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ACTA (05/17) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE, REALITZADA EL DIA VINT I 

NOU DE MAIG DE DOS MIL DISSET 

 

 

ASSISTENTS 

 

 

PRESIDENT Sr. Xavier Sala i Congost 

 

MEMBRES Sr. Josep Xifra i Deulofeu 

Sra. Sílvia Fonoll Ribas 

Sra. Maria Lourdes Fuentes i Faig 

 Sra. Sònia Pujol Valls 

 Sr. Xavier Figueras Esteve  

 Sr. Narcís Palahí Garrido 

 Sr. Josep Llensa i Rocosa 

 Sr. Jordi Aviño Rovira 

 Sr. Julio Rico i Badosa 

 Sr. Mario Aliu i Trenado 

 Sr. Sebastian Mateo Herrero 

 

Absent Sr. Joan Alcalde Alonso 

 

 

Secretari    Sr. Miquel Coma i Tarrés 

 

 

 

A Santa Cristina d’Aro, a les 20.30 hores del dia 29 de maig de 2017, els membres que 

s’esmenten es reuneixen a la Sala de Sessions de l’ajuntament, a l’objecte de dur a terme la 

sessió ordinària. 

 

 

A continuació fa conèixer els afers inclosos en  

 

 

L’ORDRE DEL DIA: 

 

 

1.- ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.- Lectura i Aprovació  

 

-Ple Ordinari de data 24 d’abril de 2017 

 

 

Sense que es produeixin aclariments o esmenes, s’aproven les actes per assentiment de tots els 

regidors. 

 

 

2.- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.- Coneixement 
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Es dona compte, a l'efecte d'assabentament, dels Decrets dictats per l'Alcalde President, durant el 

següent període: 

 

- Període comprès entre els dies 4 d’abril de 2017 i fins el 4 de maig de 2017, números en 

ordre correlatiu creixent del 112 al 156. 

 

 

3.- SENTENCIES I INTERLOCUTORIES.- CONEIXEMENT 

 

 

Es dóna compte, a l'efecte de coneixement, de la següent sentència:  

 

 

Sentència 76/17 de 2 de maig dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Girona, i 

en la que es DESESTIMA el recurs interposat per la representació de Antoni Gine Verdiell i 

Laura Violan Belart, contra l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Santa 

Cristina d’Aro de 3 de juny de 2015, pel qual es va desestimar el recurs de reposició interposat 

contra les liquidacions números 100002598054 i 100002597913, de data 22 de gener de 2015, en 

concepte d’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.  

 

Es condemna a la part recurrent al pagament de les costes. 

 

Es fa saber que contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’apel·lació en el termini de 15 

dies des de la seva notificació. 

 

 

4.- PROPOSTA PER A LA MUNICIPALITZACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE 

DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. 

 

Vist el contracte subscrit amb l’empresa ISS Facility Services SA, per la prestació del servei de 

neteja dels edificis municipals i altres equipaments consistorials de Santa Cristina d’Aro, de data 

13 de gener de 2013, i que, amb les successives prorrogues convencionals pot perllongar-se fins 

el dia 31 de juliol de 2017. 

 

Vist que aquest Consistori manté la voluntat de procedir a un canvi en la gestió del servei de 

neteja, al que s’anomena comunament com a “re municipalització” del servei, això és, prestar el 

mateix de forma directa, a través del personal en plantilla, exercint un control i direcció 

equivalents als de la resta de serveis. 

 

Vist que aquesta modificació del canvi de gestió comporta avantatges, a saber: l’estalvi 

econòmic, la capacitat immediata de decisió sobre el servei que implica millores en 

l’optimització dels recursos, l’estabilitat i millora de les condicions de treball de les dotacions 

que el presten, la possibilitat d’incidir amb més força amb polítiques públiques sobre el sector 

(ambientals, d’igualtat de gènere, de conciliació, etc) 

 

Vist que les millores en els aspectes econòmics han estat quantificades per l’informe encarregat 

a l’efecte i emès per “Consultora Integral de neteges SL” entregat al gener d’enguany. En el 

mateix es constaten tres punts clau: 
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1.- Que es pot redimensionar el servei, fet que podria implicar que amb les mateixes dotacions 

es podrien assumir més equipaments beneficiats del servei, o incrementar la qualitat en la 

neteja, o ambdues coses alhora. 

2.-També es constata que la gestió directa implicarà un estalvi de prop de 70.000 euros anuals.  

3.-A aquesta xifra li caldria restar els costos de contractar una empresa externa que supervisi els 

serveis, assessori en les compres dels productes, proposi millores i canvis en el mateix, que 

sumen aproximadament uns 14.000 euros anuals 

 

Vistos els informes emesos pel Secretari-interventor referent a la prestació de serveis per part 

de l’Ajuntament i a la possibilitat de subrogar el personal procedent de l’extinció d’un contracte 

de servei i en el que es conclou que: 

- A nivell d’opció de fórmula de gestió, les potestats d’organització dels ajuntaments són una de 

les manifestacions més bàsiques del principi d’autonomia local, i aquesta discrecionalitat vé 

avalada per les dades que n’aconsellen el sistema de prestació. 

-A nivell dels empleats del servei, és viable, e inclús més aconsellable en termes de seguretat 

jurídica, procedir a la subrogació, via article 44 de la Llei de l’Estatut dels Treballadors del 

personal destinat al servei. 

-Aquests empleats passarien a tenir la condició de “personal subrogat” com a empleats 

municipals, regits per les disposicions dels convenis col·lectius aplicables al sector de la neteja 

fins que aquests tinguin vigència. 

-No s’aplica la restricció de contractació de personal establert a l’article 20 de la Llei 48/2015, 

del 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de L’Estat pel 2016, actualment en pròrroga, 

admetent-se la subrogació per dos motius; el primer perquè la norma pressupostària limitadora 

s’ha d’interpretar de forma restrictiva, pel seu caràcter excepcional, doncs contradiu la regla 

general de l’article 70 de l’EBEP, i en segon lloc, perquè en la seva aplicació resulta ser una 

norma restrictiva de drets reconeguts a la normativa laboral i per les directives comunitàries. 

 

Vist que els empleats que es subrogarien a la corporació, assistits pels sindicats del sector, 

varen mostrar unànimement la conformitat a la solució plantejada, en reunió celebrada el passat 

dia 10 de maig de 2017. 

 

Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- PROCEDIR a la gestió directa, altrament dit “municipalitzar” el servei per a la 

neteja dels edificis municipals i altres dependencies de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 

pels motius explicitats a l’expositiu, als estudis encarregats i a les memòries e informes que 

obren a l’expedient, que s’assumeixen integrament. 

 

SEGON.- En conseqüència, APROVAR la modificació de la Plantilla de Personal i a la 

modificació dels capítols I i II del pressupost, d’acord amb el següent detall: 

 

MODIFICACIÓ PLANTILLA: 

 

C) PERSONAL LABORAL SUBROGAT 

 

DENOMINACIÓ LLOC NOMBRE GRUP PLACES PLACES A 

DE TREBALL PLACES  VACANTS EXTINGIR 

Servei de neteja     
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Netejadora 9 E 0 0 

 

RESUM 

 

DENOMINACIÓ LLOC NOMBRE PLACES PLACES A 

DE TREBALL PLACES VACANTS EXTINGIR 

    

PERSONAL FUNCIONARI 43 10 2 

PERSONAL LABORAL 45 10 4 

PERSONAL LABORAL SUBROGAT 9 0 0 

TOTAL PERSONAL 97 20 6 

 

 

MODIFICACIÓ CAPÍTOLS PRESSUPOST ORDINARI: 

 

Partida                      Descripció                                                                           Import 

Crèdit extraordinaris: 

17.15.9200.13000 Retribucions personal laboral neteja 48.700,00 

17.15.9200.13000 Seguretat social personal laboral neteja 16.300,00 

17.11.9200.22706 Supervisió i assessorament servei neteja 7.000,00 

 

TOTAL MODIFICACIONS 72.000,00 

 

FINANÇAMENT DE LA MODIFICACIÓ: 

 

Partida Descripció Import 

Transferències entre partides: 

17.11.3231.13000 Retribucions personal laboral escola bressol 5.200,00 

17.34.3230.22700 Servei neteja escola Pedralta 23.100,00 

17.36.3231.22700 Servei neteja escola bressol 19.330,00 

17.62.3420.22700 Servei neteja sala exposicions 860,00 

17.26.3341.22700 Servei neteja espai Ridaura 4.480,00 

17.62.4320.22700 Servei neteja zona esportiva i pavelló 13.250,00 

17.27.3321.22700 Servei neteja biblioteca 1.380,00 

17.52.4320.22700 Servei neteja oficina turisme 780,00 

17.83.2311.22700 Servei neteja espai igualtat 1.330,00 

17.71.1531.22700 Servei neteja magatzem brigada 330,00 

17.76.1622.22700 Servei neteja deixalleria 330,00 

17.81.2310.22700 Servei neteja serveis socials 1.630,00 

 

TOTAL FINANÇAMENT 72.000,00 

 

TERCER.- PROCEDIR a la subrogació del servei del personal procedent de l’empresa que 

havia estat adjudicatària del servei, adscrit al servei de neteja de les dependències municipals, i 

declarar explícitament que la condició del personal serà la de personal subrogat, regint-se pel 

conveni col·lectiu del sector fins a l’extinció de la vigència del mateix 

 

QUART.- La data d’EFECTIVITAT de la present modificació serà la d’1 de juliol de 2017. 
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CINQUÈ.- EXPOSAR al públic aquest expedient durant el termini reglamentari de quinze dies 

hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas de 

no presentar-se reclamacions s’entendrà aprovat definitivament. En cas contrari, el Ple disposarà 

del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-

les. 

 

SISÈ.-. Traslladar aquest acord als interessats. 

 

 

 

Intervencions: 

 

Sr. SALA 

La voluntat de l’equip de govern és que els serveis importants que tenim subcontractats, un cop 

acabin, s’analitzin i veure com es gestiona. I com portem fent amb la central de compres, que ja 

en tenim rèdits, e intentar aconseguir un estalvi. I en els contractes de serveis, el primer que ens 

ve és el de la neteja. Ho hem analitzat, i més que l’estalvi econòmic, que hi és, en prop de 70.000 

euros anuals, però encara més el rendiment tal com es desenvoluparà. Ho evidencia l’estudi, es 

detecten aspectes que no es gestionaven bé, i per altra intentar millorar amb el mateix personal el 

servei. També podrem absorbir més equipaments amb una optimització de les hores, com per 

exemple el de la travessia Camp d’en Bach, que segurament el podrem assumir.  

Varem celebrar una reunió amb totes les treballadores afectes al servei. I varen venir amb dos 

representants de CCOO i ens varen felicitar per aquesta iniciativa. I les treballadores varen 

manifestar aquest acord. I se’ls va avançar la idea d’entrar a 1 de juliol i llavors veure si entraven 

en el conveni de l’Ajuntament o es mantenen amb el del sector. Ara ja tenim una treballadora en 

plantilla que fa les tasques de neteja a l’edifici de l’Ajuntament. 

 

En definitiva; a part de l’estalvi, volem garantir més control i més rigor. I contractarem una 

empresa de serveis, la que ens ha fet l’estudi en principi, per fer el seguiment el 1r any, quan 

llavors nosaltres ho assumim, havent-ne après en aquest període. 

 

Sr. LLENSA: 

En el ple anterior ja manifestàvem que a les partides de servei de neteja no s’ha pres cap 

resolució que justifiqui aquesta reducció econòmica avui estem a la mateixa situació. 

Es desconeixen temes bàsics: 

Es diu que al redimensionar el servei podria implicar amb les mateixes dotacions assumir més 

equipaments o incrementar la qualitat en la neteja o ambdues coses alhora. 

El personal és el mateix no creiem que es millori el rendiment i qualitat de la neteja sense 

ampliar les hores de dedicació i això representa més despeses de personal. 

Qui de l’Equip de Govern controlava a l’empresa?, i qui controlarà la nova empresa externa que 

supervisi els serveis?. 

Falten serveis de neteja i nous serveis per tant es tindrà que ampliar el personal o fer més hores. 

El personal laboral subrogat no millora les seves condicions laborals. 

Per tant es veurà l’últim mig any 2017 si la reducció de cost és real i si la qualitat del serveis és 

millor que l’actual, tema molt important ja que es tracta d’un servei de neteja públic i en alguns 

casos especials, per tant el nostre vot serà en contra. 

 

Sr. SALA 
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Hi ha un estudi. I no em consta que us l’hagueu mirat. No ens pot retreure que ens ho inventem o 

ho fem a la brava. Se’l miri Sr. Llensa i ho analitzi. El que fa aquí és un brindis al sol. 

Qui controlava les treballadores i qui ho controlarà, és el mateix regidor. I l’empresa que ha fet 

l’estudi és qui farà el control. I les condicions de treball seran les mateixes que teníem 

actualment. I les diferencies retributives hi són. 

 

Sr. LLENSA 

En un any és veurà, aquests mesos el cost i la qualitat del servei. 

 

Sr. RICO 

Entenem que és una proposta de l’equip de govern recolzada amb aquests informes. Certs 

avantatges i certs riscos. Es subroga el personal, i l’acord és reversible. Sempre es pot tornar a 

externalitzar. Farem un vot de confiança i a veure com funciona. Ja farem el seguiment, i, si cap, 

ja es revertirà. 

 

Sr. SALA 

És tracta d’una aposta. Beneficia econòmicament a tothom. Garantim tots els llocs de treball. Si 

pel que passés, no funcionés el servei, efectivament és pot tornar a externalitzar, però la voluntat 

és aquesta. 

 

Sr. ALIU 

Nosaltres, des del nostre grup, ho basem tot amb una cosa: el vist-i-plau de les treballadores i els 

sindicats. Tenien la idea que veien una millora. Davant això, no ens hi oposarem pas, però el 

tema de la llei, l’article 70 teníem els nostres dubtes. 

 

 

 

 

Tot seguit, sense més intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta aprovada amb el 

següent resultat: 

 

Vots a favor: 10 dels senyors Sala i Xifra i de les senyores Fonoll i Fuentes del Grup d’ERC, 

de la senyora Pujol i del senyor Figueras del Grup de Guanyarem, del senyor Palahí del Grup 

d’Independents, del senyor Aliu del Grup de Junts, del senyor Rico del Grup d’Emprenedors i 

del senyor Mateo del Grup de PP.  

Vots en contra: 2  dels senyors Llensa i Aviño del Grup CiU.   

 

 

5.- PROPOSTA DE MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM 

 

El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat mes 

de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte Nacional pel 

Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi Elena, Maite Arqué, 

Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme 

Porta. 

El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el  manifest, els 

objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el següent: 

 

Manifest Pacte Nacional pel Referèndum 
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La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables arrels 

històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps. Avui, 

Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història, 

lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el 

reconeguin així. 

El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del 

món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat d’una 

gran majoria de la seva població. 

Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de decidir 

el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de ciutadanes i 

ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum. 

Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un 

referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i 

democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a 

favor del seu dret a decidir. 

Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret 

constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat. 

Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat  política dels 

Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser entès 

com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne 

de nous o per agreujar els existents. 

 

Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem el 

referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític 

plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços. 

 

Per tot això : 

 

INSTEM els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els 

apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i 

necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el 

resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu. 

RECONEIXEM el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta  la 

voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin 

per a l’articulació d’aquest Referèndum. 

Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure 

expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han 

expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol. 

 

AFIRMEM que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho 

fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el coneixement 

i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot. 

 

Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és 

necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les 

legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya. 

 

Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 22 de setembre de 2014, 
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llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el mateix. 

 

En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de manifestar 

l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur futur, aquest 

Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de Catalunya i als valors 

expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum 

 

Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- MANIFESTAR l’adhesió al Pacte Nacional Pel Referèndum. 

 

SEGON.- SUBSCRIURE el contingut del Manifest Pacte Nacional Pel Referèndum. 

 

TERCER.- PROMOURE al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al 

Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest. 

 

QUART.- ENVIAR aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 

Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la 

Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM). 

 

 

 

Intervencions: 

 

 

Sr. SALA 

Estem adherits a l’AMI i a l’ACM i ens han fet arribar aquesta moció. Al setembre de 2014 ja 

varem aprovar el suport. És tracta d’una moció tipus. Cedeixo primer la paraula al Sr. Palahí i 

després pels altres grups. 

 

Sr. PALAHÍ 

Ens abstindrem. Com sabeu, tot i ser un grup independent, el PSC, la seva orientació és molt més 

clara. Dintre del PSC hi ha molts a favor de la independència i del referèndum. No vull fer 

bandera d’una postura o una altra. La meva opinió personal, aquí no té validesa, ni raó de ser. 

Reconec que si els alts dirigents del PSC tinguessin més clares les coses m’haguessin ajudat. 

No dubto que Catalunya pugui arribar a ser un país, doncs té els tres elements com territori, 

població i un fet diferent com és la cultura, la llengua, etc... Probablement la via que se segueix 

ara no és la més adequada ni idònia perquè no albiren les conseqüències del que pot passar. 

Tinc amics a cada costat de la balança. 

 

Sr. LLENSA: 

Manifestar, subscriure i promoure l’adhesió i el contingut del manifest al Pacte Nacional pel 

Referèndum. 

 

Sr. RICO 

Des d’EMP fa 6 anys que diem el mateix. D’acord que es facin totes les consultes que es creguin 

necessàries. D’acord amb el referèndum acordat, que s’expliquin bé els camins; si anem d’aquí a 

Romanyà de la Selva, saber on ens pararem a reposar, a esmorzar, etc.. 
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Al ple del mes de setembre de 2014 ja varem votar en contra. No trobem adequat que la 

institució agafi posicionaments d’una banda o d’una altra. 

 

Sr. ALIU 

Nosaltres com sabeu ens manem per assemblees i per majoria va sortir que si. A més a més, 

posats a fer, exigim que la democràcia estigui per sobre de tot i que es faci com deu mana o per 

qui sigui. 

 

Sr. MATEO 

Nosaltres votarem en contra. 

 

 

 

Tot seguit, sense més intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta aprovada amb el 

següent resultat: 

 

Vots a favor: 9 dels senyors Sala i Xifra i de les senyores Fonoll i Fuentes del Grup d’ERC, de 

la senyora Pujol i del senyor Figueras del Grup de Guanyarem, dels senyors Llensa i Aviño del 

Grup CiU, , del senyor Aliu del Grup de Junts. 

Abstencions: 1 del senyor Palahí del Grup d’Independents. 

Vots en contra: 2 del senyor Rico del Grup d’Emprenedors i del senyor Mateo del Grup de 

PP. 

 

 

 

6.- PROPOSICIONS URGENTS 

 

No n’hi ha 

 

 

7.- PRECS I PREGUNTES 

 

Sr. LLENSA: 

Hi ha respostes als precs i preguntes dels plens anteriors? 

 

Sr. SALA: 

Li entregarem per escrit, cada àrea té l’encàrrec per poder-li detallar. 

 

Sr. ALIU: 

Volia preguntar a l’equip de govern, si suposa algun canvi a la planta de Forallac. 

 

Sr. SALA: 

La recollida sel.lectiva la fa l’empresa del servei. El Consell Comarcal el que feia era passar les 

dades i el consell ho enviava a Ecoembes i Ecovidrio. El que es va decidir era treure aquest 

intermediari i fer-ho des de l’Ajuntament. I aquestes empreses, en funció de les tones de cada 

material, ens retornen unes quanties per la millor o pitjor gestió del reciclatge. I a nivell estatal 

tenen aquestes competències, elles fan el control, el seguiment, i les caracteritzacions. 
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Sr. ALIU: 

Es més que constatable que Junts per Santa Cristina, des que varem aparèixer, varem donar el 

suport a les coses que creiem que feien bé pel poble. Hem fet moltes propostes, però per 

desgràcia nostra no hem tingut èxit. Molta s’ha fet. 

I des del procés participatiu, vèiem que l’equip de govern aneu a prioritzar altres coses; el segon 

punt que per puntuació es demanava eren els camins rals i el tema del jovent era el 4t. No 

acabem d’entendre com es prioritza i comes decideix. 

Per nosaltres es prioritari salvaguardar els nostres boscos i no hem fet res. No es fan les 

eixamplades per tal que puguin passar dos camions de bombers. Es tracta de minimitzar els 

efectes d’un foc forestal. I no us explico com estan les rieres. 

 

Sra. PUJOL: 

Lo dels parcs és una proposta que vé del pressupost del 2016. 

 

Sr. SALA: 

Es fa el que toca fer. 

 

Sr. ALIU: 

Parlo com a Junts, no com a caçador. També a “La Pineda”, la palanca sobre la riera Marcona, 

per anar als famosos lavabos; i que a l’hivern que ve segur que tindrem.... 

 

Sr. SALA: 

Li respectem les propostes i les demandes. Governem nosaltres i prioritzem el que és més 

important per a nosaltres. També pel nostre criteri i pel previst a les reunions que mantenim amb 

les entitats, urbanitzacions, etc, i així anem prioritzant. I també les que feu vosaltres. I en 

voldríem fer moltes més. Ja saps com funciona l’administració, té els seus mecanismes i 

procediments. Volem fer moltes coses però tenim l’estructura que tenim. 

Arrastrem inversions de l’any anterior com és el cas dels jocs infantils. Per mi per exemple és 

més important condicionar les dues places amb elements fets malbé, que no compleixen la 

normativa. És una demanda històrica com també s’ha de fer amb l’espai de La Pineda. 

Ja és coneixedor de les àrees de jocs. En quant als boscos, tenim els que tenim que són molts. 

Però és impossible arribar arreu. I no es pot condicionar tot el territori.  Es va elaborar el pla de 

protecció unitari. I som pioners  

 

Respecte el pont sobre la riera Marcona, els serveis no es poden posar allà, doncs no és factible 

per tema de pendents. 

Les rieres és el mateix que els perimetrals. Cada any es van alternant les rieres i els perimetrals i 

es fa en base a les ajudes i les subvencions. 

 

Sr. ALIU: 

No es tracta de si a mi m’agrada o no. Això és secundari. Si es fot foc, ja li pot anar explicant lo 

dels gronxadors a aquesta gent. I lo de la passera no era pas per anar als lavabos. Hi ha un 

esvoranc molt gros. Podem tenir un disgust. És per seguretat. Els lavabos, és relatiu. 

 

Sr. SALA: 

Lo important del document, on fa incidència és en els perimetrals i aquests es fan. No podem pas 

invertir en boscos privats. I els camins municipals, en la mesura que es pugui, es van arreglant. 
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Sr. PALAHI: 

Hi ha moltes coses, i la nostra responsabilitat es haver de decidir quines són les prioritats. 

 

Sr. MATEO: 

Volia saber com està la zona industrial. 

 

Sr. SALA: 

Abans hem fet la reunió. Es treballa amb la viabilitat econòmica. I no és fàcil per la complexitat 

de la zona industrial. I com va condicionat amb el sector 15. A nivell tècnic es treballa pel 

redactor de l’estudi econòmic i pel tècnic urbanista per tal de poder reduir les despeses 

d’urbanització. 

Avui hem concretat que presentarem els primers treballs a la Generalitat. Un cop estigui el tema 

més acotat ja els informarem de les propostes. I a les reunions hi ha representants dels 

propietaris. 

 

Sr. ALIU: 

Pregunto si s’obrirà la piscina aquest any perquè l’aigua està feta un nyap. I també si és possible 

demanar un 4t desfibril·lador i posar-lo a la piscina. 

 

Sr. FIGUERES: 

No, és el lloc ideal on ara està. No ens en posaran pas dos d’aquests aparells. Però potser 

Barcelona Salut ens en cedirà un. 

 

 

 

 

 

 

 

I sense més assumptes s’aixeca la sessió essent les 21 hores i 30 minuts del dia vint i nou de 

maig de dos mil disset, de la qual cosa en dono fe. 

 

 

 

L’alcalde                                                                                                 El secretari  

 

 

 

Xavier Sala i Congost                                                                           Miquel Coma i Tarrés 

 

 

 


