que el concessionari s’ha posat en contacte amb una empresa de
jardineria per fer el manteniment.
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Intervé el regidor Jordi Compte per comentar que l’aigua de la piscina no s’ha de
buidar sinó que s’ha de controlar i l’Alcaldessa indica que, de moment, no es pot
fer res perquè encara no s’ha aprovat la prorroga del contracte perquè no està
prevista al pressupost la subvenció d’explotació de 20.000 euros.
-

Horari del centre cívic: diu que el concessionari ha exposat els horaris i que
tanquen a les 8 del vespre i, quan hi ha futbol i els dissabtes i diumenges tanquen
més tard.
Intervé el regidor Jordi Compte manifestant que les bases del procediment de
selecció posaven, com a horari de tancament, les 9 del vespre. Indica que aquest
és l’horari mínim que poden allargar si els convé i que per això paguen una quota
petita.

-

Modificació 2 del POUM: S’hi està treballant estudiant les al·legacions.

-

Alzines caigudes: Comenta que els han dit que aquestes alzines no estan
afectades per cap malaltia i que han mort de velles.
Intervé el regidor Miquel Serra que opina que podria ser l’estrès hídric que facilita
que es reprodueixin els paràsits.
Intervé també el regidor Jordi Compte que demana si les ha vist i opina que no
s’ha assecat sinó que han caigut.
Intervé també el regidor Bruno Maydat que opina que no hi ha malaltia.
Intervé novament el regidor Jordi Compte que explica que al costat dels arbres hi
havia serradures i que encara hi ha alguna altra alzina alta i que s’hauria de tornar
a mirar.

Seguidament el portaveu del grup polític municipal Alternativa per Tothom expressa les
preguntes que formula a l’equip de govern:
-

Comenta que es va fer una reunió entre l’equip de govern i els grups de l’oposició
sobre la desclassificació del SUD3 i del SUD4 i que es faria a diferents velocitats
per tal de complir els terminis. Demana quins temps s’ha marcat l’Ajuntament per
arribar al mes de setembre.

-

Demana si el talús que s’ha format al costat esquerra de l’avinguda Catalunya és
temporal o permanent.

-

Considera que hi ha contenidors d’escombraries en mal estat i demana si s’ha
parlat amb l’empresa de neteja per saber quan es preveu substituir-los.

-

Pregunta perquè el dispensari està obert durant tres dies i sense personal fix.
Intervé l’Alcaldessa per explicar que al final del mes de desembre el director del
CAP de Roses li va comunicar els canvis i que ella li va demanar un informe
explicant en què consistien i què els motivava. Encara no el té, però el tornarà a
demanar.

-

Demana informació sobre com està el tema de la instal·lació de la fibra òptica.

-

Explica que la Llar d’infants, malgrat les pluges, va estar oberta durant el matí
mentre que l’escola estava tancada. Demana perquè no es va seguir la mateixa
directriu que l’escola.
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A continuació és el portaveu del grup polític municipal Junts per Palau qui detalla les
preguntes que formula a l’equip de govern:
-

Demana si hi ha problemes amb el escalfador del CEIP.
Intervé l’Alcaldessa per informar que s’ha demanat un pressupost per a substituirlo.

-

Sobre el funcionament del consultori mèdic, demana que es facin gestions per tal
que el dia de les anàlisis s’obri abans, doncs la gent que arriba ha de fer cua a
fora del local perquè els empleats no obren fins l’hora en punt.

-

Demana a què corresponen una modificació de crèdits per altres treballs de
4.501,47 euros i una de serveis jurídics de 4.849,21 euros.

-

Comenta que ha sentit comentaris de què es vol canviar el funcionament del ball
dels diumenges i en demana informació.
Contesta l’Alcaldessa per informar que si hi ha algun canvi no és per l’Ajuntament.

-

Demana si l’expedient que es va obrir a una de les empleades municipals de
neteja s’ha tancat.
Contesta l’Alcaldessa en sentit afirmatiu manifestat que es va tancar amb només
un avís.

-

Demana com està el requeriment a Alberto Jurado.
Contesta l’Alcaldessa que el tema està a Xaloc i que no hi ha hagut cap canvi.

I quan són les vint hores i quaranta-nou minuts, no havent més assumptes a tractar, la
presidència aixeca la sessió de la qual, com a Secretari municipal, estenc la present acta.
Palau-saverdera, a la data de la signatura electrònica
El Secretari,

L’Alcaldessa

EMILI SANTOS BACH

ISABEL MARIA CORTADA SOLER
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