
preguntes al ple-Ens han fet saber que el terreny que hi ha just 
davant de Fustes Esteve s’ha convertit en un 
abocador. En saben alguna cosa?

No en saben res, s’ho miraran.

-La regidoria de joventut ja sap quina és la 
puntuació del nostre Pla Local de Joventut? Quins 
projectes del PLJ pensen prioritzar? 

El regidor no ho sap, ens diu que ens ho contestarà 
per escrit un cop ho consulti amb els tècnics.

A ERC ens preocupa l’alt nivell de desorientació 
de la regidoria de joventut que es trasllada a un 
nerviosisme a l’hora de contestar les preguntes que 
l’hi fem al voltant de l’estat del Pla de Joventut. De 
la valoració per part de la Generalitat en depèn la 
possibilitat de corregir l’anomalia que representa 
la pèrdua gairebé sistemàtica de subvencions 
per a treballar, d’una forma seriosa aspectes tant 
importants per aquest col·lectiu com l’emancipació, 
l’entrada al mercat laboral, etc.

-Des del 3 de gener tenen aparcat el camió de la 
brigada municipal davant de l’església de Sant 
Genís,  ocupant dues places dels aparcaments en 
bateria. Quin és el motiu?

Ens diuen que el camió està completament 
avariat i que de nou, indica que l’empresa que el 
guanyi s’haurà de fer càrrec de les despeses i de la 
retirada del camió avariat. ERC recorda que com a 
administració pública que és, l’ajuntament ha de 
donar bon exemple i que aquesta no ha estat una 
bona gestió. 

-El passat mes d’agost es publicà una carta 
a la Vanguardia on una parella de turistes es 
lamentaven del mal estat de conservació i de 
senyalització del Castell de Palafolls. A ERC ens 

preocupa tant que aquesta sigui la imatge que 
es puguin emportar els visitants com la resposta 
obtinguda per l’equip de govern. Aprofitem 
també per preguntar com està el pal del castell i 
quan hi pensen posar la senyera.

L’alcalde ens diu que aquest escrit és injust i que al 
castell s’hi han fet moltes coses. Que el castell no 
està degudament senyalitzat perquè així té menys 
visitants i no patim el risc de que el malmetin més. 
Pel que fa al pal ens diuen que millor no arreglar-
lo tant aviat, així no correm el risc de que el torni a 
trencar.

-Ens agradaria saber en què s’han gastat els 
9.000€ que han explicat  als veïns del carrer 
Francesc Macià per tal de solucionar el problema 
dels coloms, a l’edifici número 16 d’aquest carrer. 
Quina ha estat l’actuació? 

El regidor d’urbanisme ens fa saber que no són 
9.000€ sinó que són 12.000€.  Responem que no 
només no han solucionat el problema sinó que 
encara ha empitjorat ja que els coloms segueixen a 
la mateixa finca. També els recordem que els coloms 
són una plaga i que s’ha de fer quelcom per eradicar 
el problema.  Se’ls demana per escrit que relacionin 
les despeses de 12.000€ i en detallin l’actuació.

-Vam denunciar també que a la zona de la rotonda 
de l’empresa Bershka es fan curses de cotxes, 
enfilant-se aquest a la rotonda i quedant la grava 
escampada amb el conseqüent perill.

L’ Alcalde digué que s’havia augmentat la vigilància 
però que era un tema difícil.



preguntes al ple

-Coneixen l’existència d’un estudi de la UAB on 
s’avalua les dades que hi ha a les webs municipals 
sobre els representants polítics, com treballen, el 
compliment de programes electorals, recursos, 
en el que Palafolls suspèn amb un 32 sobre 100? 
Som conscients que s’està confeccionant la nova 
web i per tant caldria aprofitar-ho per dotar-la 
de més contingut informatiu per a una major 
transparència i control democràtic

Si que en són coneixedors d’aquest estudi però no 
estan massa d’acord.

-Quin criteri utilitzen per repartir l’espai destinat a 
col·locar les paradetes de Sant Jordi?

La regidora Loli Agüera (PSC), va respondre que 
ho reparteixen amb l’aparellador, tot i que eren un 
parell de parades que es queixaven per haver d’estar 
d’esquena al carrer, provocant malestar a la resta de 
parades.

-Tenen pensat comprar desfibril·ladors i col·locar-
los a llocs concrets de Palafolls?

S’està gestionant la possibilitat d’integrar 
desfibril·ladors en els vehicles de la policia municipal 
i van aprofitar per recordar la existència d’aquests 
aparells en el dispensari.

-La gent del barri de Sant Lluís ens ha fet arribar 
el seu malestar perquè, la gent que va amb cotxet 
o amb qualsevol tipus de transport especial els hi 
és molt complicat desplaçar-se fins a Palafolls, els 
accessos no estan pensats per poder facilitar el 
desplaçament d’aquests ciutadans. Des d’Esquerra 
els hi demanem que adeqüin els accessos actuals. 
Ens van respondre que s’ho miraran.

-També aprofitem per preguntar si tenen pensat 
fer alguna actuació per asfaltar i arreglar el camí 
que va des del camp de futbol a les fàbriques.

Ens expliquen que és una actuació que la fan cada 
cop que és necessaria. 

-Des d’ERC s’ha plantejat la necessitat de fer 
una campanya informativa per explicar el 
procediment d’actualització cadastral endegat 
des de la Gerència Territorial de Cadastre. Aquest 
fet ha generat multitud de notificacions a veïns, 
informant-los dels canvis en les seves propietats. 

-El representant d’EUiA del govern municipal 
va assegurar, davant la pregunta d’ERC en 
relació a la possibilitat que es dugués a terme 
l’extracció d’àrids al riu Tordera; que la posició 
de l’Ajuntament de Palafolls era rotundament 
contrària a la proposta de l’Ajuntament de Blanes 
per a complementar la platja de S’abanell. Ens 
alegrem d’aquesta postura i la recolzem.

-Des d’ERC sovint ens hem fet ressò del neguit 
dels veïns de Palafolls al voltant de l’estat 
d’abandonament en que, malauradament, es 
troben diverses obres a mig fer. Es tracta de 
situacions de potencial perill pels vianants i pels 
incauts que puguin accedir fàcilment a aquestes 
obres. 
És per això que a aquest darrer Ple hem proposat 
la redacció d’una nova ordenança, amb la 
participació de tots els grups municipals, que 
reculli uns procediments que garanteixin la 
seguretat a l’hora de gestionar aquestes situacions 
massa freqüents en el nostre paisatge urbà.

Susanna Pla
regidora ERC Palafolls

Mocions
ERC Palafolls va presentar una moció per declarar 
el ministre d’Educació espanyol, José Ignacio Wert 
persona non grata al nostre 
poble. La moció es va aprovar 
gràcies als 2 vots favorables 
d’ERC, els 2 de CiU, 1 
d’EUiA, i 3 del PSC. El PP 
va votar en contra, i 2 més del 
PSC es van abstenir.
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