ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 23 DE JULIOL DE 2020

Identificació de la sessió:
Núm. PLE2020000005
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 23 de juliol de 2020
Hora d’inici: 19:00 h
Hora de fi: 20:05 h
Lloc: sala de juntes

Hi assisteixen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Han excusat la seva presència:
Cap

ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL
DIA 28 DE MAIG DE 2020.
2.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
DEL DIA 15 DE JUNY DE 2020.
3.- ASSABENTAMENT DEL DECRET NUM. 2020DECR000231, DE 5 DE JUNY DE
2020, D’APROVACIO DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIO DE PRESSUPOST 2020-23.
4.- ASSABENTAMENT DEL DECRET NUM. 2020DECR000278, DE 15 DE JULIOL DE
2020, D’APROVACIO DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIO DE PRESSUPOST 2020-24.
5.- ASSABENTAMENT DEL DECRET NUM. 2020DECR000281, DE 16 DE JULIOL DE
2020, D’APROVACIO DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIO DE PRESSUPOST 2020-25.
6.- PROPOSTA AL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMILIES DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA DE LES DUES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI DE
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PALAU-SAVERDERA PER A L’ANY 2021.
7.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA, D’APROVACIÓ DEL COEFICIENT DE REVISIÓ DE
PREUS DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS,
NETEJA VIÀRIA I DEIXALLERIA MUNICIPAL, PEL PERÍODE 1 DE GENER AL 31 DE
DESEMBRE DE 2020.
8.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA-PRESIDENCIA, D'APROVACIO DE L'INFORME DE
REVISIÓ DEL BALANÇ ECONÒMIC DEL CURS 2019/2020 PER EFECTE DE LA
PANDÈMIA COVID-19 I EL TANCAMENT PER CONFINAMENT DE LA LLAR
D'INFANTS, I D'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIO DE CREDIT 2020-26 (EXP
X2020000705) DESPESES FINANÇADES AMB ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA.
9.- PROPOSTA D’ALCALDIA PRESIDÈNCIA PER L’ESMENA D’ERRORS MATERIALS I
DE RATIFICACIO DE L’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL NÚMERO 2 DEL POUM.
10.- ASSUMPTES URGENTS.
11.- PRECS I PREGUNTES

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

1.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL
PLE DEL DIA 28 DE MAIG DE 2020.
L’Alcaldessa presidenta, demana si hi ha alguna esmena a proposar al redactat de l’acta
de la sessió ordinària del dia 28 de maig de 2020, l’esborrany de la qual ha estat
distribuïda amb la convocatòria, manifestant-se els assistents en sentit negatiu.

En conseqüència, ES DÓNA PER APROVADA l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia
28 de maig de 2020, sense esmenes.
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2.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
DEL PLE DEL DIA 15 DE JUNY DE 2020.
L’Alcaldessa presidenta, demana si hi ha alguna esmena a proposar al redactat de l’acta
de la sessió extraordinària del dia 15 de juny de 2020, l’esborrany de la qual ha estat
distribuïda amb la convocatòria, manifestant-se els assistents en sentit negatiu.

En conseqüència, ES DÓNA PER APROVADA l’acta de la sessió extraordinària celebrada
el dia 15 de juny de 2020, sense esmenes.

3.- ASSABENTAMENT DEL DECRET NUM. 2020DECR000231, DE 5 DE JUNY
DE 2020, D’APROVACIO DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIO DE
PRESSUPOST 2020-23.
L’Alcaldessa presidenta dóna compte de l’aprovació del Decret 231, de data 05/06/2020,
de modificació de crèdits 23/2020, per transferències entre partides, amb la baixa de
3.256,90€ de despeses diverses de participació i transparència, 300,00€ de despeses
diverses de medi ambient i 570,00€ de manteniment de cementiri; que es destinen a
dotar la partida d’altres treballs (per finançar la direcció d’obres del Centre Cívic i de la
franja de protecció), de disciplina urbanística – execució subsidiària i d’aigua del
cementiri; pels mateixos imports.

Els membres assistents ES DONEN PER ASSABENTATS del Decret núm.
2020ECR000231, de 5 de juny, d’aprovació de l’expedient 2020-23 (X2020000573) de
modificació de pressupost de l’exercici 2020 per transferència de crèdits.

4.- ASSABENTAMENT DEL DECRET NUM. 2020DECR000278, DE 15 DE
JULIOL DE 2020, D’APROVACIO DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIO DE
PRESSUPOST 2020-24.
L’Alcaldessa presidenta dóna compte de l’aprovació del Decret 278, de data 15/07/2020,
de modificació de crèdits 25/2020 al pressupost, per transferències entre partides, amb la
baixa de 564,90€ d’atencions benèfiques i assistencials que es destinen a dotar la partida
de CCAE, Serveis Socials, pel mateix import. Destaca que inicialment es va fer una
previsió de la partida del CCAE de 21.970’28€ que ara ha calculat en 22.5356’18€ i que
en el darrer Consell d’Alcaldes es va comentar que les actuacions i el personal s’ha
incrementat en tots els pobles.
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Els membres assistents ES DONEN PER ASSABENTATS del Decret núm.
2020ECR000278, de 15 de juliol, d’aprovació de l’expedient 2020-24 (X2020000695) de
modificació de pressupost de l’exercici 2020 per transferència de crèdits.

5.- ASSABENTAMENT DEL DECRET NUM. 2020DECR000281, DE 16 DE
JULIOL DE 2020, D’APROVACIO DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIO DE
PRESSUPOST 2020-25.
L’Alcaldessa presidenta dóna compte de l’aprovació del Decret 281, de data 16/07/2020,
de modificació de crèdits 25/2020 al pressupost, per generació de crèdits a la partida
d’infraccions urbanístiques per 310,63€ per una sanció urbanística amb la que s’ha dotat,
pel mateix import, la partida de disciplina urbanística – execució subsidiària.

Els membres assistents ES DONEN PER ASSABENTATS del Decret núm.
2020ECR000281, de 16 de juliol, d’aprovació de l’expedient 2020-25 (X2020000701) de
modificació de pressupost de l’exercici 2020 de generació de crèdit per ingrés.

6.- PROPOSTA AL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I
FAMILIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE LES DUES FESTES
LOCALS DEL MUNICIPI DE PALAU-SAVERDERA PER A L’ANY 2021.
L’Alcaldessa presidenta exposa que, com cada any, s’ha formulat la proposta al
Departament de Treball, Afers Socials i Fam de festes locals per a l’exercici 2021 per als
dies 1 de febrer de 2021 i 30 d’agost de 2021.
No havent intervencions, es sotmet a consideració del Ple la proposta d’acord següent:

« Vist el requeriment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat
de Catalunya (Registre d’entrades núm. E2020001497), sol·licitant que es formuli abans del
dia 31 de juliol de 2020, la proposta de les dues festes locals del municipi per a l’any 2021,
que no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap dia festiu.
Per l’anterior, l’Alcaldia Presidència PROPOSA al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Proposar com a festes locals del municipi de Palau-saverdera per a l’any 2021, el
dia 1 de febrer i el 30 d’agost de 2021.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als Serveis Territorials d’Ocupació del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. »
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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.

7.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA, D’APROVACIÓ DEL COEFICIENT DE
REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI DE
RECOLLIDA DE RESIDUS, NETEJA VIÀRIA I DEIXALLERIA MUNICIPAL, PEL
PERÍODE 1 DE GENER AL 31 DE DESEMBRE DE 2020.
L’Alcaldessa presidenta, en relació a la proposta d’aprovació del coeficient de revisió de
preus del contracte de gestió del servei de recollida de residus, neteja viària i deixalleria
municipal pel període 1 de gener a 31 de desembre de 2020, es remet a l’informe
elaborat pel secretari-interventor i que consta a l’expedient al qual han tingut accés tots
els regidors. Destaca que consta en els antecedents l’evolució dels preus del servei de
recollida de residus, neteja viària i deixalleria municipal dels exercicis 2017, 2018, 2019 i
2020. El preu aprovat per a l’exercici 2019 era de 150.401,42€ que passarà a
150.519’68€ amb la nova revisió que representa una puja de 118’26€ anuals més d’acord
amb l’increment de l’IPC.
Es dóna la paraula al portaveu del grup polític municipal Alternativa per Tothom, regidor
Miquel Serra Trulls, que manifesta l’acord del seu grup perquè es dóna compliment al que
està previst al contracte, però que consideren insuficient el servei per a les necessitats
del poble, la qual cosa provoca que pels carrers es trobin excrements de gossos, papers,
etc. Considera que el servei s’hauria de dotar de més personal i que aquesta situació s’ha
anat arrastrant des de la darrera legislatura. Creu necessari fer un estudi del servei amb
l’objectiu de tractar de solucionar els problemes que s’hi detectin, valorant la dotació de
personal necessària i altres aspectes com ara contenidors trencats que no es canvien,
contenidors plens que no es buiden quan toca (sobretot en l’actual situació de pandèmia),
etc.
Pren la paraula la Regidora de Serveis, Paulina Calvo Cabanas, que expressa el seu
acord en que el servei no funciona satisfactòriament, però considera que no està clar que
la solució sigui incrementar el personal, sinó més aviat revisar les clàusules del contracte,
per determinar les obligacions i les freqüències de recollida. Explica que s’està treballant
en un sistema per tenir tot el servei més controlat i valorar, per exemple, si es fa la
substitució de contenidors; és possible que s’hagi d’arribar a l’increment de la dotació,
però l’estudi no està prou complet per poder arribar a aquesta conclusió.
Seguidament pren la paraula l’Alcaldessa que destaca que el grau d’incivisme és molt
elevat i recorda que “no és més net qui més neteja, sinó qui menys embruta”. Considera
que cal revisar el servei per demanar-ne el compliment de forma objectiva a l’empresa
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concessionària, però també a la població que es tingui cura. Finalment, recorda que el
punt es limita a sotmetre a consideració la revisió del preu del contracte.
I no havent més intervencions, es sotmet a consideració del Ple la proposta d’acord
següent:

« Vist l’escrit presentat per Fomento de Construcciones y Contratas SA el dia 20 de maig de
2020 (registre d’entrada E2020001267), sol·licitant que s’aprovi el coeficient de revisió de
preus del contracte de gestió del servei de recollida de residus, neteja viària i deixalleria
municipal, per un valor de 1’00551, pel període de l’1 de gener al 31 de desembre de 2020.
Atès que el coeficient proposat resulta de la fórmula d’actualització prevista en el
corresponent PCAP del contracte, calculada a partir de l’increment de l’índex de preus del
sector d’activitats de neteja al quart trimestre de 2019 publicat per l’INE amb un resultat de
100,997 en el moment de formular l’escrit. No obstant això, aquest índex, a data d’avui,
apareix publicat per l’INE, amb un valor de 100,994.
Atès que a aquest contracte li és d’aplicació la regulació de la revisió de l’article 89 del Text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre en la seva versió anterior a Llei 2/2015 de desindexació de l'econòmica
espanyola que va entrar en vigor el dia 1 d'abril de 2015, doncs malgrat que el contracte
amb FCCSA es va signar el dia 22 de maig de 2015, la seva adjudicació s’havia produït en
la sessió plenària del dia 12 de desembre de 2014.
Atès que la clàusula 21ena del plec de clàusules administratives del contracte, estableix
com a fórmula de revisió de preus la que proposi l’adjudicatari i que al punt 6 de l’apartat 1
(pressupost contracta) del sobre B, de l’oferta de FCCSA es preveia que els preus “seran
actualitzats mitjançant la fórmula de revisió de preus que a continuació esmentem, en funció
de l’Índex d’Activitats de Neteja, que està inclòs en el índex de preus del Sector Serveis
publicat per l’Institut Nacional d’Estadística.
Fórmula: Kt = 0,85 x (IALt / IALo) + 0,15. On: Kt : Coeficient de revisió de preus per al
període anual t; IALt : Índex d’Activitats de Neteja de l’Índex de Preus del Sector Serveis del
trimestre anterior a l’inici del període anual a revisar; i IALo : Índex d’Activitats de Neteja de
l’Índex de Preus del Sector Serveis del trimestre anterior al d’inici del contracte.”.
Atès que d’acord amb la base de càlcul resulta un coeficient de 1,00549 (en comptes del
coeficient proposat de 1’00551), de l’aplicació del qual en resulten les dades següents:
Preu de
contracte
(2014)

Coeficient de
revisió 2020
1’00549

DG + BI
6,50%

campanya
consciènc.
0,50%

pressupost
gestió

IVA 10%

PRESSUPOST
ANUAL IVA
INCLOS

recollida de residus

54.268,46

54.566,39

3.546,82

272,83

58.386,04

5.838,60

64.224,65

neteja viària

56.848,43

57.160,53

3.715,43

285,80

61.161,76

6.116,18

67.277,94

deixalleria

16.069,04

16.157,26

1.050,22

80,79

17.288,27

1.728,83

19.017,09

127.185,93

127.884,18

8.312,47

639,42 136.836,07 13.683,61

150.519,68

TOTAL
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PRESSUPOST
ANUAL IVA INCLOS

COST
MENSUAL 2020

recollida de residus

64.224,65

5.352,05

neteja viària

67.277,94

5.606,50

deixalleria

19.017,09

1.584,76

TOTAL

150.519,68

12.543,31

Vist l’informe emès pel secretari interventor de la Corporació assenyalant que d’acord amb
la normativa que li és d’aplicació, procedeix la revisió del contracte d’acord amb el
procediment esmentat i les dades que en resulten.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- ESTIMAR parcialment la sol·licitud presentada per Fomento de Construcciones y
Contratas S.A. i en conseqüència:
1.- Admetre la revisió de preus del contracte del contracte de gestió del servei de recollida
de residus, neteja viària i deixalleria municipal, per al període 1 de gener al 31 de desembre
de 2020.
2.- Aplicar el coeficient de revisió de preus a aplicar en aquest nou període, per un valor de
1’00549, en comptes del coeficient de 1’00551 proposat, d’acord amb l’aplicació d’aquest
coeficient a la fórmula presentada pel licitador en la seva oferta (Kt = 0,85 x
(100’994/100,346) + 0,15 = 1,00549) i el següent resultat:
Preu de
contracte
(2014)

Coeficient
de revisió
2020
1’00549

recollida de residus

54.268,46

54.566,39 3.546,82

272,83

58.386,04

5.838,60

64.224,65

neteja viària

56.848,43

57.160,53 3.715,43

285,80

61.161,76

6.116,18

67.277,94

deixalleria

16.069,04

16.157,26 1.050,22

80,79

17.288,27

1.728,83

19.017,09

639,42 136.836,07 13.683,61

150.519,68

TOTAL

campanya
PRESSUPOST
DG + BI
pressupost
consciènc.
IVA 10%
ANUAL IVA
6,50%
gestió
0,50%
INCLOS

127.185,93 127.884,18 8.312,47

Segon.- REQUERIR a Fomento de Construcciones y Contratas S.A que, de conformitat
amb l’oferta presentada, abans del tancament de l’exercici 2020, justifiqui la realització de la
despesa, o formuli la proposta corresponent, de la “campanya de conscienciació” d’aquest
exercici 2020 i dels exercicis 2018 i 2019.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a Fomento de Construcciones y Contratas S.A, amb
indicació dels recursos que contra el mateix es poden interposar. »

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).
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•
•

Vots en contra: 0.
Abstencions: 0.

8.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA-PRESIDENCIA, D'APROVACIO DE
L'INFORME DE REVISIÓ DEL BALANÇ ECONÒMIC DEL CURS 2019/2020
PER EFECTE DE LA PANDÈMIA COVID-19 I EL TANCAMENT PER
CONFINAMENT DE LA LLAR D'INFANTS, I D'APROVACIÓ INICIAL DE LA
MODIFICACIO DE CREDIT 2020-26 (EXP X2020000705) DESPESES
FINANÇADES AMB ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA.
L’Alcaldessa exposa que aquesta, relativa a l’aprovació del balanç econòmic del curs
2019/2020 per efecte de la pandèmia del covid-19 i el tancament per confinament de la
llar d’infants i aprovació inicial de la modificació de crèdits 26/2020 amb despeses
finançades amb romanent líquid de tresoreria, proposta s’emmarca en l’actual situació
provocada per la pandèmia de la covid-19. D’acord amb la normativa l’empresa pot
demanar un increment fins a un 15% del temps de durada del contracte o bé que
l’Ajuntament pagui una indemnització per reequilibrar el pressupost. L’empresa
concessionària ha optat per aquesta segona opció i demana una quantitat per la
diferència per la disminució d’ingressos sobre les previsions de 16.334’71€.
Es dóna la paraula al portaveu del grup polític municipal Alternativa per Tothom, regidor
Miquel Serra Trulls, que exposa que l’empresa concessionària fa referència als diners
que no ha pogut ingressar amb quotes dels usuaris de la Llar d’infants, però no parla dels
diners que s’ha estalviat, per exemple si ha tingut un ERTE.
L’Alcaldessa contesta l’observació del regidor Serra en el sentit que no s’ha produït
aquest estalvi i que la concessionària ha hagut de pagar al personal igualment.
El Regidor Serra afegeix que si ho preveu la Llei entén que s’haurà de complir però des
del seu grup consideren que el servei esta costant molts diners i consideren que és
necessari el servei de Llar d’infants al municipi, però no a qualsevol preu. Per tant, no
votaran a favor de la proposta.
L’Alcaldessa recorda que el cost del servei i el compliment de les obligacions són dues
coses diferents i que la proposta que es tracta es refereix al compliment d’aquestes
obligacions.
Tot seguit es dóna la paraula al portaveu del grup polític municipal Junts per Palau,
regidor Jordi Compte Martí, que comenta que hi ha dues alternatives, incrementar la
durada del contracte o el reequilibri econòmic i demana si la concessionària és qui ha
optat per la indemnització o si és que ho ha fet l’Ajuntament i demana si l’Ajuntament pot
decidir-h o ho fa la concessionària.
L’Alcaldessa contesta que l’opció de triar és de l’empesa concessionària que no vol
allargar el contracte. Aclareix que, en qualsevol cas, a l’equip de govern tampoc els
sembla bé l’altre opció perquè tampoc es vol allargar el contracte.
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El regidor Compte reconeix que són molts diners però que s’està en una situació que
ningú desitja i que els contractes públics funcionen de forma diferent que les empreses
privades.
I no havent més intervencions, es sotmet a consideració del Ple la proposta d’acord
següent:

Atès que l’article 34.4 del Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del Covid-19, estableix que, en
els contractes públics de concessió d’obres i de concessió de serveis vigents a l’entrada en
vigor d’aquest Reial Decret-Llei, la situació de fet creada pel Covid19 i les mesures
adoptades per l’Estat per a combatre’l, donaran dret al concessionari al restabliment de
l’equilibri econòmic del contracte mitjançant l’ampliació de la seva durada inicial fins a un
màxim del 15% o mitjançant la modificació de les clàusules de contingut econòmic incloses
en el contracte i que aquest reequilibri, en tot cas, compensaria al concessionari per la
pèrdua d’ingressos i l’increment dels costos suportats. Per tal de preveure el compliment
d’aquesta norma es varen adreçar instruccions a l’empresa concessionària del servei de
Llar d’infants, per fer efectiu el reequilibri del servei, mitjançant escrit de l’Alcaldia del dia 28
d’abril de 2020 (S2020000710).
Vistos els escrits d’Orió Eduserveis SL, empresa concessionària del Servei de Llar d’infants,
de data 14/07/2020 (E2020001786, E2020001819 i E2020001821), aportant l’informe de
revisió del balanç econòmic del curs 2019/2020 per efecte de la pandèmia Covid-19 i el
tancament per confinament de la llar d’infants la muntanyeta de Palau-saverdera que ofereix
un resultat global del curs amb un dèficit derivat de la reducció d’ingressos del servei per les
tarifes a càrrec de les famílies, valorat en 20.680,71 €.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 26 de març de 2020, ja va aprovar la
modificació de crèdits 20/2020 (expedient X2020000357) mitjançant la qual es
suplementava l’aplicació pressupostària 320/227.99.03 (servei Llar d’infants), amb un import
de 4.346,00 €, amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria, corresponent al cost
addicional calculat, en aquell moment, com a conseqüència dels ingressos no percebuts
dels usuaris del serveis amb motiu del tancament dels centres educatius de Catalunya entre
els dies 13 i 27 de març, per acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, en el marc
del Pla d’Actuació del Procicat. Malauradament, aquesta afectació del servei que inicialment
es preveia relativament curta, es va veure allargada per la declaració de l’estat d’alarma i les
respectives pròrrogues i, finalment, va quedar regulada, pel que fa a les concessions de
serveis per l’esmentat article 34.4 del RD-L 8/2020. Així doncs, tenint en compte el
suplement adoptat mitjançant la modificació 20/2020, d’un import de 4.346,00 €, resulta
necessari un suplement addicional de 16.334,71 € per assolir la compensació del dèficit
d’ingressos total de 20.680,71 € d’acord amb l’informe presentat per l’empresa
concessionària.
Per aquest motiu, es proposa la modificació de crèdits núm. 23/2020 del vigent Pressupost
(expedient X2020000705), en la seva modalitat de suplement de crèdit finançat amb
Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses generals, amb el següent detall:
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Partida
Pressupost
320-227.99.03

Descripció
Servei Llar Infants

Crèdit
Inicial
51.000,00

MC
2020-15
25.893,72

MC
2020-20
4.346,00

Proposta
d’increment
16.334,71

Crèdit Final
97.574,43

Considerant que, de conformitat amb l’article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quan hagi de
realitzar-se alguna despesa que no pugui demorar-se fins l’exercici següent, i no existeixi en
el pressupost de la Corporació crèdit o sigui insuficient o no ampliable el consignat, el
president de la Corporació ordenarà la incoació de l’expedient de concessió de crèdit
extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit, en el segon. L’expedient, que
haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se sotmetrà a l’aprovació del Ple de la
Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. Seran així
mateix d’aplicació les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a
què es refereix l’article 169 d’aquesta Llei.
El finançament de modificacions de crèdit mitjançant el romanent líquid de tresoreria per a
despeses generals, ha de complir els requisits de l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i, en el cas que la Llei de
pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2020 o una altra norma prorrogui per aquest
exercici l’aplicació de les normes contingudes en la disposició addicional sisena de la
LOEPSF, es podran aplicar les regles especials per a la destinació del superàvit
pressupostari que permet realitzar inversions financerament sostenibles a les Corporacions
Locals en les que concorrin determinades circumstàncies.
Considerant que l’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini mínim de
quinze dies hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes
de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions
que estimin pertinents. Les reclamacions presentades, si és el cas, hauran de ser resoltes
per l’Ajuntament Ple, que acordarà, al mateix temps, l’aprovació definitiva de l’expedient de
modificació de crèdit. En el supòsit que no es presentin reclamacions no serà necessària
l’adopció de nou acord i s’estendrà elevat a definitiu l’acord inicial.
Vistos els informes de la Intervenció Municipal sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i sobre la modificació de crèdit del vigent Pressupost Municipal.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- APROVAR l’informe de revisió del balanç econòmic del curs 2019/2020 per efecte
de la pandèmia Covid-19 i el tancament per confinament de la llar d’infants la muntanyeta
de Palau-saverdera presentat per l’empresa concessionària del Servei de Llar d’infants, Orió
Eduserveis SL, de data 14/07/2020 (E2020001786, E2020001819 i E2020001821), que
ofereix un resultat global del curs amb un dèficit derivat de la reducció d’ingressos del servei
per les tarifes a càrrec de les famílies, valorat en 20.680,71 €, en base al següent detall:
A

B

C

D (A+B+C)

E

famílies

matrícules

menjador

TOTAL

FACTURACIÓ

F (D+E)
TOTAL INGRES
ORIÓ

3.336,00

281,18

125,32

3.742,50

7.588,81

11.331,31

3.526,00

298,68

146,60

3.971,28

7.360,03

11.331,31
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3.646,00

314,68

135,60

4.096,28

7.235,03

11.331,31

3.526,00

332,68

103,20

3.961,88

7.369,43

11.331,31

3.894,00

366,97

139,56

4.400,53

6.930,78

11.331,31

4.346,00

415,63

178,84

4.940,47

6.390,84

11.331,31

4.562,00

415,63

83,25

5.060,88

6.270,43

11.331,31

-2.281,00

0,00

0,00

-2.281,00

2.281,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.407,81

6.407,81

0,00

0,00

0,00

0,00

4.561,60

4.561,60

0,00

0,00

0,00

0,00

10.969,41

10.969,41

2.002,50

415,63

0,00

2.418,13

8.913,18

11.331,31

3.357,00

518,63

66,08

3.941,71

7.389,60

11.331,31

3.500,00

518,63

130,00

4.148,63

7.906,48

12.055,11

33.414,50
3.878,34
1.108,45
CONTRACTE VIGENT (JGL
14/10/2020)

38.401,29

97.574,43

135.975,72

59.082,00

76.893,72

135.975,72

-20.680,71

20.680,71

0,00

DIFERÈNCIA

Segon.- APROVAR INICIALMENT l’expedient X2020000705, corresponent a la modificació
de crèdits núm. 2020-26 del vigent Pressupost, en la seva modalitat de concessió de crèdit
finançat amb Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses generals, segons el següent
detall:
SUPLEMENT DE CRÈDIT (finançat amb Romanent líquid de tresoreria)
Aplicació Pressupostària Import
Observacions
320-227.99.03
16.334,71 Servei Llar Infants
16.334,71

Tercer.- FINANÇAR l’increment de despesa proposada mitjançant el romanent líquid de
tresoreria, per un import total de 16.334,71€.
Quart.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, a l’e-Tauler i al tauler
d’edictes de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les
reclamacions que estimin pertinents, durant els quinze dies hàbils següents a la publicació.
Cinquè.- El present acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu en el cas que no es
presentin reclamacions durant el tràmit d’exposició al públic.

Sotmesa a votació la proposta, ÉS APROVADA amb el següent resultat:
•
•
•

Vots a favor: 7 (dels quatre membres del GPM Gent de Palau i dels tres membres
del GPM Junts per Palau).
Vots en contra: 0.
Abstencions: 2 (dels dos membres del GPM Alternativa per Tothom)
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9.- PROPOSTA D’ALCALDIA PRESIDÈNCIA PER L’ESMENA D’ERRORS
MATERIALS I DE RATIFICACIO DE L’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL
DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 2 DEL POUM.
L’Alcaldessa presidenta dóna lectura íntegra del contingut de la proposta d’acord
d’esmena d’errors materials i de ratificació de l’acord d’aprovació provisional de la
modificació puntual número 2 del POUM. L’Alcaldessa recorda que en finalitzar l’anterior
Ple va quedar una sensació estranya que també compartia el portaveu del grup
Alternativa per Tothom i que per això es va considerar necessari fer una revisió profunda i
detallada que aclarís els dubtes que es varen plantejar.
Es dóna la paraula al portaveu del grup polític municipal Alternativa per Tothom, regidor
Miquel Serra Trulls, que manifesta l’acord del seu grup amb la proposta.
Tot seguit es dóna la paraula al portaveu del grup polític municipal Junts per Palau,
regidor Jordi Compte Martí, que afirma que els sembla bé que s’esmenin els errors, però
que, com ja varen manifestar anteriorment votant en contra de l’aprovació provisional,
consideren que inclou una modificació massa extensa que no correspon i que continuen
estant en contra de la proposta d’aprovació malgrat que no de l’esmena en concret.
L’Alcaldessa manifesta que, amb la intenció de no deixar dubtes vol aclarir alguns
aspectes: de les al·legacions que va presentar el regidor Compte en nom del seu grup,
se’n varen admetre moltes; pel que fa al comentari de la replantació d’arbres, es varen
prendre els criteris establerts en l’ordenança reguladora de les condicions estètiques de
la urbanització Mas Bohera de l’any 2003 atès que els tècnics varen considerar de fer-los
extensibles a les altres parcel·les; pel que fa al color de les piscines, es varen recollir les
determinacions del Departament de Cultura en l’informe que va emetre indicant piscines
havien de tenir color verd i altres característiques; pel que fa a la pintura mineral, tampoc
es tracta d’una mesura treta de la màniga, sinó que respon a les determinacions de
l’informe de cultura; pel que fa al comentari de que en la separació entre parcel·les no hi
podia haver murs, fins ara hi podia haver murs de fins 30cm i ara hi podran haver murs de
1’5m.; pel que fa a les competències de Carreteres i de la Diputació, explica que en un
cas que es va tractar per una ampliació d’un mas al Aiguamolls, es va demanar un
informe al servei de carreteres de la Diputació que ho va traslladar a Urbanisme i que
resultat d’aquesta gestió urbanisme va donar una contesta a la Diputació que va
traslladar a l’Ajuntament indicant que no s’observava cap impediment per la modificació
però recomanava de modificar-ho a les figures de planejament.
El Regidor Compte posa en dubte que aquest sigui el moment de fer aquests comentaris i
recorda que ell no va parlar de les seves al·legacions només que per comentar que
moltes s’havien admès i que una no s’havia contestat. Manifesta que des del seu grup es
va fer un estudi de com quedaria el POUM i no es va parlar de les seves al·legacions en
concret. En relació al tema dels arbres, manifesta que malgrat que es va aprovar així el
2003 serà perquè qui ho va aprovar no veia bé, però que ell continua veient-ho malament
i no té cap problema a dir-ho; pel que fa a les piscines es recomanava que havia de
semblar un bassa tradicional i recorda que Cultura fa recomanacions però qui decideix és
l’Ajuntament; destaca que la pintura mineral no només és que sigui més car sinó que
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provoca un problema quan es vol utilitzar sobre una capa de pintura normal; de la
separació entre parcel·les, insisteix en que hi pot haver una tanca però no un mur, parla
d’una fusta, reixat, però no amb una paret i convida a l’Alcaldessa a indicar un lloc del
poble on es pugui fer un mur de separació; sobre l’informe de la Diputació diu que es
refereix a un cas particular d’una carretera de la pròpia Diputació, però recorda que no
totes les carreteres del municipi són de la Diputació. Finalment insisteix en considerar que
moltes coses que es modifiquen no calia fer-ho i que la modificació va molt més enllà del
que correspondria.
L’Alcaldessa comenta que l’al·legació que no es va contestar, no per oblit, sinó perquè es
va considerar que es tractava d’una opinió i recorda que és una modificació feta pels
tècnics que tenen tota la confiança de l’equip de govern i que, a més a més, són els que
l’hauran d’aplicar.
Finalment, l’Alcaldessa tanca el debat i es sotmet a consideració del Ple la proposta
d’acord següent:

Antecedents de fet
En la sessió plenària del dia 15 de juny de 2020, el Ple de l’Ajuntament va acordar aprovar
provisionalment la Modificació Puntual número 2 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
de Palau-saverdera relativa als “Ajustos de la normativa i del plànol d’ordenació” de data
maig 2020. En el desenvolupament de la sessió es va posar de manifest que el document
contenia dues errades que s’esmenaven: 1) en el sentit de que l’article 74, apartat 3,
condicions de parcel·lació, s’havia d’entendre corregida la fondària edificable a 12m en
comptes de 2m com consta en el document elaborat; i 2) que en l’informe d’al·legacions i
informes sectorials, apartat 3 (resposta individualitzada a les al·legacions públiques),
subapartat 3.4 (al·legació número 4. Sr. Jordi Compte Martí), Número d’al·legació 4.4,
s’havien d’entendre corregides les dades de l’al·legant, en el sentit que l’al·legació es
presenta “En representació del grup municipal del PDCAT” i no com a “Veí del municipi”, tal
i com consta en la resta d’al·legacions presentades per ell mateix.
Tot i aquestes esmenes, tenint en compte la complexitat tècnica i la quantitat de
modificacions que s’incloïen en el document tècnic de modificació puntual, es va posar de
manifest la conveniència de fer una anàlisi exhaustiva del document per tal de detectar
l’existència d’errades no observades, si fos el cas.
Realitzada aquesta anàlisi s’ha elaborat un informe on es fa constar que, a banda de les 2
esmenes indicades pel Ple, s’han identificat, addicionalment, 4 errors literals i de falta de
coherència documental analitzant l’evolució dels diferents documents aprovats inicialment i
provisionalment i la seva justificació i esmena. Es tracta dels següents:
3) La modificació de l’article 46 ha quedat sense contingut després de les esmenes
introduïdes. El redactat resultant no identifica el punt d’aplicació de l’altura
reguladora màxima en les edificacions aïllades. Caldria retirar la modificació de
l’article 46 i deixar les determinacions vigents. Cal esmenar el document de
Normativa i de Memòria.
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4) En el punt 7, Disposicions transitòries de la memòria de la modificació, es fa
referència a conceptes que han quedat superats pels successius canvis. Caldria
treure les referències a l’article 46 i 48 i deixar només l’anotació de que la present
modificació puntual no genera cap situació de fora d’ordenació. Les construccions i
instal·lacions que es trobin en situació de disconformitat amb les determinacions de
la present modificació puntual es sotmetran el règim de volum disconforme de les
Normes del POUM. Només cal esmenar el document de Memòria.
5) En l’article 6 de la Normativa de la modificació es fa referència a l’article 48bis,
article que s’afegia en el document per l’aprovació inicial però que es va retirar en
l’aprovació provisional. Caldria eliminar-la. Només cal esmenar la Normativa.
6) El trasllat d’aquestes esmenes a l’informe d’al·legacions suposa acceptar
l’al·legació 4.2 al retirar la modificació de l’article 46 i la retirada de les referències a
l’alçada reguladora màxima en la resposta a l’al·legació número 4.8.
Per altra banda, l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que les Administracions
Públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els
errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. Tenint en compte que es
tractaria d’unes errades en un document aprovat pel Ple, la competència per a la rectificació
d’ofici, si procedeix, correspondria també a aquest òrgan i amb el mateix quòrum que
s’exigiria per a la seva aprovació.
Per tot això, aquesta Alcaldia-presidència proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- ESMENAR d’ofici els errors materials detectats i que consten a l’informe tècnic
sobre la Modificació Puntual número 2 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Palausaverdera relatiu als “Ajustos de la normativa i del plànol d’ordenació” de data maig 2020,
quedant redactats els articles i apartats de la memòria afectats tal com es detalla a
continuació:
1. Article 46. Alçària reguladora màxima en l’edificació aïllada. No es modifica i, per tant,
es manté la redacció del POUM 2102:
És l'alçària màxima de l'edificació, per sobre de la qual només es permet la planta
coberta. Es determinarà a cada punt a partir de la cota del pis de la planta baixa fins
al pla superior de l’element estructural de coberta.
En els casos en què, per raons del pendent del terreny, l'edificació es desenvolupi
esglaonadament, els volums d'edificació construïts sobre cadascuna de les plantes
o parts de plantes considerades com a planta baixa, se subjectaran a l'alçària
màxima que correspongui en raó de cadascuna de les parts esmentades.
2. Article 6 de la Normativa de la modificació: Modificació del Capítol V, Secció 4.
Regulació de l’edificació aïllada. Queda redactat en els termes següents:
Es modifiquen els articles 43, 47 i 48. El redactat resultant és el següent:
Article 43. Sòl lliure d'edificació (...)
Article 47. Separacions mínimes i tanques (...)
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Article 48 Adaptació topogràfica del terreny (...)
3. Article 9 Modificació del Capítol IX. L’apartat referent a la fondària queda redacta en els
termes següents:
Article 74
3. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ
Fondària edificable: 12 m
4. Es retira el quadre 6.4.2 de la Memòria referent a l’article 46 per incoherència i pèrdua
de sentit del redactat final. El punt 6.4.2 passa a fer referència a l’article 47.
Separacions mínimes i tanques.
5. En el punt 6.7.4 de la memòria, l’apartat referent a la fondària queda redacta en els
termes següents:
Article 74
3. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ
Fondària edificable: 12 m
6. En el punt 7 de la memòria sobre la inclusió de les disposicions transitòries es suprimeix
el primer paràgraf i queda amb el següent redactat:
S’incorpora la següent disposició transitòria.
La present modificació puntual no genera cap situació de fora d’ordenació. Les
construccions i instal·lacions que es trobin en situació de disconformitat amb les
determinacions de la present modificació puntual es sotmetran el règim de volum
disconforme de les Normes del POUM.
7. Es modifica la referència a l’esmena de l’al·legació 4.2 en el sentit següent:
Valoració:
Conclusions:

Article 46.
S’accepta l’al·legació i s’elimina íntegrament la modificació.
En relació a l’article 46 es proposa estimar l’al·legació i eliminar
la modificació d’aquest article.

8. S’esmena de la fitxa de l’al·legació 4.4 en els termes següents:
Número
Núm. i data
Al·legació 4.4 registre
entrada

E2018002287 Al·legant Sr. Jordi Compte Martí.
13/09/2018
En representació del grup
municipal del PDCAT

9. S’esmena de l’al·legació 4.8 en els termes següents:
Valoració:
Conclusions:

Es fa necessària establir unes disposicions transitòries
Es proposa estimar l’al·legació en el sentit que cal definir una
disposició especifica que resolgui la situació de les
preexistències en relació a les noves determinacions
urbanístiques proposades.
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Segon.- APROVAR el document esmenat de la Modificació Puntual número 2 del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Palau-saverdera relatiu als “Ajustos de la normativa i
del plànol d’ordenació” de data juliol 2020.
Tercer.- RATIFICAR l’acord d’aprovació provisional adoptat en la sessió plenària del dia 15
de juny de 2020 que s’entendrà adoptat en relació al document tècnic esmenat. »

Sotmesa a votació la proposta, ÉS APROVADA amb el següent resultat:
•
•
•

Vots a favor: 6 (dels quatre membres del GPM Gent de Palau i dels dos membres
del GPM Alternativa per Tothom).
Vots en contra: 3 (dels tres membres del GPM Junts per Palau).
Abstencions: 0.

10.- 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.

11.- PRECS I PREGUNTES
L’Alcaldessa comença el torn de precs i preguntes contestant les que hi havia pendents
de contestar del Ple anterior:
-

Vial del Mas Oriol. Vorera malmesa, recollida d’aigües i esllavissada. Comenta
que s’ha fet el requeriment a l’empresa ARTEA i, passats els terminis i veient que
no s’ha respost, es farà servir l’aval presentat com a garantia per a restaurar el
que està malmès.

-

Càmera deixalleria. S’ha constatat que sí que funciona aquesta càmera i que s’ha
pogut fer servir per determinats fets que s’han produït. El regidor Serra explica
que es referia a si tenia visió sobre el punt de dipòsit de restes vegetals i
l’Alcaldessa aclareix que té bona visió a l’interior per no tant a l’exterior.

-

Tercer carril d’accés a Mas Isaach. No es tracta d’una obra pública, sinó que la fa
el promotor de la urbanització. L’Ajuntament ha d’assegurar que es faci i els
tècnics, tant els del promotor com els de l’Ajuntament, treballen per garantir-ne el
compliment.

-

Recollida fracció FORM. Es disposa d’un pressupost de l’empresa FCCSA, MA
per saber que costarà fer el servei amb contenidors als carrers. S’haurà de veure
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si el cost es pot assumir amb la taxa. Recorda que hi ha obligació legal de fer-ho i
que a l’equip de govern li hagués agradat implementar la recollida “porta a porta”
però que no ha pogut ser. Continuen creient que amb contenidors al carrer no es
podrà controlar que es faci bé la selecció i, en canvi, si que s’hagués pogut fer de
l’altra manera. En qualsevol cas, s’haurà de tirar endavant i s’hi està treballant.
Tot seguit es dóna la paraula al portaveu del grup polític municipal Alternativa per
Tothom, regidor Miquel Serra Trulls, que formula les següents preguntes:
-

Llar d’infants: Demana quants nens i nenes de la Llar d’Infants són de Palausaverdera i quants són de fora i quines són les despeses que assumeix
l’Ajuntament respecte de la llar d’infants (aigua, llum, calefacció, jardineria, etc.).
La regidora de Serveis, Paulina Calvo, comenta que la concessionària fa una
factura cada mes de les seves despeses i dels ingressos que han tingut i
l’Ajuntament equilibra el balanç i aporta la part que falta i manifesta que no ha vist
en cap informe que estigués repercutit per àrees, motiu pel qual creu que serà
difícil.
El regidor Serra completa la pregunta demanant el cost de les reparacions de
l’edifici, tot amb l’objectiu de conèixer el cost de manteniment de l’edifici que
repercuteix a l’Ajuntament.

-

Av. Catalunya de Mas Isaach. Demana quina és la finalitat tècnica que té fer un
tram de la vorera més ampla al tram mig de l’avinguda.
L’Alcaldessa comenta que aquesta contesta serà senzilla perquè ho explica el
projecte.

-

Pipican: Demana perquè està en situació d’abandó en que es troba i demana si es
pot fer alguna per arreglar-ho.
L’Alcaldessa comenta que en són molt conscients.

-

Covid-19. Demana si l’equip de govern té la intenció de reunir-se amb els grups de
l’oposició per consensuar mesures per la pandèmia.

-

Juntament amb el Pipican, tots els terrenys de l’entorn: la deixalleria, camí de la
piscina al camp de futbol, camps del costat de la deixalleria. Dóna sensació
d’abandó i demana si es pot arreglar.
L’Alcaldessa recorda que aquesta zona no està urbanitzada.
El regidor Serra considera que tallar l’herba i netejar sí que es pot fer i que si es
demana als particulars que ho facin també ho ha de fer l’Ajuntament en els seus
terrenys.

-

Criteris de prioritat del PUOSC. Demana sota quins criteris s’ha decidit la prioritat
de les obres presentades al PUOSC, tenint en compte que les obres del camp de
futbol estaven pensades i informades per l’any 2019 i ara es passen al 2024.
L’Alcaldessa explica que això ha sigut l’única cosa que ha canviat la Generalitat.
Des de l’Ajuntament es va proposar que fos la primera actuació, per l’any 2021.
Demana si les prioritats indicades en els documents té alguna cosa a veure,
doncs es marca com a prioritat 2 el camp de futbol i, en canvi a Can Lluent la
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marca com a prioritat 4. Demana si va relacionat amb les prioritat que s’han
marcat ara o si no hi té res a veure.
L’Alcaldessa insisteix en què la resposta en les prioritats ha estat diferent de les
que va proposar l’Ajuntament i que l’Ajuntament no ha intervingut en la decisió de
la Generalitat.
Intervé la regidora de serveis, Paulina Calvo, per aclarir que no es parla de
prioritats, sinó d’anualitats.
-

Subvenció associacions. Demana quines associacions han demanada la
subvenció.
L’Alcaldessa comenta que encara no es tenen les peticions.

-

Gent s’adreça manifestant que hi ha molts mosquits i demana si s’ha fet el
tractament dels mosquits.
L’Alcaldessa exposa que hi ha el conveni amb el servei de control de mosquits i
que si s’informa dels llocs problemàtics es pot traslladar i demanar que s’hi actui.
En qualsevol cas aclareix que el conveni es va complint.

-

Centre cívic. Veient que està tancat l’estiu per efectes de la covid-19, hi ha gent
que demana quins són aquests efectes que han motivat haver perdut un servei en
el municipi i que anar a la piscina a l’hora del sol és inconvenient.
L’Alcaldessa comenta que les persones que fan aquestes observacions deuen ser
de les poques que hi van, doncs hi ha hagut una reducció del nombre d’usuaris
del 80%. Era suspendre el servei o tancar-lo perquè la concessionària hagués
renunciat al contracte.

-

Queixes del dispensari per part d’alguns usuaris.
L’Alcaldessa recorda que a partir d’una determinada data es va posar
l’administrativa al consultori, tot i que durant algun temps no n’hi va haver, durant
els tres dies a la setmana que visita el metge. Després de les queixes que es
varen traslladar al director del CAP varen decidir posar l’administrativa. Comenta
que està en contacte permanent amb el director del CAP i els hi adreça les
queixes que va rebent.

-

Demana si l’Ajuntament fa un seguiment de les mesures anticovid a la piscina.
Se n’ocupa l’inspector de serveis que emet informes cada quinze dies. En teoria
s’han d’haver fet perquè entra dins les seves funcions.

-

Queixes sobre l’entorn i problemes de filtracions d’aigua a la Plaça Constitució.
Diu que se senten abandonats que consideren que no se’ls atén malgrat que han
presentat instancies i els problemes no es solucionen, com per exemple faroles
que no s’arreglen, arbres que es varen morir i es varen retirar sense substituir-los,
forats, problemes amb gossos i gats. Demana que es tingui en compte i si es
poden atendre les seves reclamacions. També demana si al carrer Serra Verdera
si s’han iniciat els tràmits per recepcionar el carrer que encara està pendent amb
la promotora de la urbanització i en quin punt es troba la incautació de la fiança
que hi havia del constructor.
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L’Alcaldessa recorda que arran de la polèmica pública en el facebook sobre
aquest tema, s’ha demanat a l’àrea d’urbanisme si es pot solucionar aquest tema.
Recorda que aquesta és l’àrea amb més feina i amb més problemàtiques. Els
tècnics saben que això s’ha d’abordar i a mesura que es pugui enfrontar es farà.
Es tracta de la Unitat d’Actuació UA3 les obres de la qual es varen fer abans de
l’any 2008, però que encara estan pendents de recepció i de liquidar la
urbanització. És una situació trobada i difícil de resoldre.
Tot seguit es dóna la paraula al portaveu del grup polític municipal Junts per Palau,
regidor Jordi Compte Martí, que formula les següents preguntes:
-

Demana quina és la previsió i si es podrà fer la Festa d’enguany.
L’Alcaldessa explica que el programa ja està fet i que es preveuen activitats sense
concentracions massives. S’està treballant amb el grup excursionista per la
baixada de Sant Onofre però no se sap si es podrà fer. Recorda que s’estan
anul·lant festes a molts municipis. Els actes hauran de ser amb dispersió i seguint
les recomanacions que es vagin fent des de Sanitat i d’Interior.

-

Al Mas Oriol es va haver de reparar algunes fustes de la tanca que estaven
trencades i ara n’hi torna a haver alguna de trencada. Suggereix que, atès que es
tracta d’una tanca que pesa molt, es pugui demanar als tècnics algun sistema de
per reforçar-les.
L’Alcaldessa manifesta que ja se’n té coneixement i que es traslladarà el
suggeriment als serveis tècnics.

-

Insisteix amb el tema de l’entorn del camp de futbol, sobretot solar entre la
deixalleria i el camp de futbol, on s’hi ha anat acumulant molta runa i herbes.
També demana que es netegin, al menys, les herbes.
L’Alcaldessa es manifesta d’acord.

-

Sobre el Decret permetent el tancament temporal del Centre Cívic. Sobre el
comentari de l’Alcaldia de que si no es suspenia el servei s’havia de tancar,
recorda que tenien l’obligació d’obrir a les 9 i que ara obrien a la piscina a les 11
en comptes de les 10 com s’havia fet sempre. Demana si no obrint el Centre Cívic
la piscina s’obrirà abans.
L’Alcaldessa agraeix la informació i afirma que cal respectar els horaris.
El regidor Compte planteja que si, ja que el Centre Cívic s’havia d’obrir a les nou i
ja que no l’obren, a veure si podrien obrir la piscina a aquesta hora tenint en
consideració la coincidència de dates en el tancament i obertura dels serveis.
L’Alcaldessa recorda que es tracta de dos contractes diferents i que caldria
complir amb els horaris de la piscina.
El regidor Compte explica que, abans del Decret, quan hi havia gent a la piscina
tancaven el Centre Cívic i demana si deixaran de pagar les despeses del Centre
Cívic.
L’Alcaldessa insisteix en que són dos contractes diferents i que una cosa no té res
a veure amb l’altra.
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El regidor Compte demana si com que la piscina tancarà el dia 11 de setembre i el
Centre Cívic estarà tancat fins el dia 30 de setembre, si duran aquest període no
hi haurà ni un servei ni l’altra.
L’Alcaldessa manifesta que no es pot avançar als esdeveniments.
-

Canvi lluminàries a Led. Demana si s’ha acabat i quin és el criteri que s’ha seguit,
doncs hi ha uns carrers que s’ha canviat i altres no.
L’Alcaldessa manifesta que és un criteri tècnic i que ho demanarà a l’enginyer per
tal que expliqui els criteris i poder respondre.
El regidor Compte recorda que es va fer un concurs que va quedar desert perquè
les empreses havien fet propostes més altes que el preu de sortida. Ara s’ha
adjudicat a l’empresa Boquet. Pregunta amb quin criteri s’ha triat aquesta
empresa i si s’han demanat més preus.
L’Alcaldessa pensa que ja ho va explicar i que es va dir que es va fer dins del
conveni amb l’ACM i que Boquet és l’única empresa a Girona.
El regidor Compte demana si els llums que es treuen els recicla l’empresa Boquet.
L’Alcaldessa contesta que no ho sap i que ho preguntarà.
El regidor Compte comenta que es tracta de leds blancs que fan molta llum i que
gent es queixa que enlluernen. Demana quin criteri s’ha seguit per triar el tipus de
llum.
L’Alcaldessa contesta que és un criteri tècnic i manifesta que sorprèn que amb
l’estalvi econòmic que genera aquesta llum ara duguin que enlluernen. En totes
les actuacions sempre hi ha una part de població que hi estarà a favor i una part
en contra pels motius que siguin.
El regidor Compte comenta que es podria haver triat un color més ataronjat que
seguis la línia del que hi havia i demana qui ho ha triat, si és l’Ajuntament,
l’empresa Boquet o el tècnic que ho ha demanat així.
L’Alcaldessa diu que es mirarà de respondre amb més precisió.
El regidor Compte aclareix que no qüestionen el canvi a led sinó el color.

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

L’Alcaldessa

EMILI SANTOS BACH

ISABEL MARIA CORTADA SOLER
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