ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 28 DE MAIG DE 2020

Identificació de la sessió:
Núm. PLE2020000003
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 28 de maig de 2020
Hora d’inici: 19:00 h
Hora de fi: 20:52 h
Lloc: Sala Gran del Centre Cívic de Palau-saverdera

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

ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL
DIA 26 DE MARÇ DE 2020.
2.- ASSABENTAMENT DE L’INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ DEL DIA
20/04/2020, SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS,
CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.
3.- ASSABENTAMENT DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DEL DIA 20/04/2020,
CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESSUPOST EN EXECUCIÓ DE
L’EXERCICI 2020 (ACUMULAT FINS 31/03/2020).
4.- ASSABENTAMENT DE L'INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ DEL DIA
20/04/2020, SOBRE SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST, CORRESPONENT AL PRIMER

1 | 36

TRIMESTRE DE 2020.
5.- ASSABENTAMENT DEL DECRET 2019DECR000098 D'11 DE MARÇ, D’APROVACIÓ
DEL MARC PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI (2021-2023).
6.- ASSABENTAMENT DEL DECRET NUM. 2020DECR000122, DE 26 DE MARÇ DE
2020, D’APROVACIO DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIO DE PRESSUPOST 2020-18.
7.- ASSABENTAMENT DEL DECRET NUM. 2020DECR000121, DE 25 DE MARÇ DE
2020, D’APROVACIO DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIO DE PRESSUPOST 2020-21.
8.- ASSABENTAMENT DEL DECRET NUM. 2020DECR000212, DE 22 DE MAIG DE
2020, D’APROVACIO DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIO DE PRESSUPOST 2020-22.
9.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA, D'APROVACIO DEL PLA ECONOMIC FINANCER PEL
PERÍODE 2020-2021, DERIVAT DE L'INCOMPLIMENT DE LA REGLA DE DESPESA EN
LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2019.
10.- PROPOSTA D’ALCALDIA PRESIDENCIA PER L’APROVACIÓ INICIAL DEL
PROJECTE DELS TANCAMENTS DE CAN LLUENT
11.- PROPOSTA D’ALCALDIA PRESIDÈNCIA PER L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL
PLANOL DE DELIMITACIO PER LA PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS
12.- PROPOSTA PER L’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU PER LA
FRANJA DE PROTECCIÓ PERIMETRAL PER LA PREVENCIÓ D’INCENDIS A PALAUSAVERDERA
13.- PROPOSTA D’ALCALDIA PRESIDENCIA PER LA SUSPENSIO DE L’APROVACIÓ
INICIAL DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SUD-3
14.- MOCIÓ DEL GPM GENT DE PALAU – AM, PER CLARIFICAR LES PRESUMPTES
IRREGULARITATS COMESES PER LA MONARQUIA ESPANYOLA
15.- MOCIÓ DEL GPM GENT DE PALAU – AM, PER DEMANAR LA FLEXIBILITZACIÓ
DE LES REGLES FISCALS AMB LA FINALITAT D’AUGMENTAR LA CAPACITAT
PRESSUPOSTÀRIA DEL MÓN LOCAL.
16.- MOCIÓ DEL GPM GENT DE PALAU - AM, PER PROPOSTES D’ACTUACIONS
SOCIOECONÒMIQUES EN EL MARC DEL COVID-19
17.- ASSUMPTES URGENTS
18.- PRECS I PREGUNTES

Desenvolupament de la sessió
A Palau-saverdera, el dia vint-i-vuit de maig de dos mil vint. Essent les dinou hores,
prèvia convocatòria cursada a l’efecte, es reuneixen a la Sala Gran del Centre Cívic de
Palau-saverdera, 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 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
2 | 36

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.
Abans d’iniciar el Ple, l’Alcaldessa-presidenta manifesta el record de la Corporació amb
les víctimes mortals que el covid19 ha provocat al País, així com el de totes les persones
que han patit la malaltia.

1.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL
PLE DEL DIA 26 DE MARÇ DE 2020.
Donant inici al Ple, es sotmet a consideració l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària
del dia 26 de març de 2020,
El portaveu del grup polític municipal Junts per Palau manifesta no tenir cap esmena a
proposar. Per la seva banda, el portaveu del grup polític municipal Alternativa per
Tothom, el regidor Miquel Serra Trulls, explica que malgrat que els membres del seu grup
no eren presents a la sessió, volien fer una puntualització a partir de l’enregistrament en
vídeo del Ple. Manifesta que en el tractament del primer punt, corresponent a l’aprovació
de l’acta anterior, el regidor del seu grup ja havia marxat de la sessió i que, en canvi, a
l’esborrany de l’acta hi consta com si hagués participat en aquest punt.
L’Alcaldessa manifesta que no ho recorda i que se’n prendrà nota i, a petició del
Secretari, demana que s’aclareixi quina esmena es presenta. El regidor Serra diu que
constata que quan es va tractar el primer punt de l’ordre del dia (l’aprovació si s’escau de
l’acta anterior), el portaveu del seu grup ja havia abandonat la sessió.
El Secretari manifesta que no va anar així i l’Alcaldessa recorda que precisament el
regidor del grup Alternativa per Tothom va votar que no a l’aprovació de l’acta anterior.
També intervé el portaveu del grup municipal Junts per Palau que recorda que el regidor
del grup Alternativa per Tothom va presentar una esmena consistent en un error que hi
havia a l’acta.
El regidor Serra accepta aquestes manifestacions i comenta que deu haver interpretat
malament les imatges del vídeo perquè era difícil d’entendre tenint en compte que s’havia
enregistrat a partir de videoconferència.

En conseqüència, ES DÓNA PER APROVADA l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia
26 de març de 2020, sense esmenes.

2.- ASSABENTAMENT DE L’INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ DEL
DIA 20/04/2020, SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS,
CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.
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Tot seguit l’Alcaldessa exposa que, en relació a l’informe de secretaria intervenció del dia
20 d’abril de 2020, sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al primer
trimestre de 2020, que el PMP en aquest període ha estat de 39’94 dies, termini que ve
provocat perquè al principi d’any encara no s’han recaptat els impostos i això pot
provocar una mica de retard en el pagament en relació a la resta de trimestres, però, en
qualsevol cas, dins els marges de la Llei.

Els membres assistents ES DONEN PER ASSABENTATS de l’informe sobre el període mig
de pagament a proveïdors, corresponent al primer trimestre de 2020-04-20.

3.- ASSABENTAMENT DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DEL DIA 20/04/2020,
CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESSUPOST EN
EXECUCIÓ DE L’EXERCICI 2020 (ACUMULAT FINS 31/03/2020).
Seguidament es passa a l’assabentament de l’informe d’intervenció del dia 20 d’abril de
2020, corresponent al primer trimestre del pressupost en execució de l’exercici 2020,
manifestant l’Alcaldessa que de l’informe en resulta que l’evolució es troba dins dels
paràmetres previstos.

Els membres assistents ES DONEN PER ASSABENTATS de l’informe d’intervenció, de
data 20 d’abril de 2020, corresponent al primer trimestre del pressupost en execució de
l’exercici 2020 (acumulat fins 31/03/2020).

4.- ASSABENTAMENT DE L'INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ DEL
DIA 20/04/2020, SOBRE SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST, CORRESPONENT
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.
A continuació l’Alcaldessa comenta, en relació a l’informe de Secretaria intervenció dia 20
d’abril de 2020, sobre seguiment del pla d’ajust, corresponent al primer trimestre de 2020,
del qual se’n dóna coneixement, que el resultat és positiu quant al compliment del pla
d’ajust.

Els membres assistents ES DONEN PER ASSABENTATS de l’informe d’intervenció sobre
el seguiment del pla d’ajust, corresponent al primer trimestre de 2020.
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5.- ASSABENTAMENT DEL DECRET 2019DECR000098 D'11 DE MARÇ,
D’APROVACIÓ DEL MARC PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI (2021-2023).
Seguidament, en relació a l’assabentament del Decret 98/2019, d’11 de març, d’aprovació
del marc pressupostari a mig termini (2021-2023), l’Alcaldessa explica que s’ha elaborat
per la intervenció municipal i que ha de ser coherent amb els objectius d’estabilitat
pressupostària, del deute públic i de la regla de despesa.

Els membres assistents ES DONEN PER ASSABENTATS del Decret 2019DECR000098,
de 6 de març, d’aprovació del marc pressupostari a mig termini, pel període comprès per
tres exercicis, 2020 a 2022, a partir del pressupost en vigor i la previsió dels drets
reconeguts i obligacions reconegudes de l’exercici actual, per aplicació de l’art. 29 de la Llei
Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

6.- ASSABENTAMENT DEL DECRET NUM. 2020DECR000122, DE 26 DE
MARÇ DE 2020, D’APROVACIO DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIO DE
PRESSUPOST 2020-18.
Tot seguit per part de l’Alcaldessa s’exposa que el Decret 122/2020, de 26 de març,
correspon a l’aprovació de l’expedient de modificació del pressupost 18/2020 i es refereix
a unes generacions de crèdit per les subvencions atorgades per la gestió dels residus de
l’abocador i del projecte de restauració de l’espai, actuació que està totalment
subvencionada, i també de la subvenció per la prevenció de violència de gènere. La
quantitat total és de 118.026’45 €.

Els membres assistents ES DONEN PER ASSABENTATS del Decret núm.
2020ECR000122, de 26 de març, d’aprovació de l’expedient 2020-18 de modificació de
pressupost de l’exercici 2020 de generació de crèdit per ingrés.

7.- ASSABENTAMENT DEL DECRET NUM. 2020DECR000121, DE 25 DE
MARÇ DE 2020, D’APROVACIO DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIO DE
PRESSUPOST 2020-21.
A continuació l’Alcaldessa exposa que el Decret 121/2020, de 25 de març, d’aprovació de
l’expedient de modificació de crèdits 21/2020, fa referència a una subvenció de la
Diputació de Girona per la substitució d’algunes lluminàries de l’enllumenat públic per
tecnologia LED. El pressupost puja 40.566’70 la subvenció és de 30.000’00 €, la resta
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s’ha tret del servei de manteniment de l’enllumenat. Començarà l’1 de juny i l’empresa en
farà el manteniment durant quatre anys.

Els membres assistents ES DONEN PER ASSABENTATS del Decret núm.
2020ECR000121, de 25 de març, d’aprovació de l’expedient 2020-21 de modificació de
pressupost de l’exercici 2020 de generació de crèdit per ingrés i transferència de crèdits.

8.- ASSABENTAMENT DEL DECRET NUM. 2020DECR000212, DE 22 DE MAIG
DE 2020, D’APROVACIO DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIO DE
PRESSUPOST 2020-22.
Tot seguit, es dóna compte del Decret núm. 212/2020, de 22 de maig, d’aprovació de
l’expedient de modificació de crèdits 22/2020. L’Alcaldessa explica que es tracta de la
subvenció concedida per la Diputació de Girona, per un import de 90.000’00 €, per la
primera fase de l’adequació del centre cívic que bàsicament està centrada en la planta
semisoterrani. El pressupost puja a 113.420’15 € i, els 23.420’15 € s’han obtingut
mitjançant transferència de les següents aplicacions amb la mateixa vinculació jurídica:
manteniment de centres educatius, combustibles i carburants dels centres educatius, i
manteniment d’edificis culturals i recreatius.

Els membres assistents ES DONEN PER ASSABENTATS del Decret núm.
2020ECR000212, de 22 de maig, d’aprovació de l’expedient 2020-22 (X2020000549) de
modificació de pressupost de l’exercici 2020 de generació de crèdit per ingrés i transferència
de crèdits.

9.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA, D'APROVACIO DEL PLA ECONOMIC
FINANCER PEL PERÍODE 2020-2021, DERIVAT DE L'INCOMPLIMENT DE LA
REGLA DE DESPESA EN LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI
2019.
A continuació es passa a tractar la proposta d’aprovació del Pla Econòmic Financer del
període 2020-2021, derivat de l’incompliment de la regla de despesa en la liquidació del
pressupost de l’exercici 2019. L’Alcaldessa explica en la liquidació de l’exercici 2019 s’ha
complert amb l’estabilitat pressupostària, però no amb la regla de despesa, per la qual
cosa l’Ajuntament resta obligat a presentar, davant el Ministeri d’Hisenda i de l’organisme
de Tutela Financera de la Generalitat de Catalunya, un Pla Econòmic Financer per tal de
controlar aquesta situació. També explica que el document analitza els motius de
l’incompliment, les previsions de despesa obligatòria que té l’ajuntament durant l’exercici
2020 i l’exercici 2021 i en destaca que, en aquest darrer exercici, és manté l’obligació de
pagar l’import de 100.000 € més els interessos, corresponent al tercer termini de la
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indemnització del Sun Village. Afegeix que s’analitza l’evolució del deute viu que
descendeix en aquests anys, els terminis de pagament a proveïdors, i l’estalvi net i el
romanent de tresoreria, ambdós amb resultats positius. Conclou que serà un esforç de
contenció important i que no es preveu cap inversió amb recursos propis, amb la qual
cosa s’aconseguirà el compliment de la regla de despesa per l’exercici 2020, sense
necessitat d’adoptar cap mesura addicional.
Es dóna la paraula al portaveu del grup polític municipal Alternativa per Tothom, regidor
Miquel Serra Trulls, que exposa que considera evident que s’ha de complir amb la llei i
que si la llei disposa que s’ha de fer d’aquest forma s’ha de fer així. Manifesta però que
des del seu grup no veu clar el contingut del Pla i que, per aquest motiu, s’abstindran en
la votació.
Tot seguit es dóna la paraula al portaveu del grup polític municipal Junts per Palau,
regidor Jordi Compte Martí, que manifesta que, per una banda s’ha incomplert la regla de
despesa en 270.000 €, 200.000 € dels quals deriven del Sun Village – recorda que el seu
grup ja va manifestar que considerava que s’havia d’haver pressupostat abans – però que
aprofitant aquest incompliment s’han gastat 70.000 € més per promoure algunes
inversions en any de campanya electoral; per altra banda considera que cal complir la llei
i elaborar el PEF i que, per tant, no s’hi oposaran i s’abstindran en la votació.
L’Alcaldessa manifesta el seu desacord amb l’opinió de què es varen fer actuacions per la
campanya electoral.
No havent més intervencions, es sotmet a consideració del Ple la proposta d’acord
següent:

Atès que l’informe d’intervenció de data 26 de febrer de 2020 a què fa referència l’article
16.2 Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats
locals, informa que la liquidació del pressupost de l’exercici 2019 d’aquesta corporació,
aprovada per Decret de l’Alcaldia núm. 2020DECR000071, de data 26 de febrer de 2020,
compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, però no compleix amb la regla de
despesa. Aquest incompliment, d’acord amb l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, obliga l’Ajuntament, com a
administració incomplidora, a formular un pla econòmic-financer que permeti, en l’any en
curs i el següent el compliment de la regla de despesa.
D’acord amb la Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a
l’exercici 2020, “el pla econòmic financer s’ha de presentar davant el Ple en el termini màxim
d’un mes des que es constati l’incompliment (aprovació de la liquidació consolidada) i la
posada en marxa no pot excedir els tres mesos des de la constatació de l’incompliment” i,
pel que fa a la tramitació, estableix que “l’aprovació del pla econòmic i financer per acord
plenari s’ha d’acreditar mitjançant la tramesa al Departament de la Vicepresidència i
d’Economia i Hisenda de les previsions d’ingressos i despeses per als exercicis compresos
en el pla (formulari 9; models PR-0 i PR-1.2) i de la memòria del president o de la presidenta
de l’ens local relativa a les hipòtesis utilitzades en l’elaboració de les previsions” i que
“addicionalment, l’ens local remetrà el pla econòmic i financer al Ministeri d'Hisenda en el
termini de 5 dies naturals des de la seva aprovació per la pròpia corporació local o per
l’òrgan que exerceixi la tutela financera, segons procedeixi”.
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En compliment d’aquesta normativa, aquesta Alcaldia presidència ha elaborat el Pla
econòmic financer d’acord amb les previsions d’ingressos i despeses dels exercicis 2020 i
2021, així com de la memòria justificativa del Pla per aquest període, elaborats de
conformitat amb el que disposa l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, essent competent per a la seva
aprovació el Ple.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- APROVAR el Pla econòmic financer de l’Ajuntament de Palau-saverdera per al
període 2020-2021, en la forma en què s’ha elaborat.
Segon.- PUBLICAR a efectes informatius, l’anunci de l’aprovació del Pla econòmic financer
al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Sotmesa a votació la proposta, ÉS APROVADA amb el següent resultat:
•
•
•

Vots a favor: 4 (dels quatre membres del GPM Gent de Palau).
Vots en contra: 0.
Abstencions: 5 (dels tres membres del GPM Junts per Palau i dels dos membres
del GPM Alternativa per Tothom).

10.- PROPOSTA D’ALCALDIA PRESIDENCIA PER L’APROVACIÓ INICIAL
DEL PROJECTE DELS TANCAMENTS DE CAN LLUENT
Seguidament es passa a tractar la proposta relativa a l’aprovació inicial del projecte dels
tancaments de Cant Lluent. L’alcaldessa passa a resumir la proposta indicant que el
projecte preveu el tancament del sota de la plaça que es va construir entre els anys 2015
i 2016, així com la pavimentació de l’espai i que conforma una de les actuacions que es
varen presentar al PUOSC. Explica que l’expedient conté l’informe jurídic que assenyala
el procediment a seguir; un d’intervenció que assenyala que el Ple és l’òrgan competent
per a l’aprovació del projecte perquè no hi ha partida pressupostària en aquest moment,
tot i que s’està pendent de conèixer la resolució del POUSC que inicialment estava
prevista pel maig; i un informe tècnic que assenyala que es tracta de sòl urbà i
equipaments comunitaris i que l’atribució del destí i els usos són temporals fins que no
s’aprovi un pla especial. Recorda que al PUOSC es varen presentar, a més a més del
projecte de Can Lluent, els dels carrers Ciutat i Rosselló, i el del magatzem del camp de
futbol. D’aquestes actuacions ja es disposa de projecte del magatzem i de la urbanització
del carrer Ciutat i, per aquest motiu, ara es presenta el projecte de Can Lluent per tal de,
si es concedeix la subvenció, poder-lo tirar endavant.
Es concedeix la paraula al portaveu del grup polític municipal Alternativa per Tothom,
regidor Miquel Serra Trulls, que manifesta que al seu grup els hagués agradat que el
projecte recollís la remodelació de tot l’espai i no només dels tancaments sinó, com
s’havia mirat al principi, també amb la seva inserció al carrer de la Costa i incloent els
accessos a la finca. També consideren que 67.309 € per fer el tancament i el paviment
són molts diners, sobretot tenint en compte que no es preveu posar-hi serveis tot i haver8 | 36

se de destinar a magatzem municipal i malgrat que s’hi prevegi la preinstal·lació, deixant
la seva instal·lació per una segona fase.
L’Alcaldessa exposa que passar a un projecte ambiciós a Can Lluent i convertir-ho en
zona verda enjardinada, amb el magatzem, etc. precisa d’una modificació de POUM a
través d’un pla especial que ja s’havia d’haver fet abans i no es va fer, i per això es
proposa una actuació limitada a sota de la plaça. El regidor Serra considera que executar
aquesta fase, tenint en compte que es provisional i que quan sigui el moment els usos
poden canviar i les obres veure’s compromeses, destinant-hi tots aquests diners, no ho
veuen encertat. L’Alcaldessa apunta que es planteja aprovar el projecte i que l’execució
dependrà de la seva inclusió al PUOSC i el regidor Serra assenyala que, tot i que
s’obtingui a través d’una subvenció, es tracta de diner públic.
Tot seguit es concedeix la paraula al portaveu del grup polític municipal Junts per Palau,
regidor Jordi Compte Martí, que manifesta que, després de l’anàlisi del projecte el
consideren totalment desmesurat atès que només conté el sanejament, els tancaments i
el terra. Valoren negativament la proposta de fer els tancaments amb planxa metàl·lica
foradada perquè resulta caríssima i provocarà que tot el que hi hagi dins el local agafi
pols i porqueria; també veuen car el pressupost del terra i que es prevegin instal·lacions
que no caldrien, consistents en una sèrie de registres i tubs per fer només un desaigua i
un garatge. Opina que amb els més de 80.000 € que costa el projecte es podria fer molta
més obra de la que es fa. Apunta que el tancat metàl·lic que es preveu puja a 17.000 €
quan un tancament d’obra ben acabat costaria la meitat i que no correspon al lloc un
projecte tant car. Finalment considera que cal fer projectes sostenibles en funció del destí
de l’actuació i que no són moments per gastar un euro més del necessari. Creu que
s’hauria de replantejar el projecte de forma que, amb els mateixos diners, es poguessin
fer més coses.
A continuació es concedeix la paraula a la portaveu del grup polític municipal Gent de
Palau – Acord municipal, regidora Paulina Calvo Cabanas amb l’objectiu, segons
manifesta d’aclarir dues coses: en primer lloc que no es gasten diners de l’Ajuntament
perquè és un projecte que s’ha presentat al PUOSC que s’executarà només si es
concedeix la subvenció; i, en segon lloc, que creu que s’estan qüestionant les
característiques tècniques del projecte, quan per fer això s’ha de plantejar als tècnics
municipals que estan a disposició de tots els regidors per parlar-ne. Manifesta la
satisfacció del seu grup amb la feina que es va fer, totalment adequada als paràmetres
que definia el PUOSC.
Intervé el regidor Compte que, referint-se a aquesta darrera intervenció, manifesta que la
subvenció, vingui de la Diputació, de la Generalitat, o dels impostos municipals, consisteix
en diners que paguem entre tots i cal tenir el màxim de cura amb com s’inverteixen.
Insisteix en què si s’aconsegueix la subvenció, amb els 80.000 euros es pot fer alguna
cosa molt més ambiciosa i més beneficiosa pel poble que el tancament i el terra d’un
garatge. Considera que malgrat que es tracti, efectivament, de temes tècnics, correspon
als regidors aprovar o no la proposta i que ells han consultat a tècnics que han opinat que
aquest no és el projecte que necessita el poble de Palau i la seva obligació és dir-ho així.
La regidora Calvo considera que s’està qüestionant la feina dels tècnics i insisteix en què
l’equip tècnic està disponible per qualsevol consulta o suggeriment.
l’Alcaldessa recorda que la proposta és d’aprovació inicial i demana que es doni
l’oportunitat de què surti a exposició pública i es puguin presentar al·legacions i que, si al
final del tràmit no agrada el resultat, tindran l’opció de votar-hi en contra.
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Intervé novament el regidor Compte que reconeix que estan qüestionant els tècnics però
considera que aquesta és també la seva feina com a gestors dels recursos de tots els
Palauencs. Pel que fa a la possibilitat d’aprovar inicialment manifesta que les al·legacions
es presenten en relació al projecte aprovat inicialment, però que si es considera que tot el
projecte o la gran part del projecte està malament, ja no és un tema d’al·legacions.
L’Alcaldessa dóna per tancat el debat i es sotmet a consideració del Ple la proposta
d’acord següent:

« Antecedents de fet
Vist el Projecte executiu dels tancaments de Can Lluent de Palau-saverdera, redactat per
l’arquitecte Pere Massó Suaz, amb un pressupost de licitació de les obres de 67.309,53 €
més 14.135,00 € en concepte d’IVA.
Considerant que el projecte s’ajusta al contingut que preveuen els articles 234 i 235 del Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, i al Títol I del Decret del Consell 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
Considerant així mateix que el projecte i la documentació que l’integra, s’ajusta al que
estableix l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i
articles 125 i següents del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
Vist l’informe de Secretaria emès en data 27 d’abril de 2020 que es dona per reproduït a
l’expedient referent a les consideracions jurídiques i el procediment a seguir.
Vist l’informe d’Intervenció emès en data 27 d’abril de 2020 on es conclou entre d’altres
qüestions que en no estar prevista l’execució del projecte en el pressupost municipal,
l’òrgan competent per a la seva aprovació és el Ple.
Vist l’informe tècnic emès el 6 de maig de 2020 assenyalant que urbanísticament l’actuació
es projecta en sòl classificat com a urbà, en sistema d’equipaments comunitaris establerts
com a reserva sense ús assignat (E7). Indica que s’escau l’aprovació inicial del projecte
tenint en compte que el destí d’aquesta parcel·la com a ús d’aparcament de vehicles
municipals o l’emmagatzematge de materials o la realització d’activitats de les entitats
municipals serà temporal i esporàdic, sempre ajustant-se als usos descrits a l’article 53.6 del
TRLUC, fins que no s’aprovi un Pla especial que concreti l’ús al qual s’ha de destinar
definitivament aquest equipament públic.
Vist que l’òrgan competent per a l’aprovació del projecte, de conformitat amb l’article 22.2.ñ
de la LBRL, serà el Ple de la Corporació, atès que és aquest òrgan el que ostenta l’atribució
de l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva
contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos als pressupostos, doncs
l’execució del projecte no disposa de consignació en el pressupost municipal.
És per l’anterior, que es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte executiu dels tancaments de Can Lluent de Palau-
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saverdera, de data gener de 2020, redactat per l’arquitecte Pere Massó Suaz, tenint en
compte que el destí d’aquesta parcel·la com a ús d’aparcament de vehicles municipals o
l’emmagatzematge de materials o la realització d’activitats de les entitats municipals serà
temporal i esporàdic, sempre ajustant-se als usos descrits a l’article 53.6 del TRLUC, fins
que no s’aprovi un Pla especial que concreti l’ús al qual s’ha de destinar definitivament
aquest equipament públic.
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament i a la web municipal (e-Tauler), per tal que durant el termini de 30 dies hàbils,
comptats a partir del dia següent al de la seva publicació, es puguin presentar les
al·legacions que es considerin oportunes.
Tercer.- Transcorregut el termini d’informació pública, vistos els informes pertinents i
informades les al·legacions presentades, l’expedient es sotmetrà novament i si així s’escau,
per a l’acord d’aprovació definitiva del projecte, procedint a la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Tauler
d’anuncis de l’Ajuntament i a l’e-Tauler. »
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 per Tothom).
Abstencions: 0.

11.- PROPOSTA D’ALCALDIA PRESIDÈNCIA PER L’APROVACIÓ DEFINITIVA
DEL PLANOL DE DELIMITACIO PER LA PREVENCIÓ D’INCENDIS
FORESTALS
A continuació es passa a tractar la proposta d’aprovació definitiva del plànol de
delimitació per la prevenció d’incendis forestals i l’Alcaldessa fa lectura del seu contingut.
Concedida la paraula al portaveu del grup polític municipal Alternativa per Tothom,
regidor Miquel Serra Trulls, manifesta que el seu grup veu bé tot el que sigui prevenció
tenint en compte la sensibilitat d’aquest tema i anuncia el seu vot favorable a la proposta.
Tot seguit es concedeix la paraula al portaveu del grup polític municipal Junts per Palau,
regidor Jordi Compte Martí, que anuncia el vot a favor del seu grup, en primer lloc perquè
representa donar compliment a la llei i, en segon lloc, perquè el municipi es troba en una
zona molt sensible pel risc d’incendis.
No havent més intervencions, es tanca el debat i es sotmet a consideració del Ple la
proposta d’acord següent:

«Antecedents de fet
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Vist que el Ple de la Corporació, en sessió de 21 de juliol de 2016 va aprovar inicialment el
plànol de delimitació de Palau-saverdera i el document d’acompanyament per a la prevenció
dels incendis forestals.
Vist que es va notificar individualment a les persones afectades pel plànol de delimitació, i
es va procedir a la notificació subsidiària a les persones desconegudes o no notificades,
amb publicació d’edictes al BOE de 29 de setembre de 2017 i 15 de gener de 2019.
Vist que paral·lelament la documentació es va exposar al públic mitjançant edicte al BOP de
Girona de 23 d’agost de 16 i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
Vist que es va sol·licitar informe al Servei de Prevenció d’Incendis de la Generalitat de
Catalunya, que va efectuar un requeriment a l’Ajuntament referent a unes edificacions que
no es contemplaven en el plànol de delimitació i que caldria incloure o aclarir el motiu de la
seva exclusió.
Vist que l’Agència Catalana de l’Aigua en data 12 de juliol de 2017 va autoritzar els treballs
d’obertura i manteniment d’una franja perimetral de protecció d’incendis en el terme
municipal de Palau-saverdera d’acord amb un seguit de consideracions particulars i
generals.
Vist que posteriorment, l’Ajuntament va encarregar la revisió i actualització del Plànol de
delimitació per la Prevenció d’Incendis Forestals, document que va ser elaborat en data
març de 2020.
Vist que amb aquest nou document es va sol·licitar informe al Servei de Prevenció
d’Incendis Forestals i el 22 d’abril de 2020 (E2020000969) va tenir entrada l’informe
favorable.
Vist que durant el període d’exposició pública s’han presentat el següents escrits
d’al·legacions o suggeriments al respecte:
-

Registre d’entrades E2017001301 de 23.05.2017

-

Registre d’entrades E2017001342 de 30.05.2017

-

Registre d’entrades E2017001868 de 26.07.2017

-

Registre d’entrades E2017001883 de 27.07.2017

Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals de data 28 d’abril de 2020.
Vist que la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys
forestals ha estat modificada mitjançant la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic i ha creat noves obligacions per als
ajuntaments.
Vist que l’esmentada Llei és d’aplicació a tots els nuclis urbans i urbanitzacions i
edificacions aïllades que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de 500 metres de
distància d’aquestes sense excepcions.
Vist que és obligació de l’Ajuntament la redacció i aprovació del plànol de delimitació de les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per
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aquesta Llei, que és l’instrument que defineix els subjectes obligats i les finques afectades
pels treballs de realització de franges de protecció.
Vist que l’article 2 de la Llei 5/2003 disposa que els ajuntaments han de determinar,
mitjançant un plànol de delimitació, les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions
afectades per aquesta Llei. Correspon al ple de l’Ajuntament d’aprovar aquest plànol de
delimitació, el qual, un cop aprovat, s’ha de trametre al Departament de Medi Ambient.
És per l’anterior, que es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
acords:
Primer.- RESOLDRE les al·legacions i respondre els suggeriments presentats en el termini
d’exposició pública, en el sentit que s’estableix a continuació:
1.- Registre d’entrades E2017001301 de 23.05.2017: Exposa que la parcel·la 42 del
polígon 7 està afectada sense que en cap cas s'indiqui l'abast de l'afectació ni la
ubicació dels metres quadrats afectats.
Aquesta instància es va respondre amb registre de sortides S2017001728 de
27.09.2017 informant que el plànol de delimitació d’incendis forestals estableix que
les edificacions que s’hi troben afectades han de tenir una franja perimetral de 25 m.
També es va informar que al web municipal podia consultar el document “Plànol de
Delimitació de Palau-saverdera” amb tota la informació al respecte.
Al document annex al plànol de delimitació elaborat el març de 2020 hi consta un
document de superposició de les afectacions de cada element amb el cadastre. A la
fitxa corresponent al polígon 7 parcel·la 42, així com a les fitxes dels elements
limítrofs, es pot observar l’abast de l’afectació.
2.- Registre d’entrades E2017001342 de 30.05.2017: Exposa que s’ha inclòs la
parcel·la 207 del polígon 3 en el pla de prevenció d’incendis i que la responsabilitat
derivada d’una decisió d’un particular i de l’ajuntament serà assumida per part d’una
d’elles i no afectarà als propietaris de terrenys rústics tal com indica l’article 3 de la
Llei 5/2005 i que queda refrendat en l’article 4 punt 3.
D’acord amb l’art 4.3 de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, les obligacions establertes en
relació amb les edificacions i les instal·lacions aïllades han d'ésser complertes pels
propietaris respectius. En aquest sentit els acords segon i tercer aprovats pel Ple de
21 de juliol de 2016 en el si de l’Aprovació inicial del plànol de delimitació, ja estableix
que “els propietaris de parcel·les urbanes i d’edificacions i instal·lacions aïllades
determinades al plànol de delimitació són els subjectes obligats per la Llei 5/2003 a
complir les determinacions d’aquesta respecte la prevenció d’incendis. També que les
edificacions i instal·lacions aïllades beneficiades per les franges de protecció són les
que figuren dins dels sectors grafiats com a polígons obligats a protegir al plànol de
delimitació i que llurs propietaris han de fer-se càrrec de les despeses derivades de
l’obertura i manteniment de les franges de protecció de que es beneficien.
3.- Registre d’entrades E2017001868 de 26.07.2017: Exposa que el plànol de
delimitació d’incendis forestals afecta la finca situada al polígon 9 parcel·la 99 i que
aquesta finca no té cap construcció en un radi inferior als 25 m. Es sol·licita que es
retiri de l’esmentat plànol.
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La finca es troba afectada parcialment per l’àmbit de 25 m d’una construcció situada
al polígon 9 parcel·la 54. D’acord amb l’art 3.1 de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, les
edificacions i instal·lacions han de complir amb les mesures de prevenció d’incendis
forestals, entre les quals, assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció
d’almenys 25 m d’amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria
aclarida que compleixi les característiques que s’estableixin per reglament. D’altra
banda, l’article 4 de la mateixa Llei 5/2003 estableix que les obligacions establertes
en relació amb les edificacions i les instal·lacions aïllades han d'ésser complertes pels
propietaris respectius.
Per aquest motiu, es desestima l’al·legació de retirada de la finca situada al polígon 9
parcel·la 99, tenint en compte que no existeix cap construcció dins la finca però que
aquesta es troba afectada parcialment per la línia de 25 m de l’entorn d’una edificació
existent en sòl no urbanitzable.
Al document annex al plànol de delimitació elaborat el març de 2020 hi consta un
document de superposició de les afectacions de cada element amb el cadastre on es
pot observar l’abast de l’afectació.
4.- Registre d’entrades E2017001883 de 27.07.2017: Exposa que el plànol de
delimitació d’incendis forestals afecta la finca situada al polígon 4 parcel·la 153 i que
aquesta finca no té cap construcció en un radi inferior als 25 m. Es sol·licita que es
retiri de l’esmentat plànol.
S’estima l’al·legació presentada atès que observat el plànol de delimitació d’incendis
forestals, no s’observa cap construcció dins la finca, ni tampoc a l’entorn de 25 m.
Segon.- APROVAR DEFINITIVAMENT el plànol de delimitació de Palau-saverdera, d’acord
amb el que estableix la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis
forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions
situats en terrenys forestals.
Tercer.- DETERMINAR que la servitud forçosa per accedir als terrenys inclosos en la franja
de protecció prevista per l’article 6 de la Llei 5/2003, de mesures de prevenció dels incendis
forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la tram urbana, s’estableix
sobre els terrenys forestals grafiats al plànol de delimitació en què s’han de fer les franges
de protecció.
Quart.- ESTABLIR que les parcel·les urbanes, edificacions i instal·lacions aïllades
beneficiades per les franges de protecció són les que figuren dins dels sectors grafiats com
a polígons obligats al plànol de delimitació i que llurs propietaris han de fer-se càrrec de les
despeses derivades de l’obertura i manteniment de les franges de protecció de que es
beneficien, atès que són els subjectes obligats per la Llei 5/2003 a complir les
determinacions d’aquesta respecte la prevenció d’incendis.
Cinquè.- DETERMINAR que les obligacions sobre les parcel·les urbanes, edificacions i
instal·lacions aïllades s’estableixen per donar compliment a la legislació en matèria de
prevenció d’incendis forestals i sens perjudici de la legalitat urbanística de les edificacions
i/o instal·lacions existents dins aquestes finques i de la incoació dels expedients de
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protecció de la legalitat urbanística si així s’escau, en aplicació de l’article 199 i següents del
Text refós de la Llei d’Urbanisme.
Sisè.- DETERMINAR que els subjectes obligats al compliment de les disposicions de la Llei
5/2003 disposen d’un termini de 6 mesos a comptar de l’aprovació definitiva del plànol de
delimitació per a portar a terme les obligacions que s’hi regulen.
Setè.- ACORDAR que el contingut del plànol de delimitació s’haurà de tenir en compte en
l’elaboració dels instruments de planificació urbanística municipal i que les noves
urbanitzacions que prevegin els plans d’ordenació urbanística municipal han d’incloure les
franges de protecció contra incendis regulades a la Llei 5/2003.
Vuitè.- DETERMINAR que el traçat dels polígons obligats, així com el traçat de la franja
exterior de protecció, poden estar subjectes a revisió i modificació mitjançant projectes
executius o qualsevol altre tipus de document aprovat per l’Ajuntament.
Novè.- COMUNICAR aquest acord a la Diputació de Girona, al Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i al Departament de Territori i Sostenibilitat.
Desè.- NOTIFICAR aquest acord als interessats en l’expedient, amb indicació dels recursos
que contra el mateix es poden interposar.
Onzè.- FACULTAR a l’Alcaldessa per a la signatura de quants documents siguin necessaris
per l’execució del present acord. »
Sotmesa a votació la proposta, ÉS APROVADA amb el següent resultat:
•
•
•

Vots a favor: 9 (dels quatre membres del GPM Gent de Palau, dels tres membres
del GPM Junts per Palau i dels dos membres del GPM Alternativa per Tothom).
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0.

12.- PROPOSTA PER L’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU
PER LA FRANJA DE PROTECCIÓ PERIMETRAL PER LA PREVENCIÓ
D’INCENDIS A PALAU-SAVERDERA
Tot seguit es passa al següent punt de l’ordre del dia. L’alcaldessa comenta que també
està relacionat amb el tema de prevenció d’incendis i correspon, concretament, a
l’aprovació inicial del projecte executiu de la franja de protecció perimetral per la
prevenció d’incendis que serà possible donat que s’ha aprovat anteriorment el plànol de
delimitació. També comenta que, com ja s’ha dit, la franja respon a la necessitat de
protegir tot el poble tenint en compte que està en un país amb una massa forestal que
ocupa el 60% de la superfície i en una zona de tramuntana i sovint de sequera. Recorda
que el darrer incendi forestal patit va ser l’any 2012 i que cada vegada, quan ve l’estiu, es
pateix molt. També explica que pobles com Campmany i Espolla han fet la franja i varen
ser ponents en una reunió en la que va participar i en la que varen explicar que havien
comptat amb el suport de protecció civil, bombers, Delegació del Departament d’Interior,
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per ajudar a explicar-ne la conveniència als veïns. També explica que l’òrgan competent,
atès que només hi ha disponibilitat pressupostària per fer una primera fase de la franja,
és el Ple; i que es tracta d’un contracte de serveis que es podrà contractar per
procediment simplificat abreujat.
Els portaveus dels grups polítics d’Alternativa per Tothom, Miquel Serra Trulls, i de Junts
per Palau, Jordi Compte Martí, manifesten el seu acord amb la proposta. I no havent més
intervencions, es tanca el debat i es sotmet a consideració del Ple la proposta d’acord
següent:

« Antecedents de fet
En compliment de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis
forestals, i arran d’una subvenció de la Diputació de Girona, l’àrea de medi ambient del
Consell Comarcal va confeccionar el Projecte executiu de la franja de protecció perimetral
de Palau-saverdera (E2017001973), elaborat pels enginyers tècnics forestals Sr. Ramon
Noguer Feixas (col·legiat 4867) i Xavier Laporta Benito (col·legiat 4494).
Posteriorment, vist que l’Ajuntament ha procedit a l’actualització del plànol de delimitació i
per tal d’ajustar-s’hi, s’ha elaborat un document “Annex de Modificació del Projecte executiu
de prevenció d’incendis”, en data maig 2020 (E2020001252), per l’Enginyer tècnic forestal
Sr. Ramon Noguer Feixas.
El projecte executiu té per objecte és definir les actuacions sobre la vegetació que cal
executar a les franges perimetrals de protecció, així com a les parcel·les i zones verdes
interiors, per a millorar la seguretat de les persones, el patrimoni i les infraestructures, i
disminuir el risc de propagació d’un incendi cap a l’interior dels nuclis urbans i
urbanitzacions.
Vist l’informe favorable emès per part dels serveis tècnics en data 22 de maig de 2020,
indicant que no es podrà procedir a l’aprovació definitiva del projecte fins que prèviament
s’aprovi definitivament el Plànol de delimitació i sempre que es tinguin en compte les
consideracions indicades referents a la necessitat d’autorització de l’Agència Catalana de
l’Aigua, la sol·licitud d’informe del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, d’establir un
conveni interadministratiu amb el municipi de Pau i les obligacions dels sectors
urbanitzables no recepcionats i que es troben en desenvolupament.
Vist que l’òrgan competent per a l’aprovació del projecte, de conformitat amb l’article 22.2.ñ
de la LBRL, serà el Ple de la Corporació, atès que és aquest òrgan el que ostenta l’atribució
de l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva
contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos als pressupostos, doncs
l’execució del projecte no disposa de consignació suficient en el pressupost municipal.
Legislació aplicable
-

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).

-

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
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-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).

-

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).

-

Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en
terrenys forestal.

És per l’anterior, que es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
acords:
Primer.- APROVAR inicialment el “Projecte executiu de la franja de protecció perimetral”
juntament amb l’ “Annex de Modificació del Projecte executiu de prevenció d’incendis” de
Palau-saverdera.
Segon.- PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i a la web municipal (eTauler), per tal que durant el termini de 30 dies hàbils qualsevol persona interessada pugui
formular les al·legacions i/o reclamacions que es considerin oportunes.
Tercer.- SOL·LICITAR autorització a l’Agencia Catalana de l’Aigua per a l’execució dels
treballs indicats en el projecte, atès que les actuacions afecten el Domini Públic Hidràulic i/o
la seva zona de servitud, de conformitat amb el que estableixen els articles 7 i 9 del Reial
Decret 849/1986, de 11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic.
Quart.- SOL·LICITAR informe al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, atès que la
franja afecta l’àmbit del parc a l’entorn del rec del Mas Oriol.
Cinquè.- ESTABLIR un conveni interadministratiu amb el municipi de Pau, atès que la franja
de protecció afecta el seu terme municipal, de conformitat amb l’article 4.6 de la Llei 5/2003,
de 22 d’abril.
Sisè.- NOTIFICAR individualment a les persones afectades per la servitud forçosa que
estableix la Llei 5/2003 per l’ocupació de les seves parcel·les situades dins les franges de
protecció d’incendis, incloses en l’Annex al projecte executiu, apartat “Relació de parcel·les”.
Setè.- NOTIFICAR individualment a les persones incloses en el Projecte executiu en relació
amb les parcel·les interiors de urbanitzacions o el nucli urbà, apartat 1.8.3 “Relació
numerada de parcel·les interiors”, atès que aquestes han de complir amb les mateixes
condicions que les franges de prevenció d’incendis.
Vuitè.- DISPOSAR que la franja de protecció a l’entorn dels sectors de planejament
urbanístic derivat amb plans o projectes d’urbanització aprovats i no recepcionats per
l’Ajuntament, corresponen als promotors de la urbanització, de conformitat amb la Llei
3/2003, de 22 d’abril.
Sotmesa a votació la proposta, ÉS APROVADA amb el següent resultat:
•
•
•

Vots a favor: 9 (dels quatre membres del GPM Gent de Palau, dels tres membres
del GPM Junts per Palau i dels dos membres del GPM Alternativa per Tothom).
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0.
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13.- PROPOSTA D’ALCALDIA PRESIDENCIA PER LA SUSPENSIO DE
L’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SUD-3
A continuació es passa a tractar la proposta per la suspensió de l’aprovació inicial del Pla
Parcial del Sector SUD3, de la qual l’Alcaldessa en fa un detallat resum i recorda que la
modificació del POUM, que tots els regidors esperen, ja esta elaborada. Només falta la
resolució de l’Oficina Tècnica d’Avaluació Ambiental per tal que es pugui sotmetre a
consideració del Ple que s’espera que s’emeti una vegada acabada la suspensió dels
terminis derivada de l’alarma sanitària.
Concedida la paraula al portaveu del grup polític d’Alternativa per Tothom, Miquel Serra
Trulls, comenta la preocupació del seu grup per l’impàs de temps que hi haurà des d’avui
que quedarà aprovada la suspensió de la moratòria de llicències, fins que s’aprovi la
modificació del POUM que comportarà la suspensió del SUD3 i que existeixi la possibilitat
que per part del promotors es pugui presentar documentació.
L’Alcaldessa considera que es va sobre segur i que es disposa del beneplàcit
d’urbanisme a qui ja s’ha presentat aquesta modificació de manera paral·lela a la seva
tramitació. Recorda que també es demanaran els informes de l’ACA i d’Agricultura però
que malgrat això, té la certesa que no hi haurà d’haver problemes de terminis.
El regidor Serra aclareix que, més que els terminis, el que els preocupa és la reacció dels
promotors i l’Alcaldessa recorda que quan s’aprovi inicialment la modificació puntual ja
quedarà novament suspès el termini de tramitació de llicències i plans.
El regidor Serra apunta que, malgrat que urbanisme hi estigui d’acord, els promotors
probablement reaccionaran atès que amb l’acord es deixa oberta una porta gran i que tot
depèn dels temps que es tardi a tornar a tancar la porta.
Concedida la paraula al portaveu del grup polític de Junts per Palau, Jordi Compte Martí,
manifesta que el seu grup considera que no es pot aprovar un Pla Parcial que no
compleix amb la normativa, tal com diu l’informe de l’arquitecte i la resta d’informes i, per
tant, veuen bé la suspensió de l’aprovació del Pla Parcial
No havent més intervencions, es tanca el debat i es sotmet a consideració del Ple la
proposta d’acord següent:

« Antecedents de fet
Vist que el 10 de novembre de 2016 (E2016002525) el Sr. Fidel Jorge Rofaste, en
representació de CLAPILCAR SL, va presentar davant l’Ajuntament el Pla Parcial SUD-3 de
Palau-saverdera per a la seva tramitació i que l’11 de novembre de 2016 (E2016002533) el
Sr. Joan Casas, de ACC Assessors Ambientals de Catalunya SLU, va aportar l’Informe
Ambiental i l’Estudi d’inundabilitat del Rec de la Fantasia.
Vist que consta a l’expedient el pagament de les taxes per a la tramitació del Pla, d’import
1.050,00 €, en data 3 de maig de 2017.
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Atès que en base a l’informe emès per part de l’arquitecte assessor municipal el 19 de
setembre de 2017, l’Ajuntament va efectuar un requeriment a CLAPILCAR SL en data 5
d’octubre de 2017 (S2017001745) per tal que justifiqués el compliment dels extrems i
observacions que s’indiquen en l’informe aportant la documentació complementària
pertinent en el termini de 10 dies, de conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre. Consta a l’expedient que l’interessat va rebre el requeriment el 10 d’octubre de
2017.
Vist que el 23 d’octubre de 2017 (E2017002596) per part de CLAPILCAR SL es va sol·licitar
una suspensió del tràmit i una pròrroga de 10 dies per respondre el requeriment municipal.
Vist que mitjançant Decret d’Alcaldia Presidència de 27 d’octubre de 2017 es va acceptar la
petició, ampliant 10 dies hàbils el termini atorgat, el qual va ser traslladat als interessats el 7
de novembre de 2017 (S2017002094) i rebut el dia 1 de desembre de 2017.
Vist que el 19 de desembre de 2017 (amb registres E2017003090 i E2017003097) els
interessats varen presentar una nova memòria i plànols del Pla Parcial i un nou Informe
Ambiental.
Vist que, previ informe de l’arquitecte de 22 de febrer de 2018, l’Ajuntament va efectuar un
nou requeriment a CLAPILCAR SL en data 9 de maig de 2018 (S2018000823) per tal que
justifiqués el compliment d’un seguit de consideracions que consten a dit informe aportant la
documentació complementària pertinent en el termini de 10 dies, de conformitat amb l’article
68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. Consta a l’expedient que l’interessat va rebre el
requeriment el 10 de maig de 2018 segons l’evidència del procés de notificació.
Vist que el 24 de maig de 2018 (E2018001216) per part de Carlos Javier Pla Buxo, en
representació de CLAPILCAR SL, es va sol·licitar una nova pròrroga per completar la
documentació requerida en l’informe tècnic.
Vist que mitjançant Decret d’Alcaldia Presidència de 4 de juny de 2018 es va acceptar la
petició, ampliant durant 1 mes el termini atorgat, el qual va ser traslladat el 8 de juny de
2018 (S2018001033) i rebut pels interessats el dia 11 de juny de 2018 segons l’evidència
del procés de notificació.
Vist que el 21 de juny de 2018 (E2018001534) el Sr. Joan Casas Casanovas, de ACC
Assessors Ambientals de Catalunya SL, va aportar l’estudi d’avaluació de la mobilitat
generada del Pla Parcial SUD-3.
Vist que el 22 de juny de 2018 (E2018001542) el Sr. Fidel Jorge Rofaste, en nom de l’Entitat
Urbanística Col·laboradora Provisional del sector SUD 3 del POUM de Palau-saverdera, va
aportar documentació corresponent a la memòria i plànols del Pla Parcial SUD-3 per donar
resposta al requeriment municipal.
Vist l’informe emès per part l’arquitecte en data 10 de setembre de 2018, l’Ajuntament va
efectuar un nou requeriment als interessats el 28 de setembre de 2018 (S2018001715) per
tal que justifiqués el compliment d’un seguit de consideracions que consten a dit informe
aportant la documentació complementària pertinent en el termini de 10 dies, de conformitat
amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
Vist que consta a l’expedient que el requeriment municipal va ser rebut pels interessats l’1
d’octubre de 2018, tal com consta a l’evidència del procés de notificació.
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Vist que el 17 d’octubre de 2018 (E2018002633) per part de Carlos Javier Pla Buxó es va
sol·licitar una nova pròrroga per completar la documentació requerida en l’informe tècnic.
Vist que mitjançant Decret d’Alcaldia Presidència de 28 de desembre de 2018 es va
acceptar la petició tot ampliant 1 mes el termini atorgat, el qual va ser traslladat el 2 de
gener de 2019 (S2019000003) i rebut pels interessats el dia 4 de gener de 2019 segons
l’evidència del procés de notificació.
Vist que en data 18 de gener de 2019 (E2019000180) el Sr. Carlos Javier Pla Buxó, en
representació de l’entitat urbanística col·laboradora provisional del SUD-3, va aportar la
documentació referent al Pla Parcial SUD-3 en resposta a l’últim requeriment municipal.
Vist que el 22 de gener de 2019 (E2019000226) es va presentar l’Informe ambiental que
complementa la documentació del Pla Parcial.
Vist que la Sra. Elisabet Blanco Asencio, en data 18 de febrer de 2019 (E2019000525) va
sol·licitar ser interessada en l’expedient, la qual cosa es va resoldre favorablement
mitjançant Decret d’Alcaldia Presidència de 1 de març de 2019, de conformitat amb el que
disposa l’article 19.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei d’Urbanisme. Aquesta resolució va ser notificada a la resta de persones propietàries i
promotores del sector.
Vist que en data 19 de març de 2019 (E2019000831) el Sr. Martí Sels Vidal, en
representació del Sr. Albert Serra Casellas va sol·licitar, entre altres consideracions, la
tramitació d’una modificació puntual del POUM perquè els terrenys compresos dins el sector
SUD-3, deixin d’estar classificats com a sòl urbanitzable o subsidiàriament, que la finca de
la seva propietat sigui exclosa del sector, i que mentrestant es procedís a la suspensió dels
plans urbanístics, projectes i llicències en el sector SUD-3.
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 1 d’abril de 2019, amb el quòrum de la majoria
absoluta de membres que el componen, va aprovar suspendre la tramitació de plans
urbanístics derivats i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització del Sector SUD-3,
així com l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma,
rehabilitació o enderrocament de construccions, instal·lació o ampliació d’activitats o usos
concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial,
dins quest mateix àmbit, pel termini d’un any.
Vist que aquest acord va ser traslladat als propietaris dins el sector i interessats en
l’expedient.
Vist que en data 3 de maig de 2019 (registres núm. E2019001311 i núm. E2019001312) per
part de Carles Xavier Pla, en representació de CLAPILCAR SL i de l’Entitat Urbanística
Col·laboradora Provisional respectivament, es va presentar recurs de reposició contra
l’acord pres pel Ple de la Corporació l’1 d’abril de 2019.
Vist que el Sr. Martí Sels en representació de Albert Serra Casellas, el 29 de juliol de 2019
(E2019002206) va presentar un escrit d’al·legacions al recurs de reposició presentat per
CLAPILCAR i per l’Entitat Urbanística Col·laboradora Provisional SUD-3.
Vist que la suspensió de la tramitació de plans urbanístics, projectes i llicències aprovada
pel Ple de 1 d’abril de 2019 va ser publicada al diari el Punt Avui de 9 de maig de 2019, al
Butlletí Oficial de la Província de Girona número 93 i al Diari Oficial de la Generalitat de
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Catalunya número 7875, ambdós el 15 de maig de 2019, al taulell d’edictes i al taulell
d’edictes electrònic de l’Ajuntament.
Vist que per part de IAEDEN, el 23 de juliol de 2019 (E2019002152) es va presentar un
escrit d’al·legacions al desenvolupament urbanístic del sector SUD-3.
Vist que el Departament de Territori i Sostenibilitat, el 31 de juliol de 2019 (E2019002235),
va trametre a aquest Ajuntament un escrit de l’associació Iaeden Salvem l’Empordà.
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 26 de setembre de 2019, va desestimar els
recursos de reposició presentats el 3 de maig de 2019 amb registra E2019001311 en nom
de l’entitat urbanística col·laboradora provisional del sector SUD-3 i E2019001312 en nom
de CLAPILCAR SL. Alhora va acordar desestimar la sol·licitud efectuada pel Sr. Martí Sels
en representació de Albert Serra Casellas el 29 de juliol de 2019 (E2019002206) per iniciar
el procediment de revisió d’ofici respecte dels actes administratius que constin a l’expedient
de tramitació del Pla Parcial SUD-3.
Vist que aquest acord va ser traslladat als propietaris dins el sector i interessats en
l’expedient.
Finalment, l’informe emès el 27 de març de 2020 per l’arquitecte assessor municipal en
base a la última documentació presentada, recomana no aprovar el document presentat fins
que s’esmenin un seguit aspectes que s’especifiquen en aquest informe.
Vist l’informe emès pel Secretari de l’Ajuntament en data 22 d’abril de 2020.
Atès que tot i els diversos requeriments efectuats per l’Ajuntament, tal com es pot observar
en els antecedents descrits, el document de Pla Parcial del sector SUD-3 aportat pels
promotors de l’àmbit no ha donat compliment al requeriments municipals en base a la
legislació aplicable.
Vist l’article 89 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei d’Urbanisme, i atès que s’han observat un seguit de defectes esmenables, cal
procedir a la suspensió de la proposta de Pla Parcial presentada.
Vist l’article 110.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’Urbanisme, els acords de suspensió de l'aprovació inicial dels plans urbanístics
derivats d'iniciativa privada han d'assenyalar les deficiències que calgui esmenar.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- CONSIDERAR exhaurit el termini d’un any de suspensió de la tramitació de plans
urbanístics derivats i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització del Sector SUD-3,
així com l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma,
rehabilitació o enderrocament de construccions, instal·lació o ampliació d’activitats o usos
concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial,
atès que el còmput del termini s’inicia el 15 de maig de 2019 amb la publicació dels edictes
al DOGC i al BOP de Girona.
Segon.- SUSPENDRE l’aprovació inicial del Pla Parcial del sector SUD-3 presentat per
l’entitat urbanística col·laboradora provisional del sector, atès que no s’ha donat compliment
a la normativa i legislació urbanística aplicable, essent necessari esmenar les següents
deficiències:
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1. A part de l’índex d’edificabilitat neta mitjana en tot l’àmbit, cal indicar de manera
explícita l’índex d’edificabilitat neta per a la cada zona.
2. A part de la densitat resultant del conjunt, cal detallar-la per a cada zona.
3. Cal concretar la parcel.la mínima indivisible en la zona d’habitatge plurifamiliar.
4. Cal concretar de manera suficient els elements compositius de l’ordenació prevista,
com es defineix l’altura reguladora màxima, el punt d’aplicació d’aquesta segons el
terreny natural i quins moviments de terres es preveus i altres paràmetres.
Necessaris per a valorar la proposta.
5. Cal concretar l’ordenació volumètrica de la clau 6 o recollir la necessitat de la
redacció d’un Pla de Millora Urbana de la totalitat de l’illa amb la clau 6 abans de
l’atorgament de llicències, d’acord l’article 45 del DECRET 64/2014.
6. Cal concretar la rasant dels volums plurifamiliars.
7. Cal definir els paràmetres urbanístics de la clau 6h i canviar-li el nom.
8. Cal corregir l’edificabilitat neta de la zona clau 5h que és molt superior a la
declarada.
9. Cal ampliar el gàlib de la clau 6hp atès que la proposta definida no té capacitat per
desenvolupar el 30% del sostre residencial.
10. Cal incrementar el gàlib dels volums de les claus 6 per assegurar un esponjament
de les arquitectures resultants major. També cal definir millor els paràmetres que
han de regular els volums dintre d’aquest gàlib de manera que s’assoleixin els
objectius previstos.
11. Cal justificar les raons per la que s’ha escollit l’ordenació de volums proposada en la
clau 6 mitjançant un estudi d’alternatives.
12. Cal deixar una separació a carrer de 2 com a mínim en la clau 6.
13. Cal deixar per escrit que els vials no superaran el 8% i justificar degudament els
casos excepcionals en que s’arriba fins el 12%.
14. Cal justificar les mesures que es prendran per complir la normativa d’accessibilitat
ens els carrers amb pendent més elevat sense discriminar a les persones amb la
mobilitat reduïda.
15. Cal redactar un Estudi d’impacte i integració paisatgística, com a mínim en la zona
de clau 6, segons la tramitació que estableixen les Directrius del Paisatge del Pla
territorial parcial de les Comarques Gironines.
Tercer.- ADVERTIR que, en tot cas, la paralització de l'expedient per causa imputable a la
part promotora en produeix la caducitat, d'acord amb la legislació de procediment
administratiu comú. Concretament l’article 95 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions publiques, en els procediments
iniciats a sol·licitud de l’interessat, quan es produeixi la seva paralització per causes
imputables al mateix, l’administració l’advertirà que, transcorreguts tres mesos, es produirà
la caducitat del procediment. Consumit aquest termini sense que el particular requerit realitzi
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les activitats necessàries per reprendre la tramitació, l’administració acordarà l’arxiu de les
actuacions, notificant-ho a l’interessat. Contra la resolució que declara la caducitat
procedeixen els recursos pertinents.
Quart.- NOTIFICAR el present acord a tots els interessats en l’expedient amb indicació dels
recursos administratius aplicables. »
Sotmesa a votació la proposta, ÉS APROVADA amb el següent resultat:
•
•
•

Vots a favor: 9 (dels quatre membres del GPM Gent de Palau, dels tres membres
del GPM Junts per Palau i dels dos membres del GPM Alternativa per Tothom).
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0.

14.- MOCIÓ DEL GPM GENT DE PALAU – AM, PER CLARIFICAR LES
PRESUMPTES IRREGULARITATS COMESES PER LA MONARQUIA
ESPANYOLA
Tot seguit l’Alcaldessa dóna lectura a la moció presentada pel grup polític municipal Gent
de Palau, per clarificar les presumptes irregularitats comeses per la monarquia
espanyola.
Concedida la paraula al portaveu del grup polític d’Alternativa per Tothom, Miquel Serra
Trulls, manifesta que ningú ha d’estar per sobre de la Llei i menys el cap de l’Estat. No
obstant, consideren que hi ha altres temes que, en els moments que s’estan vivint, poden
preocupar més a la població.
Concedida la paraula al portaveu del grup polític de Junts per Palau, Jordi Compte Martí,
manifesta que consideren que aquestes actituds s’han d’investigar i no es poden
permetre i recorda que s’ha demanat una comissió d’investigació al Congrés dels
Diputats sobre aquest tema. Creu que, a nivell municipal, tenint en compte que s’està en
una situació d’emergència, hi ha altres temes prioritaris. Considera que seria dubtós que
aquest pugui ser considerat un tema inajornable per incloure’l a l’ordre del dia, tot i que no
s’oposaran al seu tractament; però consideren que el temps i els esforços s’han de
destinar a superar la situació actual. Opina que no és moment de, en un Ple municipal,
treure aquests temes, sinó que cal centrar-se en el dia a dia i amb els ciutadans del
municipi.
L’Alcaldessa opina que una cosa no exclou l’altra.
No havent més intervencions, es tanca el debat i es sotmet a consideració del Ple la
proposta d’acord següent:

« MOCIÓ DEL GPM GENT DE PALAU – AM, PER CLARIFICAR LES PRESUMPTES
IRREGULARITATS COMESES PER LA MONARQUIA ESPANYOLA
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Si una cosa ha caracteritzat la monarquia espanyola de les darreres dècades han estat els
escàndols. Especialment aquells que envolten a la figura de Joan Carles I. Ara, i en plena
crisi sanitària i social que viu el país arran l’emergència del coronavirus, la monarquia
espanyola i el rei Felip VI admeten sense vergonya les possibles irregularitats en els
comptes del rei emèrit.
Les investigacions periodístiques apunten a un compte bancari suís del Rei Joan Carles en
què hi hauria 100 milions de dòlars provinents de l’Aràbia Saudita. Una fortuna feta a base
de negocis de venta d’armes entre d’altres a països com l’Aràbia Saudita, que segons fons
no oficials (ja que la llei franquista 9/1968 de secrets oficials ho impedeix), supera els 2.000
milions d’euros. La fortuna reial ha estat dipositada, segons les mateixes informacions, en
bancs suïssos per evitar el control de qualsevol tipus.
Ara, enmig de l’escàndol, lluny d’explicar la veritat i regularitzar aquesta situació, l’actual rei
Felip VI ha renunciat públicament a l’herència paterna, en un intent d’amagar aquesta
situació i netejar la seva imatge. El comunicat emès el passat 15 de març en què Felip VI
renuncia a l’herència del rei emèrit es va fer amb nocturnitat i traïdoria, aprofitant el context
en què, lògicament, la ciutadania està preocupada per la crisi sanitària i humanitària que
estem vivint. Tal és la maniobra, que ha estat precipitada i sense anàlisi prèvia, que queda
per veure que la renúncia sigui possible, ja que segons l’article 991 del codi civil no és
senzill renunciar a una sola part de l’herència.
Cal clarificar aquest origen i arribar fins al fons de la qüestió al voltant d’una monarquia
corrupta i hereva del franquisme. De manera implícita la monarquia espanyola accepta
l’origen poc net del fons que ha gestionat la Casa Reial fora del pressupost públic. Per tots
aquests motius, Esquerra Republicana ha instat la Comissió Europea a investigar aquest
suposat cas de blanqueig de capitals, i ha presentat una sèrie de demandes al Congrés dels
Diputats, per crear una comissió d’investigació, que permeti investigar fins al final l’origen de
la fortuna dels Borbó. La constitució no pot ser una excusa per tapar de nou la corrupció de
la monarquia.
Per tots els motius exposats anteriorment, es proposa l’adopció del següents acords:
PRIMER.- Manifestar el rebuig al sistema monàrquic espanyol, corrupte i hereu del
franquisme.
SEGON.- Demanar al Congrés dels Diputats la creació d’una comissió d’investigació que
permeti investigar les presumptes irregularitats comeses per membres de la Família Reial,
així com dels seus còmplices, i les seves possibles influències en la política diplomàtica i
comercial de l'Estat espanyol amb l'Aràbia Saudita.
TERCER.- Expressar el suport a qualsevol iniciativa encaminada a denunciar l’opacitat de la
monarquia espanyola, i en favor de clarificar qualsevol presumpte irregularitat comesa per la
mateixa.
QUART.- Fer efectiva la retirada dels reconeixements a Joan Carles I i el canvi de noms de
carrers que en facin referència (en el cas que n’hi hagi de locals)
CINQUÈ.- Traslladar aquests acords a la mesa del Congrés dels Diputats, i a la mesa del
Senat. »
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Sotmesa a votació la proposta, ÉS APROVADA amb el següent resultat:
•
•
•

Vots a favor: 5 (dels quatre membres del GPM Gent de Palau, i d’un membre del
GPM Junts per Palau (en David Berta Horta))
Vots en contra: 0.
Abstencions: 4 (dels altres dos membres del GPM Junts per Palau i dels dos
membres d’Alternativa per Tothom).

15.- MOCIÓ DEL GPM GENT DE PALAU – AM, PER DEMANAR LA
FLEXIBILITZACIÓ DE LES REGLES FISCALS AMB LA FINALITAT
D’AUGMENTAR LA CAPACITAT PRESSUPOSTÀRIA DEL MÓN LOCAL.
A continuació l’Alcaldessa dóna lectura a la moció presentada pel grup polític municipal
Gent de Palau, per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat
d’augmentar la capacitat pressupostària del món local.
Concedida la paraula al portaveu del grup polític d’Alternativa per Tothom, Miquel Serra
Trulls, manifesta l’acord del seu grup a iniciatives destinades a millorar el finançament
local.
Concedida la paraula al portaveu del grup polític de Junts per Palau, Jordi Compte Martí,
manifesta que amb aquesta normativa el govern espanyol es va passar de frenada i que
perjudica als ajuntaments. Anuncia l’acord del seu grup amb la proposta.
No havent més intervencions, es tanca el debat i es sotmet a consideració del Ple la
proposta d’acord següent:

« MOCIÓ DEL GPM GENT DE PALAU – AM, PER DEMANAR LA FLEXIBILITZACIÓ DE
LES REGLES FISCALS AMB LA FINALITAT D’AUGMENTAR LA CAPACITAT
PRESSUPOSTÀRIA DEL MÓN LOCAL
Els ajuntaments, com a institució més pròxima a la ciutadania, són agents clau en la gestió i
coordinació de les mesures que se’n deriven d’aquesta emergència sanitària produïda pel
covid19. Des del primer dia, hem estat al peu del canó, per cobrir totes les necessitats de la
ciutadania i seguir prestant els serveis basics. Sempre, en tot moment, al costat del govern
de la Generalitat.
També serem, però, els que patirem de nou aquesta crisi econòmica d’una forma més
directa per la manca d’autonomia local, de capacitat de decidir on hem de destinar més
recursos, a causa dels canvis normatius derivats de la crisi del 2008.
Arran d’aquella crisi, l’Estat Espanyol va modificar l’article 135 de la Constitució, posant
com a prioritat absoluta el pagament del deute,per davant de qualsevol altra necessitat. I
d’aquesta acció se’n deriva la llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), que limita la capacitat d’actuació dels
ajuntaments.

25 | 36

Si bé les regles fiscals recollides en aquesta llei podien tenir un cert sentit quan els
ajuntaments presentaven situacions de desequilibri en els seus comptes, ho va deixar de
tenir en el moment que van ser capaços de generar superàvits i en canvi continuaven
existint necessitats urgents per atendre. A partir del 2015 és el moment en què la gran
majoria d'ajuntaments aconsegueixen generar superàvits que s’acaben convertint en
estructurals, ja que en gran part s'expliquen per majors ingressos tributaris vinculats a
procediments cadastrals, poc sensibles al cicle econòmic.
D'acord amb l'actual normativa d'estabilitat pressupostària, quan un ajuntament liquida el
seu pressupost en situació de superàvit es veu obligat a destinar la major part a reduir el
nivell d'endeutament, segons estableix l'article 32 -Destinació del superàvit pressupostaride la LOEPSF. Tan sols una petita part queda disponible per a executar inversions
financerament sostenibles, d'acord amb el que disposa la disposició addicional sisena Regles especials per a la distribució del superàvit pressupostari-. L'import restant s'acumula
en el romanent de tresoreria, sent a la pràctica impossible la seva reinversió ja que això
suposaria el incompliment de la regla de la despesa.
Si bé aquesta regla de despesa es va crear amb l’objectiu que les administracions
generessin estalvi durant les èpoques de creixement, el cert és que ha impossibilitat, per
exemple, incrementar el pressupost dels serveis socials quan la recuperació econòmica
encara no havia arribat al conjunt de les famílies.
Per tots aquests motius, cal una modificació de la llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, per permetre que els ajuntaments puguin disposar
lliurement dels seus estalvis i també que se’ls permeti generar dèficit en exercicis
pressupostaris en què s'hagin donat situacions extraordinàries, com és el cas d’aquesta
emergència sanitària, però també per poder donar resposta a altres situacions d’urgència
com una catàstrofe natural.
És més necessari que mai reorientar la política d'austeritat recollida en l'actual Llei
d’Estabilitat pressupostària, més encara davant l'anunci de la Comissió Europea d'activar la
clàusula de salvaguarda, que en la pràctica suposa la congelació de les regles fiscals amb
l'objectiu d'incrementar la despesa pública. Aquesta decisió ha de tenir la corresponent
transposició a la normativa estatal, evitant que es converteixi simplement en un major marge
de dèficit a distribuir per l'Estat i subjecte a les actuals directrius pressupostàries. L’actual
normativa és excessivament rígida per donar resposta a un nou escenari de recessió
econòmica, particularment en el cas de la seva aplicació a l'administració local.
La mesura recollida al decret 8/2020 que permet destinar a despesa social un 20% del
superàvit 2019, amb un màxim de 300 milions d’euros per al conjunt de municipis de tot
l’Estat, resulta clarament insuficient si considerem que només l’any 2019 els ajuntaments
van obtenir un superàvit total de 4.000 milions d’euros, i que els estalvis acumulats en
forma de romanents disponibles ascendeixen a uns 17.000 milions d’euros, segons dades
del propi Ministeri d’Hisenda.
Per tots els motius exposats anteriorment, es proposa l’adopció del següents acords:
PRIMER.- Demanar, al Congrés dels Diputats i al Senat, la modificació urgent de la llei
Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per permetre que els
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ajuntaments puguin generar dèficit en exercicis pressupostaris en què s'hagin donat
situacions extraordinàries
SEGON.- Fer efectiva l’eliminació de la regla de limitació de la despesa per als ajuntaments
que presentin una situació de superàvit o equilibri pressupostari i un nivell d’endeutament
inferior al 110% sobre els ingressos corrents.
TERCER.- Realitzar les modificacions necessàries de la llei 2/2012 per tal que els
ajuntaments que presentin una situació de superàvit o equilibri pressupostari puguin
disposar de tots els seus romanents sense condicions, i no s'hagin de destinar els
superàvits a reduir deute.
QUART.- Que durant els anys 2020 i 2021 se suspengui l’aplicació de tots els plans
econòmic-financers vigents i s’eximeixi de l’aprovació de noves mesures correctives
derivades de l’incompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i
sostenibilitat financera, recollides als articles 21 i 22 de la LOEPSF, així com de les
mesures coercitives recollides als articles 25 i 26 de la mateixa llei.
CINQUÈ.- Mentre no es materialitzin els canvis estructurals necessaris al nostre país per
bastir també la pròpia legislació al món local, que es treballi una reforma d’urgència de la
Llei d’Hisendes Locals, conjuntament amb les entitats municipalistes, per tal que en
l’elaboració de les ordenances fiscals 2021 els ajuntaments disposin de major autonomia a
l’hora de dissenyar l’estructura dels seus impostos i puguin establir noves bonificacions
vinculades a la capacitat econòmica i als reptes de transició ecològica.
SISÈ.- Traslladar aquests acords a la mesa del Congrés dels Diputats, i a la mesa del
Senat, i a les entitats municipalistes. »
Sotmesa a votació la proposta, ÉS APROVADA amb el següent resultat:
•
•
•

Vots a favor: 9 (dels quatre membres del GPM Gent de Palau, dels tres membres
del GPM Junts per Palau i dels dos membres del GPM Alternativa per Tothom).
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0.

16.- MOCIÓ DEL GPM GENT DE PALAU - AM, PER PROPOSTES
D’ACTUACIONS SOCIOECONÒMIQUES EN EL MARC DEL COVID-19
Tot seguit l’Alcaldessa dóna lectura a la moció presentada pel grup polític municipal Gent
de Palau, per propostes d’actuacions socioeconòmiques en el marc del COVID19.
Concedida la paraula al portaveu del grup polític d’Alternativa per Tothom, Miquel Serra
Trulls, manifesta que consideren que seria necessari un pla de futur per pal·liar els
efectes del covid19, elaborat i consensuat, i concretant la dotació econòmica per
aquestes desenvolupar aquest pla. Opina que la proposta hauria de ser d’avui per
endavant i insisteix en què caldria consensuar-lo el tres grups polítics perquè així
representaria gairebé a la majoria d’habitants del municipi.
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L’Alcaldessa assenyala que això és el que s’està proposant.
Concedida la paraula al portaveu del grup polític de Junts per Palau, Jordi Compte Martí,
manifesta que, evidentment, el seu grup està d’acord amb tot el que es diu i consideren
que part de les coses que es proposen ja s’haurien d’estar fent o ja s’estan fent. Creuen
que no hi ha cap necessitat de passar aquesta proposta pel Ple i que es tracta de donar
una imatge i fer propaganda. Insisteix en què si algunes coses ja s’estan fent o que si no
és així ja es va tard. Comenta que en d’altres pobles s’ha congelat el pagament
d’impostos i que les propostes s’haurien de consensuar amb tots els grups. Apunta que
és moment de treballar i no actuar de cara a la galeria i insisteix en què anunciar-ho quan
aquestes mesures haurien d’estar en marxa o ja s’estan executant és propaganda i que el
s’ha de fer ara és treballar.
Concedida la paraula a la portaveu del grup polític municipal de Gent de Palau, Paulina
Calvo Cabanas, manifesta que no pot estar en més desacord i considera que no es pot
qüestionar el que fa l’Ajuntament que s’està treballant dia a dia de forma coordinada amb
els serveis socials. Assenyala que no és voluntat de fer populisme sinó de convidar el
grups per formar una taula no només amb grups polítics sinó també amb els voluntaris i
les associacions. Són conscients del que cal fer i de les partides econòmiques que es
poden fer servir, però afirma que no han volgut prendre cap decisió sense parlar-ne
abans. Es disposarà de recursos de festes que no es podran celebrar i despeses que en
altres circumstàncies s’haurien exhaurit. La proposta pretenia fer partícips als grups del
Ple i evitar fer política amb aquest tema.
Intervé l’Alcaldessa que recorda que l’Ajuntament es troba dins d’un Pla econòmic
financer i explica que la primera decisió que es va prendre va ser recordar que si existien
contribuents amb dificultats econòmiques podien demanar l’ajornament i que la petició
seria concedida. Considera que si es fes suspensió de la recaptació dels impostos no es
podrien adoptar mesures per ajudar socialment. Apunta que coneix de casos de municipis
que tenen 2 milions d’euros de superàvit i no el poden utilitzar, però que a Palausaverdera s’està reconduint la situació econòmica de deute molt important i que ja
agradaria al govern trobar-se en aquesta situació.
El regidor Compte manifesta que no té cap dubte que es treballa des del primer dia i que,
precisament per això, no cal passar la proposta pel Ple. Pel que fa a la recaptació
d’impostos indica que es tractava només d’un exemple. Considera que per treballar tots
junts no fa falta esperar el dia del Ple.
No havent més intervencions, es tanca el debat i es sotmet a consideració del Ple la
proposta d’acord següent:

« MOCIÓ DEL GPM GENT DE PALAU – AM, PER PROPOSTES D’ACTUACIONS
SOCIOECONÒMIQUES EN EL MARC DEL COVID-19
La situació excepcional que estem vivint a nivell mundial provocada pel covid-19 ens fa ser
conscients del canvi de les circumstàncies sanitàries, socials i econòmiques que afecten a
la població. Coneixent doncs l’abast que té dia rere dia és el moment d’estar al servei de la
ciutadania en la mesura de les nostres possibilitats com administració. Al mateix temps és
una època de solidaritat i empatia amb la gent més vulnerable, i s’obre una oportunitat per
ser creatius, voluntariosos, col·laboradors i generosos.
S’acosta un temps difícil per a les persones que viuen amb la incertesa de si podran
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mantenir o no la feina, si podran afrontar les seves necessitats bàsiques. Els ens locals som
l’administració mes propera a la ciutadania, la primera porta d’accés a les demandes i a les
necessitats de veïns i veïnes.
Aquesta crisi és i serà el repte més gran que hem tingut en molts anys. Ens posa a prova
com a persones, però posa especialment a prova el nostre esperit comunitari.
Des del grup polític Gent de Palau presentem aquesta moció per la necessitat de replantejar
els protocols i el destí dels recursos econòmics municipals i convidar a la implicació de les
associacions existents i al voluntariat. Per aquest motiu es proposa al Ple l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- APROVAR les accions que tot seguit es relacionen, en els àmbits que s’indiquen,
amb l’objectiu d’orientar l’actuació municipal:
En l’ Àrea de Salut Afers Socials, Família i Salut:
1) Intensificar la comunicació entre l’Ajuntament i els Serveis Socials del CCAE perquè
ningú quedi exclòs de les prestacions socials.
2) Ser capaços d’oferir un primer nivell d’informació i atenció sobre les ajudes socials.
3) Ser vigilants del compliment de les normes d’higiene i aportar els recursos materials
necessaris a les dependències municipals.
4) Promoure des de l’ajuntament i convidant al voluntariat, una recollida de productes
per cobrir necessitats bàsiques urgents amb coordinació amb Serveis Socials.
En l’Àrea de Comerç, Empresa i Turisme:
1) Posar a disposició dels comerços i empreses eines innovadores per tal d’adaptar-se
al canvi econòmic amb els recursos de les entitats supramunicipals.
2) Potenciar l’economia local consumint productes locals i de proximitat.
3) Trobar en aquesta situació una oportunitat per aconseguir sinergies comunes entre
empresaris i comerciants del municipi.
En l’Àrea d’Economia i Finances:
1) Fer un estudi de les partides pressupostàries que degut a la situació excepcional no
s’han utilitzat i destinar-les a cobrir les noves necessitats.
2) Destinar dins del marc legal els diners del superàvit/romanent de tresoreria a
finalitats derivades de la situació provocada pel còvid19:
a) adoptar mesures extraordinàries que estiguin relacionades amb les normes
sanitàries, com la compra de material desinfectant per a espais públics.
b) subvencionar a aquells serveis públics que s'hagin vist afectats per aquesta
situació
En l’Àrea de Gestió:
Crear una taula de treball per fer front als reptes que planteja la pandèmia del COVID-19
i debatre els acords a que haurà d’arribar l’ajuntament en els següents àmbits:
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a) Acords en els àmbits salut i social.
b) Acords per al sector cultural i educatiu.
c) Acords per al teixit econòmic i productiu.
d) Acords per al sector turístic.
Segon.- MOSTRAR, en nom de l’Ajuntament de Palau-saverdera, el nostre suport i el
nostre condol més sentit a les persones i famílies que han perdut els seus éssers estimats,
els nostre ànim als qui s’han contagiat per la COVID-19 i s’estan a casa o als hospitals, el
nostre agraïment al personal dels centres de salut i socials i d’emergències, al personal dels
serveis essencials i a tots aquells treballadors i treballadores que en aquests moments
estan treballant, cadascú des del seu àmbit, i en general a tota la ciutadania, que està
respectant el confinament. »
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 per Tothom).
Abstencions: 0.

L’Alcaldessa manifesta que s’ha rebutjat crear la taula; el regidor Serra apunta que ells
han rebutjat la proposta; i el regidor Compte assenyala que els seu grup està obert a
participar en la taula, però insisteix que no cal que calgui aprovar aquest punt per formar.

17.- 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.

18.- PRECS I PREGUNTES
Abans d’entrar al punt de precs i preguntes, el portaveu del grup polític municipal Junts
per Palau, demana la paraula que li és concedida per la Presidència. Manifesta la
voluntat dels tres membres del seu grup a renunciar a la indemnització que els correspon
per l’assistència a aquest Ple per tal que l’Ajuntament la destini, bé sigui directament o
com un aportació finalista després de percebre la indemnització, a sufragar despeses
derivades de la Covid19.
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Després de feta aquesta manifestació, l’Alcaldessa passa a respondre les preguntes
adreçades a l’equip de govern en el Ple del mes de gener, assenyalant que algunes
d’elles hauran quedat una mica desfasades pel transcurs del temps:
-

SUD3: El document definitiu de la modificació del POUM del SUD3, en el sentit de
desclassificar el sector, arribarà a final de setmana segons les nostres previsions.
S'haurà de fer un ple extraordinari per a l'aprovació inicial, i després l'exposició
pública i la petició d’informe als organismes competents. Quan arribin els informes es
portarà a ple per fer l'aprovació provisional, i finalment es farà arribar a la Comissió
d'Urbanisme de Girona, perquè en faci la valoració, i si és positiva, l’aprovi
definitivament.

-

SUD4: Al Ple de gener es va aprovar la modificació de crèdit que ha permès continuar
endavant amb l’encàrrec de l'informe al tècnic extern. Tant un document com a l’altre
són de la màxima prioritat per l’ajuntament .

-

Talús a l'esquerra de l'Avinguda Catalunya: Aquest talús és temporal. S'han de fer
obres d'urbanització i és una prova per saber quina mena de motes es faran. Tal com
està formada ara es descarta totalment. Però es mantindrà de moment de manera
provisional.

-

Contenidors: Segons ha traslladat l'inspector de serveis es van substituint cinc
contenidors cada any. Els que estan malmesos s'utilitzen per la brossa de la recollida
a mà que fa el camió petit pels carrers on es practica aquest sistema, perquè el camió
de les escombraries gran no hi passa.

-

Canvi d'horari al dispensari: Els portaveus varen assistir a la reunió amb el director del
CAP de Roses i varen poder sentir les explicacions al respecte del canvi d'horari. Es
compleixen les ràtios de metge i infermera per a la nostra població. El director es va
comprometre a evitar les llistes d'espera i fer un tríptic informatiu. La infermera ve
cada dia, mentre que el metge tres cops a la setmana. Responent també a la
pregunta de l’espera al carrer dels usuaris del dispensari quan es van a fer una
analítica, manifesta que el director del CAP va resoldre de manera immediata aquesta
qüestió donant l’ordre de fer esperar la gent dins del dispensari, tal i com es feia
abans. Amb la covid19 tot va quedar girat.

-

Fibra òptica: Hi ha dues empreses que tenen l’aprovació de l’ajuntament per fer els
treballs d’instal·lar la fibra òptica: MOVISTAR i ADAMO. La primera està recollint
autoritzacions dels propietaris per passat cablejat per les façanes, i la segona tenia
previst convocar a una reunió pública informativa durant el mes de maig. La
celebració de la reunió o el seu ajornament dependrà de com evolucioni la situació
actual. A través del facebook i del wapsap es va donar informació i donar un telèfon
per tal que es poguessin demanar explicacions.

-

Llar i escola durant el Glòria: La Llar es va obrir perquè disposa de servei de menjador
propi, mentre que l’escola tenia suspès el servei de menjador que depèn del Consell
Comarcal.

-

Escalfador d’aigua de l’escola: A l’anterior ple ja es va comentar que s’havia aprovat
pressupost per canviar-lo i ja està canviat.

-

Imports de 4.501,47 € i 4.849,21 € dins la modificació de crèdits 15/2019: L’import de
4.501,47 € correspon a la partida d’altres treballs i l’import de 4.849,21 € correspon a
la partida de serveis jurídics. Ambdues són modificacions per ajustar les vinculacions
de crèdit per evitar que quedin partides en negatiu.
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-

Ball dels diumenges: Entenent que el ball dels diumenges és una activitat lúdica i de
relació social que utilitza en gran majoria la gent gran, i que comportava, seguint les
ordenances del 2008, que qui l’organitzava, en aquest cas en Jumi, havia de pagar
unes taxes. Després d’alguns intents per a solucionar-ho, l’associació de la tercera
edat i jubilats va presentar una instància demanant fer aquesta activitat sota el seu
aixopluc com a associació i per tant quedaria exempta de pagar les taxes.
L’ajuntament simplement va ajudar a fer aquest pas.

Seguidament es concedeix la paraula al portaveu del grup polític municipal Alternativa per
Tothom, Miquel Serra Trulls, que formula les preguntes següents:
-

Fibra òptica. Demana en quina situació es troba el Pla de desplegament de la fibra
òptica de Movistar i si s’estan demanant els permisos per avançar els treballs.
L’Alcaldessa contesta que l’aprovació de l’Ajuntament la tenen i se sap que estan
demanant els permisos per passar el cablejat, però no se sap res més.

-

Legalització urbanística de la zona esportiva del carrer Holanda. Demana perquè s’ha
legalitzat tenint en compte que al POUM està classificat com a serveis, demana quina
és ara la classificació dels terrenys.
Després demanar aclariments sobre a quins terrenys es refereix la pregunta,
l’Alcaldessa creu que es tracta d’una confusió doncs no s’ha legalitzat aquesta
activitat.

-

Adquisició d’un llibre de poemes. Demana el cost, la quantitat de llibres editats i a què
es destinaran.
L’Alcaldessa explica que durant l’anterior mandat un veí va fer una recollida de
poemes sobre Sant Onofre, sense cap remuneració per aquesta tasca. En aquest cas
s’ha fet una recollida de poemes relacionats amb el poble, és a dir, relacionats amb el
seu bagatge cultural i d’aquest recull se n’ha editat un llibre. L’Ajuntament adquireix
uns exemplars del llibre que es regalaran el dia de l’homenatge a la gent gran com la
darrera vegada. Creu que el cost d’adquisició és d’uns 600 euros i que, tot i que no ho
recorda exactament, es tracta d’uns 60 exemplars. Vol deixar clar que la persona que
se n’ha ocupat no cobra res i que el cost correspon exclusivament a les despeses
d’impremta que no només va a càrrec de l’Ajuntament amb l’adquisició d’aquests
llibres, sinó que també hi col·laboren associacions.

-

Vial de connexió al Mas Isaac. Explica que amb motiu de les pluges s’ha produït una
esllavissada. També avisa que la vorera sobre la que ja havien preguntat en algun
altre Ple s’està aixecant cada vegada més. Demana com està el tema de la garantia
de l’obra i assenyala que pot representar un perill per la gent que camina per la
vorera.

-

Tercer carril de Mas Isaac. Demana quina és la previsió de terminis per a l’execució
de les obres.
L’Alcaldessa apunta que la previsió depèn del promotor, però que ja ho demanaran
per informar.

-

Espais per llençar la brossa a Mas Isaac. Hi ha veïns que han detectat que molta gent
ve de fora del municipi a tirar deixalles i que això pot comportar un augment de la
recollida de restes vegetals. Demana que es prengui alguna mesura correctora per
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evitar-ho.
La regidora de Serveis, Paulina Calvo Cabanas, considera que és inevitable.
El regidor Serra afirma que també es llencen rentadores, dipòsits, i altres estris.
L’alcaldessa que afirma que avui mateix ha anat a mirar-ho i ha vist aquests materials;
opina que això és per incivisme i afirma que també voldrien que tot fos net però que si
no es detecta qui incompleix no es pot prendre cap mesura, llevat que es posessin
càmeres arreu amb els dubtes de legalitat que això comporta, excepte en el cas de la
deixalleria.
El regidor Serra demana si la càmera de la deixalleria funciona i l’Alcaldessa contesta
que no ho sap però que ho demanarà.
-

Estat del dos solars al Balcó de l’Empordà. Afirma que cada any la gent ha de fer
instàncies demanant que es netegin les parcel·les buides del Balcó de l’Empordà.
Està arribant l’estiu i, de moment, no es netegen. Pregunta si hi hauria alguna manera
que pugui actuar l’ajuntament per sistema, a través d’un pla, sense esperar que ho
demanin els veïns, fent-ho l’ajuntament subsidiàriament i després cobrant-ho als
propietaris, per tal que els solars estiguin nets tot l’any sense haver d’esperar que els
veïns es queixin.
L’Alcaldessa contesta que el pressupost del 2020 proposava una partida econòmica
per poder fer actuacions de forma subsidiària. No hi ha pressupost i per tant no es pot
fer. De cares al proper any ja es veurà.
El regidor Serra comenta que es podria obligar els propietaris i l’Alcaldessa afirma que
es fan requeriments i, en aquests casos, de vegades ni obren la carta. Aquests dos
casos són els primers que cada any es demana a l’inspector de serveis que redacti el
requeriment i que faci les notificacions. També hi ha alguns propietaris que només
trucant-los, sense enviar la notificació, ja ho venen a netejar. El regidor Serra insisteix
en què si no es fa cas es podrien prendre altres mesures per tal que compleixin amb
les seves obligacions i l’Alcaldessa insisteix en què per això s’havia previst actuar
subsidiàriament, però que no es disposa de partida al pressupost i demana si és que
es refereix a la possibilitat de posar multes. El regidor Serra pensa que s’ha de fer
complir la normativa municipal i que només es neteja quan la gent es queixa; demana
quantes vegades es netegen aquestes parcel·les al cap de l’any i l’Alcaldessa
contesta que, almenys, un cop l’any i que ja s’està al cas fent el que permet el
procediment administratiu.

-

Darrer episodi de pluges. Demana si hi va haver alguna afectació i, si és així, si se’n
ha fet una valoració econòmica.
L’Alcaldessa contesta que si que es va fer la valoració i que s’ha tramés a les
administracions demanant subvencions per a finançar-les.

-

C/. Padró. Afirma que els veïns d’aquest carrer es queixen de la velocitat dels
vehicles.

-

Situació general del poble. Manifesta que hi ha gent que els ha fet arribar que veuen
el poble una mica caòtic, amb forats i herbes als carrers, amb gossos que fan les
seves necessitats a les voreres, amb una situació general de deixadesa. Demana que
es pugui incrementar la pressió sobre la gent que no compleixi les seves obligacions i
també sobre qui presta aquests serveis municipals.

-

Conveni amb el CCAE sobre recollida de la fracció orgànica. Demana com està
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aquest tema.
L’Alcaldessa contesta que, de moment res, i que ara esta tot aturat, però que fa
contestaran amb més precisió.
A continuació es concedeix la paraula al portaveu del grup polític municipal de Junts per
Palau, Jordi Compte Martí, que formula les preguntes següents:
-

Neteja de parcel·les. Considera que és un tema recurrent i molt complicat de
solucionar. Creu que les actuacions s’haurien d’estendre a altres llocs del poble
perquè hi ha voreres per les que no es pot passar perquè hi ha branques que surten
de les tanques.
L’Alcaldessa demana que quan es trobin aquestes situacions es passi fotografia al
Wapsap del municipi per tal que es pugui fer el requeriment.

-

Recollida selectiva. Comenta que hi ha coses que es varen fer a l’inici i que ara
caldria fer una campanya per recordar, en diversos idiomes, a quin contenidor va cada
residu.
L’Alcaldessa explica que s’ha trobat amb veïns del Mas Isaac preocupats per aquest
tema que, fins i tot, han proporcionat una proposta d’escrit per passar-lo als veïns.

-

Casal d’estiu. Comenta que han vist la publicitat del Casal per enguany i demana com
es va tancar el de l’any passat i si es va respondre a les queixes que hi va haver.
L’Alcaldessa recorda que ja va comentar que amb l’empresa que el va organitzar no
es tornaria a fer el conveni i s’ha parlat amb una empresa que semblava que estava
més preparada per fer el casal d’aquest any, sobretot amb els condicionants d’un
moment tant complex com l’actual.

-

Serveis municipals i Covid19. Demana si s’ha clarificat com quedaran alguns serveis
amb l’afectació de la covid19 i posa com a exemple el servei de piscina; demana si
s’ha parlat de com ha de funcionar.
L’Alcaldessa explica que les directius venen dels organismes superiors i s’hauran de
complir els requisits. La piscina és un servei segur. Cal tenir en compte però que tot
va canviant dia a dia.

-

Ensenyament. Demana si se sap alguna cosa en relació al curs escolar.
L’Alcaldessa manifesta que depèn del Departament d’Ensenyament i que la funció de
l’Ajuntament és la neteja que s’ha fet sempre, llevat dels dies de confinament total, la
qual cosa ha permès fer una neteja exhaustiva. Pel que fa al proper curs, comenta
que els protocols els fixa ensenyament i que l’Ajuntament ha de procurar que estigui
tot a punt i es disposi del material de neteja necessari.

-

Centre cívic. Demana si es pensa obrir.
L’Alcaldessa contesta que obriran a partir de la propera setmana amb totes les
mesures de de prevenció sanitària i que cal exigir la responsabilitat personal de
cadascú, de tots els usuaris i a les associacions.

-

Habitatge del camí de la Roja. Comenta que s’està construint un habitatge en aquest
camí i que, pel que té entès, una vegada acabada l’obra el camí es reobrirà.
L’Alcaldessa manifesta que disposa de tots els antecedents de manera cronològica
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d’aquest tema:
El gener de l’any 2001 s’aprova el projecte de compensació del PP de Mas Bohera,
segons les NNSS, condicionat a què la urbanització tingui accés al camí de la roja; en
aquest projecte hi consta un mapa topogràfic amb el camí de la roja marcat que
travessa la urbanització; també s’hi recull un plànol normatiu de les NNSS en el qual
al carrer de la roja de la urbanització acaba en cul de sac projectat molt més amunt
del que ara existeix que empalmava amb la continuació del camí de la roja o del bac
en zona rústica. Per tant, les NNSS garantien l’accés amb el camí de la roja a través
del carrer que acabava amb cul de sac. El carrer de la roja estava dibuixat al límit de
l’àmbit que coincideix amb el traçat del camí. En aquest mateix document hi ha
l’ordenació de les parcel·les resultants, on el carrer de la roja i el seu cul de sac
queden desplaçats més avall, tal i com és en l’actualitat; de manera que al reduir un
tram del carrer, es perd la connexió amb el camí de la roja en aquest tram i aquest
tram de carrer es converteix en parcel·la privada.
L’abril del 2001, amb l’aprovació inicial del projecte d’urbanització del Mas Bohera, en
el ple de l’aprovació, la presidència explica “que es contempla la connexió amb el
camí de la roja”, però no concreta en cap document el traçat ni quines mides ha de
tenir aquest camí”. Tot això surt a exposició pública.
El juny del 2001, s’aprova definitivament el projecte d’urbanització del Mas Bohera.
Consta en l’acta del Ple del 13 de setembre de 21001 que “la promotora ha entès que
ha de perdre uns metres per connectar amb el camí de la roja”.
A la Junta de Govern Local del dia 8 de novembre de 2002, s’aprova l’escriptura de
divisió de finques de la urbanització amb els corresponents metres quadrats. S’indica
que a les parcel·les 57, 58 i 59 hi ha un possible canvi i pèrdua de metres quadrats,
però no es concreta res més.
Al Ple del dia 27 de febrer de 2002 s’aprova l’ordenança reguladora de les condicions
estètiques dels habitatges de la urbanització Mas Bohera juntament amb un plànol,
pràcticament dibuixat a mà, on s’observa una afectació a les parcel·les 57, 58 i 59.
Per tant, en no constar el camí en el projecte de compensació que és el document
que crea les noves parcel·les, la persona que compra les parcel·les no té perquè tenir
coneixement dels altres documents que si que fan referència al camí. El que ha fet
l’Ajuntament és, arribant a un acord amb els propietaris, aconseguir que aquest camí
continuï existint, no amb les dimensions que tenia i, per tant, diferent al que hi havia
fins ara.
El regidor Compte conclou que així, quan acabi l’obra s’obrirà el camí i l’Alcaldessa
comenta que aquest no és un problema dels tècnics d’ara, sinó que s’ha posat de
manifest ara i s’ha preservat el camí.

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

L’Alcaldessa-presidenta,

EMILI SANTOS BACH

ISABEL MARIA CORTADA SOLER
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