ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DEL DIA 27 DE
GENER DE 2015

Núm.: PLE2015/1
Dia i hora: 27/01/2015 19:30:00
Lloc: Sala Ple
Assistents
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Regidor Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
Regidora Senyora MARGARITA MAURI JUNQUÉ
Regidor Senyor XAVIER RANGEL MARTÍNEZ
Tinent d'Alcalde Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
Regidor Senyor FREDERIC PRATS ESTEVE
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
Regidor Senyor LLUÍS PUJOL MASCORT
Regidor Senyor JOSEP GABARRÓ GUIRAO
Regidor Senyora SERGI SABRIÀ BENITO
Regidor Senyor XAVIER VILÀ BONMATÍ
Regidor Senyor MÀRIUS LLEDÓ SALVADOR
Regidora Senyora CARME FARRARONS TURRÓ
Regidor Senyor GUILLEM GENOVER RIBAS
Regidora Senyora ANA RECIO LÓPEZ
Regidor RICARDO MENOR PEIRÓ
Regidora Senyora LAURA GALIANA GARCIA
Regidor Senyor XAVIER RODRIGO LÓPEZ
Regidor Senyor EDUARD GUERRA CASTILLO
Interventor acctal. Senyor GUSTAU TAPIAS SOLÀ
Secretari Senyor MARIÀ VILARNAU MASSA

A la Sala Ple de la Casa Consistorial es reuneix el Ple per fer sessió Ordinària en
primera convocatòria, el dia i l'hora que s'indiquen a l'encapçalament, amb el següent:
Ordre del dia
A) PART RESOLUTÒRIA
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2.- RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA.- Coneixement.A.1) ASSUMPTES COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PRESSUPOST
I HISENDA
3.- SENTÈNCIA. Coneixement.4.- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.- Ratificació.5.- MODIFICACIÓ DE L'ESTRUCTURA I EL TIPUS DE DADES DEL FITXER BORSA
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DE TREBALL
6.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET, ACORDADA PER
L’ASSEMBLEA GENERAL D’AQUEST CONSORCI EN SESSIÓ PLENÀRIA DE 27 DE
NOVEMBRE DE 2014. Aprovació.7.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER CRÈDIT EXTRAORDINARI A CÀRREC
DE BAIXES PER ANUL·LACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE L'IPEP.
Aprovació inicial
A.2) ASSUMPTES COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME
8.- SENTÈNCIES URBANISME. Coneixement.9.- EXPEDIENT CORRESPONENT A L’ATERMENAMENT D’UNA FINCA DE
TITULARITAT MUNICIPAL SITUADA AL CARRER DEL MONTGRÍ, A LA
URBANITZACIÓ AIGUA XELIDA, A TAMARIU, CONFRONTANT AMB LES FINQUES
AMB NÚMEROS 19, 21 I 23 DEL CARRER DEL MONTGRÍ. Instrucció. Aprovació.-

B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
10.- INFORMES.11.- PRECS I PREGUNTES.-

Desenvolupament de la sessió
Una vegada comprovat pel secretari l’existència del “quòrum” que cal perquè pugui ser
iniciada la sessió, consistent en la majoria dels membres de dret que en formen part,
es passa a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
A) Part Resolutiva
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS
D’acord amb el que disposa l’article 108 del Reglament Orgànic Municipal, el president
sotmet a la consideració dels assistents l'esborrany de les actes de les sessions
anteriors següents:
•
•

PLE2014/15 Extraordinària 11/12/2014
PLE2014/16 Ordinària 23/12/2014

Sense que hi hagi intervencions es tenen per aprovades les mateixes per unanimitat.

2.- RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
Es dóna compte, a l’efecte d’assabentat, de les Resolucions dictades per l’Alcalde
President, durant el següent període:
 Període comprès entre el 18 i el 30 de desembre de 2014, número en ordre
correlatiu creixent de la 3148/2014 a la 3204/2014.

PLE2015/1 de 27 de gener de 2015

2

 Període comprès entre el 2 i el 22 de gener de 2015, número en ordre correlatiu
creixent de la 1/2015 a la 150/2015.

A.1) Assumptes comissió informativa de règim interior, pressupost i hisenda
3.- SENTÈNCIA. Coneixement.Relació de fets:
Vista la sentència dictada per la Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el rotlle d’apel·lació 196/2014,
interposat per l’Ajuntament de Palafrugell contra la sentència dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu número 2 de Girona en el recurs ordinari número 423/2009,
que va estimar el recurs contenciós administratiu interposat per la senyora Dolores
Rebollo Martínez contra l’acte administratiu impugnat (que desestimava la devolució
d’ingressos indeguts sol·licitat per la part actora) que s’anul·lava i es condemnava a
l’administració a abonar la quantitat corresponent en concepte d’ingressos indeguts,
per la qual es desestima per improcedent el recurs d’apel·lació interposat per
l’Ajuntament de Palafrugell.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Donar-se per assabentat de l’esmentada sentència.
Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
No s'han fet intervencions.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.

4.- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.- Ratificació.Relació de fets:
Vista la Resolució de l’Alcaldia número 73/2015, de data 14 de gener de 2015, per la
qual es va resoldre donar-se per assabentat de l’executòria número 1182/2014, de la
Secció Tercera de l’Audiència Provincial de Girona, en relació a la inhabilitació
especial per a l’exercici del càrrec de policia local de Palafrugell del funcionari senyor
Alexandre Luís Cruz, amb efectes a la data de fermesa de la sentència penal, així com
revocar i deixar sense efectes la comissió de serveis atorgada per ocupar el lloc de
treball d’agent de la Policia Local de Calonge, tramitant la baixa del funcionari
condemnat, en la Seguretat social, amb el pagament de les retribucions meritades i no
liquidades incloent la liquidació de les parts proporcionals, si procedeix.
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Atesa la Resolució de l’Alcaldia número 74/2015, de data 14 de gener de 2015, per la
qual es va resoldre donar-se per assabentat de l’executòria número 1182/2014, de la
Secció Tercera de l’Audiència Provincial de Girona, en relació a la inhabilitació
especial per a l’exercici del càrrec de policia local de Palafrugell del funcionari senyor
Alberto Castillo Medina, i tenir per extingida la relació funcionarial amb efectes de la
data de fermesa de la sentència penal.
Atesa la Resolució de l'Alcaldia número 107/2015 de 19 de gener, per la qual es
delega la potestat sancionadora a l’òrgan competent de XALOC, en funció de la seva
normativa interna, Organisme que exerceix les funcions delegades a la Diputació de
Girona, en matèria de gestió i recaptació voluntària i executiva dels expedients
sancionadors en matèria de trànsit urbà, la qual quedarà vinculada quant a la seva
durada i vigència al conveni de delegació esmentat .
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Ratificar les esmentades resolucions.
Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
No s'han fet intervencions.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.

5.- MODIFICACIÓ DE L'ESTRUCTURA I EL TIPUS DE DADES DEL FITXER BORSA
DE TREBALL.- Aprovació.Relació de fets:
L’Ajuntament de Palafrugell ofereix un servei d’inserció laboral. A aquest efecte
disposa del fitxer denominat Borsa de treball creat amb anterioritat i degudament
inscrit al Registre de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Aquest fitxer ha de
ser parcialment modificat atès que es fa necessari obtenir i tractar noves dades de les
persones que s’inscriuen a la Borsa, dades que fins ara no eren objecte de tractament.
El tractament d’aquestes noves dades es considera necessari per a oferir un millor
servei a les persones interessades.
L’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal regula la creació, modificació o supressió de fitxers de dades de
caràcter personal de les administracions públiques. Estableix que l’acord de creació,
modificació o supressió s’ha d’efectuar per mitjà de disposició de caràcter general.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Modificar l’estructura i el tipus de dades del fitxer Borsa de treball, dades que
correspondran a persones interessades en conèixer ofertes d’ocupació laboral.
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L’estructura i tipus de dades d’aquest fitxer seran les següents:
“Nom i cognoms, DNI/NIF, adreça postal i electrònica, telèfon, fax, signatura; lloc i data
de naixement, procedència, data d’arribada al país, nacionalitat, sexe, estat civil,
dades familiars, permisos, formació i titulacions, carnets professionals, idiomes,
coneixements d’informàtica experiència professional, situació laboral, propietats i
possessions (disponibilitat de vehicle propi, dades de salut (grau de minusvalidesa)”.
Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
La senyora Zaragoza presenta la proposta de modificació de fitxers.
El senyor Guerra pregunta perquè es demanen dades de salut i de propietat.
Contesta la senyora Zaragoza dient que les dades de salut són la minusvalidesa per si
a les ofertes de feina es busca aquest perfil, i la propietat és per saber si es disposa de
vehicle propi.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.

6.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET, ACORDADA
PER L’ASSEMBLEA GENERAL D’AQUEST CONSORCI EN SESSIÓ PLENÀRIA DE
27 DE NOVEMBRE DE 2014. Aprovació.Relació de fets:
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del que
l’Ajuntament de Palafrugell en forma part com a ens consorciat.
Vist que l’Assemblea general del Consorci Localret, en sessió de 27 de novembre de
2014 va adoptar, entre d’altres, els acords següents:
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni
al·legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord
amb la següent redacció (conforme al text refós que s’adjunta com a annex):
“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET
Article 2
L’article 2 incorpora un últim apartat:
“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”.
Article 7
L‘article 7 incorpora un tercer apartat:
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“7.3. El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la
condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”.
Article 23
L’article 23 queda redactat de la següent manera:
“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del President
i tindrà la condició de personal laboral d’Alta Direcció”.
Article 25
L’article 25 queda redactat de la següent manera:
“Personal
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves
finalitats, i que estarà constituït per:
a) Personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà en la
plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació administrativa que
correspongui en la seva administració d’origen, i el personal laboral mitjançant el
mecanisme de la successió d’empresa o la que correspongui d’acord amb la legislació
laboral vigent.
b) Personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb anterioritat
a 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el marc de
la normativa local i pressupostària.
25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.
25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la
legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment
aplicables”.
Article 26
L’article 26 queda redactat de la següent manera:
“Secretaria i Intervenció
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció.
26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona
o pel personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressarhi titulació superior en dret.
26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmicafinancera i pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament de
Barcelona o per funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’aquest i que la
exercirà d’acord a la normativa que regeix a l’Ajuntament de Barcelona”.
Article 29
L’article 29 queda redactat de la següent manera:
“Règim pressupostari, comptable i de control
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29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa
vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos
econòmics i a la normativa que sobre la matèria estableixi l’Ajuntament de Barcelona.
El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou en el compte general de
l’Ajuntament de Barcelona.
29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del
pressupost, així com els requeriments d’informació comptable i financera, al calendari
municipal, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la normativa
d’aplicació.
29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que
fa, entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de despeses, als
dipòsits del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a l'operatòria en
pagaments. Tots els actes, documents i expedients de l’Administració del Consorci i
de totes les entitats depenents d’aquest, amb independència de la seva naturalesa
jurídica, de la que se’n derivin drets i obligacions de contingut econòmic estaran
subjectes al control i la fiscalització interna per la Intervenció del Consorci en els
termes establerts als articles 213 a 222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmicofinancera i pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de
control financer i funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan administratiu,
amb la denominació d’Intervenció general.
29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la
direcció de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona”
Article 29 bis
S’incorpora un article 29 bis
“Autoritzacions
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de
Barcelona per:
a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol altra
persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.
b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i
avals”.
Article 32
L’article 32 queda redactat de la següent manera:
“Separació del Consorci
32.1 Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol moment. El
dret de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a l’Assemblea General
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del Consorci.
32.2 L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració que hagi
exercit el dret acrediti estar al corrent del seus compromisos adquirits i garanteixi la
liquidació de les seves obligacions pendents.
32.3 Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci haurà
d’acordar a quina de les restants administracions integrants del Consorci, s’adscriu en
aplicació dels criteris establerts en la LRSAL”.
Article 33
L’article 33 queda redactat de la següent manera:
“Dissolució del Consorci
33.1 El Consorci es dissoldrà per les causes següents:
a) Acord unànime de tots els membres que l’integren.
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants.
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.
d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria absoluta
dels seus membres.
e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes.
33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.
33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador. A
manca d’acord, exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del Consorci.
33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre
del Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la seva aportació
anual i el número d’anys que efectivament hagi estat integrat com a membre de ple
dret en el Consorci.
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que tindrà lloc
el pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva.
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per aquests
Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada
amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i poder així aconseguir els
objectius del Consorci”.
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels
estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació
perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el
benentès que si no se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un
cop transcorregut l’esmentat termini.
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública de
forma conjunta, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
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dels ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les al·legacions i les esmenes
corresponents”.
Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes
s’ajusten al que disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració local i 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització
del Sector Públic i d’altres mesures de reforma administrativa.
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu
que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de
govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes
formalitats que per a la seva aprovació.
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar
amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació.
Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès
per part del Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini de
trenta dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
6770, de 15 de desembre 2014.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret,
acordada per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de
novembre de 2014, en els termes exposats anteriorment.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i
efectes escaients.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
El senyor Gabarró presenta la proposta de modificació dels estatuts del Consorci
Localret.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.

7.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER CRÈDIT EXTRAORDINARI A CÀRREC
DE BAIXES PER ANUL·LACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE L'IPEP.
Aprovació inicial
Relació de fets:
Vista la memòria de l’àrea d’hisenda per la qual sol·licita la incoació d’un expedient de
PLE2015/1 de 27 de gener de 2015

9

modificació de crèdits en el pressupost de despeses d’enguany de
Promoció Econòmica de Palafrugell .

l’Institut de

Vist l’informe emès per l’interventor de fons en data 22 de gener de 2015.
Aquesta Alcaldia Presidència proposa als membres de la Corporació l’adopció dels
següents acords
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació pressupostària de crèdit extraordinari en
el pressupost de despeses d’enguany de l’Institut de Promoció Econòmica de
Palafrugell mitjançant baixes per anul·lació, en les partides que es detallen :
Crèdit extraordinari :
Partida
Denominació
32 4310 48900 Subvenció ACOPA

Crèdit inic. Suplem.
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00

Crèdit def.
8.000,00
8.000,00

Partida
Denominació
Crèdit inic. baixa.
32 4310 22610 Despeses per foment comerç
8.000,00
i mercat
16.100,00
16.100,00 8.000,00

Crèdit def.
8.100,00

Fons de finançament : Baixes per anul·lació

8.100,00

Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 169 del Reial Decret Legislatiu
2/2004 pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la província, per un termini de 15 dies
hàbils, durant els quals s’admetran reclamacions i suggeriments davant el Ple, el qual
disposarà d’un mes per resoldre-les. En cas que no es presentin reclamacions,
l’expedient s’entendrà definitivament aprovat.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
El senyor Genover mostra el seu vot a favor de la proposta, ja que això significa la
recuperació d'una associació del municipi que ha passat moments difícils.
El senyor Sabrià manifesta el seu suport a la proposta i desitja sort a la nova Junta de
l'associació, que tingui una bona i llarga trajectòria i que ajudi a millorar el comerç del
municipi, per tant, ens sembla que poder signar el conveni i que puguin disposar
d'aquest punt de partida és important.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.
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A.2) Assumptes de la comissió informativa d'urbanisme, obres, serveis, medi
ambient i habitatge
8.- SENTÈNCIES URBANISME. Coneixement.Relació de fets:
Vista la sentència dictada per la Secció Cinquena del Tribunal Suprem en el recurs de
cassació número 2582/2012, interposat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament
de Palafrugell contra la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, que va resoldre el recurs contenciós administratiu número 531/2007,
estimant parcialment el recurs interposat pels actors i declarant nul l’acord de 2
d’octubre de 2006 de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, sentència que
declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte del recurs de cassació, per considerar que
una vegada ferma la sentència dictada per aquest mateix Tribunal en data 23 de juliol
de 2014, recurs de cassació 747/12, no té sentit pronunciar-se sobre la legalitat dels
acords que ja han estat anul·lats per sentència ferma i que han estat expulsats de
l’ordenament jurídic.
Atesa la sentència dictada per la Secció Cinquena del Tribunal Suprem en el recurs de
cassació número 1794/2012, interposat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament
de Palafrugell contra la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, que va resoldre el recurs contenciós administratiu número 530/2007,
estimant parcialment el recurs interposat pels actors i declarant nul l’acord de 2
d’octubre de 2006 de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, sentència que
declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte del recurs de cassació, per considerar que
una vegada ferma la sentència dictada per aquest mateix Tribunal en data 23 de juliol
de 2014, recurs de cassació 747/12, no té sentit pronunciar-se sobre la legalitat dels
acords que ja han estat anul·lats per sentència ferma i que han estat expulsats de
l’ordenament jurídic.
Atesa la sentència dictada per la Secció Cinquena del Tribunal Suprem en el recurs de
cassació número 2027/2012, interposat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament
de Palafrugell contra la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, que va resoldre el recurs contenciós administratiu número 116/2008,
estimant parcialment el recurs interposat pels actors i declarant nul l’acord de 2
d’octubre de 2006 de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, sentència que
declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte del recurs de cassació, per considerar que
una vegada ferma la sentència dictada per aquest mateix Tribunal en data 23 de juliol
de 2014, recurs de cassació 747/12, no té sentit pronunciar-se sobre la legalitat dels
acords que ja han estat anul·lats per sentència ferma i que han estat expulsats de
l’ordenament jurídic.
Atesa la sentència dictada per la Secció Cinquena del Tribunal Suprem en el recurs de
cassació número 1675/2012, interposat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament
de Palafrugell contra la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, que va resoldre el recurs contenciós administratiu número 114/2008
estimant parcialment el recurs interposat pels actors i declarant nul l’acord de 2
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d’octubre de 2006 de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, sentència que
declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte del recurs de cassació, per considerar que
una vegada ferma la sentència dictada per aquest mateix Tribunal en data 23 de juliol
de 2014, recurs de cassació 747/12, no té sentit pronunciar-se sobre la legalitat dels
acords que ja han estat anul·lats per sentència ferma i que han estat expulsats de
l’ordenament jurídic.
Atesa la sentència dictada per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el rotlle d’apel·lació
23/2012 dimanant del procediment ordinari número 256/2008 tramitat davant el Jutjat
Contenciós Administratiu número 3 de Girona, interposat pel senyor Fernando Abril
Guillamot i AGFEMER, S.A., contra la sentència dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu número 1 de Girona per la qual es desestimava el recurs dirigit contra
l’acord de Junta de Govern Local de data 28 de març de 2008, que al mateix temps
desestimava el recurs de reposició formulat contra l’acord de Ple de l’Ajuntament de
Palafrugell de data 30 de gener de 2008 que va aprovar el Projecte de camí de Ronda
entre Tamariu i Cala Pedrosa, a executar prèvia expropiació forçosa dels terrenys
propietat dels recurrents, per la qual s’estima el recurs d’apel·lació interposat per les
parts apel·lants, revoca la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu
número 3 de Girona i anul·la el projecte de camí de ronda entre Tamariu i Cala
Pedrosa, amb l’obligació de fer públic aquest veredicte a través del BOP i del tauler
d’edictes.
Atès l’informe pres per la Comissió informativa d’urbanisme, pla de barris, obres
públiques, serveis municipals i medi ambient, a la sessió celebrada el 20 de gener de
2015.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Donar-se per assabentat de les esmentades sentències.
Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
No s'han fet intervencions.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.

9.- EXPEDIENT CORRESPONENT A L’ATERMENAMENT D’UNA FINCA DE
TITULARITAT MUNICIPAL SITUADA AL CARRER DEL MONTGRÍ, A LA
URBANITZACIÓ AIGUA XELIDA, A TAMARIU, CONFRONTANT AMB LES
FINQUES AMB NÚMEROS 19, 21 I 23 DEL CARRER DEL MONTGRÍ. Instrucció.
Aprovació.Relació de fets:
Vist el contingut de la Resolució de l’Alcaldia número 2981/2014, de data 1 de
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desembre de 2014, que va resoldre que s’incoés expedient d’atermenament de la finca
de titularitat municipal, part, amb naturalesa de bé de domini públic adscrita a l’ús
públic, inclosa a la vialitat del carrer del Montgrí i, part, sobrant de via pública, a
l’alçada dels números 19, 21 i 23 del carrer del Montgrí, a la urbanització Aigua Xelida,
a Tamariu, terme municipal de Palafrugell, i va disposar que per part dels serveis
tècnics municipals es portés a terme la redacció d’una memòria justificativa, així com
l’elaboració d’un pressupost sobre les despeses d’atermenament per part de
l’interventor municipal.
Atès que del contingut de la memòria elaborada per l’arquitecte municipal en data 10
de desembre de 2014, que consta a l’expedient administratiu, se’n desprèn la
conveniència de practicar l’atermenament de la següent finca:
Franja de terreny de forma sensiblement corba amb una superfície total de quatrecents setanta-tres metres amb cinquanta-dos decímetres quadrats (473,52 m2), i una
extensió perimetral de cent catorze metres amb vint-i-cinc decímetres (114,25 ml), part
de la qual concretament cent noranta-dos metres amb trenta-quatre decímetres
quadrats (192,34 m2) estan qualificats de vialitat pública, que forma part del carrer del
Montgrí i, part, concretament dos-cents vuitanta-un metres amb divuit decímetres
quadrats (281,18 m2) corresponen a sobrant de via pública. Llinda: al Nord, part, amb
finca propietat del senyor William David Wright i de la senyora Carol Patricia Wright;
part, amb finca propietat del senyor Miguel Gaspar Alba i de la senyora Raquel Gómez
de la Hermosa i, part, amb finca propietat del senyor José Martínez Grau i de la
senyora Clara Martín Sierra; al Sud, amb el traçat del carrer del Montgrí; a l’Est, amb
finca que cadastralment consta a nom del senyor Lewin Matthew John; i a l’Oest, amb
finca que cadastralment consta a nom de la senyora Maria de les Neus Corredor Mató.
Atès el contingut de l’informe emès per l’interventor de fons accidental en data 14 de
gener de 2015.
Atès el contingut de l’informe emès conjuntament pel secretari i per l’assessora
jurídica municipal en data 15 de gener de 2015.
Atès que l’article 4.1.d de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local i l’article 226 del 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, estableixen la potestat dels
ajuntaments per poder executar en via administrativa l’atermenament dels propis béns
i els dels particulars confrontants.
Atès el contingut de l’article 136 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals.
Atès el que disposen els articles 139 i 140 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals.
Atès el contingut de l’article 52 del 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.
Atès el contingut de l’informe emès per la Comissió Informativa d’urbanisme, pla de
barris, obres públiques, serveis municipals i medi ambient en data 22 de gener de
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2015.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Instruir l’expedient per a practicar l’atermenament de la finca de titularitat
municipal següent:
Franja de terreny de forma sensiblement corba amb una superfície total de quatrecents setanta-tres metres amb cinquanta-dos decímetres quadrats (473,52 m2), i una
extensió perimetral de cent catorze metres amb vint-i-cinc decímetres (114,25 ml), part
de la qual concretament cent noranta-dos metres amb trenta-quatre decímetres
quadrats (192,34 m2) estan qualificats de vialitat pública, que forma part del carrer del
Montgrí i, part, concretament dos-cents vuitanta-un metres amb divuit decímetres
quadrats (281,18 m2) corresponen a sobrant de via pública. Llinda: al Nord, part, amb
finca propietat del senyor William David Wright i de la senyora Carol Patricia Wright;
part, amb finca propietat del senyor Miguel Gaspar Alba i de la senyora Raquel Gómez
de la Hermosa i, part, amb finca propietat del senyor José Martínez Grau i de la
senyora Clara Martín Sierra; al Sud, amb el traçat del carrer del Montgrí; a l’Est, amb
finca que cadastralment consta a nom del senyor Lewin Matthew John; i a l’Oest, amb
finca que cadastralment consta a nom de la senyora Maria de les Neus Corredor Mató.
Segon.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a tots els titulars de les finques
confrontants, i als titulars de drets reials que existeixin constituïts sobre les mateixes.
Tercer.- Publicar l’anunci de l’atermenament al BOP i exposar-lo al taulell d’anuncis de
l’Ajuntament de Palafrugell amb seixanta dies d’antelació a la data fixada per a l’inici
de les operacions d’atermenament.
Quart.- Fixar per a dur a terme els treballs d’atermenament a la finca situada al carrer
del Montgrí, a Tamariu, el dia 7 de setembre de 2015, a partir de les 9 hores del matí,
emplaçant el dia i hora senyalats als propietaris confrontants perquè se serveixin
comparèixer al lloc indicat.
Cinquè.- Comunicar a tots els interessats que fins vint dies abans de la data fixada per
als treballs d’atermenament, podran presentar tots els documents que estimin avinents
com a prova i defensa dels seus drets.
Sisè.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord al senyor registrador del Registre de
la Propietat de Palafrugell, per tal que estengui nota al marge de la finca registral 5592,
inscrita en el Registre de la Propietat de Palafrugell al tom 3039, llibre 628, foli 62, a
nom de l’Ajuntament de Palafrugell, de la qual en forma part la finca que es pretén
atermenar.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor Rangel manifestant que aquest és un punt de l'inici de l'expedient
d'atermenament d'una finca de propietat municipal, és un punt una mica estrany
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perquè normalment no solen passar per plenari però es produeix arrel d'una
problemàtica entre veïns que reivindiquen davant dels jutjats quina és la propietat
exacta seva. Estem parlant d'una finca del carrer Montgrí, a la zona d'Aigua Xelida,
que històricament també és producte, tal com es va explicar a la Comissió Informativa
d'Urbanisme, és producte de problemes entre veïns relacionats amb el que és la
delimitació exacta de la seva propietat. Hi ha hagut una denuncia, els jutjats ens
demanen que com que aquestes tres finques confronten amb una finca de propietat
municipal classificada de vialitat i de zona verda, cal que l'Ajuntament es pronunciï
exactament sobre quins són els límits d'aquesta finca de propietat municipal i per això
el que fem és instruir aquest expedient d'atermenament de la nostra finca en relació
amb les finques de titularitat privada.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.

B) Control i fiscalització dels òrgans de govern
10.- INFORMES.No n'hi han hagut.

11.- PRECS I PREGUNTES.Intervé la senyora Galiana manifestant que té un prec. Al carrer Creu Roquinyola hi ha
queixes dels veïns per l'estat en que està el carrer sobretot quan plou perquè s'omple
d'aigua, hi ha dificultats perquè els veïns puguin passar i les tuberies tampoc va massa
bé. Hi ha problemes de salubritat i problemes d'accés dels veïns, fins i tot les persones
que volen accedir a la via verda també tenen dificultat de passar. Era per posar en
coneixement aquestes queixes de la gent que transita per aquesta zona i a veure si
estava previst fer algun tipus d'actuació al respecte.
- senyor Rangel: Som conscients de la problemàtica que es produeixi a la zona aquella
del final del carrer Creu Roquinyola i també del final del carrer Daró i tot el que fa
referència al que en podríem anomenar la part final urbana de la Riera de l'Aubi en
relació a la seva connexió amb la part rústica. De les darreres pluges el que sí s'ha
produït és un sanejament molt important i una incorporació d'un parell de pous de
plujanes que permetran desaiguar aquella zona amb una mica més d'efectivitat,
esperem, i també pel que fa referència a la seva connexió amb la via verda, vull
recordar que en breu han de començar unes obres d'elaboració del passadís, que
tenim posades en el Pla d'Obres i Serveis i que és d'aquelles que en aquests moments
estan pendents d'iniciar-se.
- senyor Menor: Primer faria un prec que ja vaig avançar l'any passat, referent a la
Plaça Joan XXIII, que ja s'ha protegit la zona infantil i ha quedat força bé, però si
veritablement es vol millorar la seguretat en aquella plaça, que és un plaça
estrictament per la maina, entenc que potser en alguna zona hi ha algun dret d'algun
vehicle per poder aparcar, si hi ha algun garatge, però no els 25, 30 o 15 cotxes que
habitualment hi ha allà i que van circulant quan la mainada passa d'un costat a l'altre
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corrents. Jo faria un prec en el sentit que miressin si es pot restringir la circulació i
l'aparcament en aquella plaça.
I després faria una pregunta, perquè s'ha fet una intervenció també davant del col.legi
Pi Verd de cares a fer un pàrquing ben fet, en condicions, i ha quedat força bé, però la
meva pregunta és que no entenc exactament quin és l'objectiu de l'obra que s'ha fet en
aquella esplanada.
- senyor Rangel: Recollim el prec de la plaça Joan XXIII, ja sap, com vostè ha dit que
hem fet una intervenció en relació al tancament i la millora d'aquell espai de jocs
infantils, sabem que és un espai complicat i la convivència entre aparcament, vehicles i
ús públic d'aquell espai, té certes petites situacions que cal millorar, segur.
Pel que fa al que em demana en relació a l'espai que hi ha al davant de l'Escola del Pi
Verd. En el Consell escolar, una de les reivindicacions històriques des que hi ha
l'escola, que ha passat de mòduls cap a la nova implantació, és la demanda i la gestió
de la circulació i de l'aparcament. En relació a aquesta doble vessant, portem uns tres
mesos fent-hi petites intervencions, una d'elles ha estat la millora d'aquell solar que és
privat i que es feia servir de forma una mica sense gaire control, com a aparcament, i
que després de converses amb la propietat i després d'establir-hi un conveni en el qual
ens el deixa per poder fer servir l'ús d'aparcament, s'hi ha fet una petita intervenció de
millora que possiblement caldrà anar millorant a mesura que anem detectant
problemes, com és l'escorrentia de les aigües, els accessos dels dos nivells que hi ha
entre el carrer i el propi aparcament, però crec que en el conjunt d'aquell espai i de
l'entorn, l'aportació d'aquell solar amb aquells 100 o 120 aparcaments que hi ha allà
per als professors però sobretot també pels pares i mares d'alumnes de l'escola, és un
espai que dóna resposta a la gran majoria de les necessitats relacionades amb
l'aparcament d'aquella escola, no té cap més aspiració que col.laborar en aquest
sentit, en la millora de l'entorn al voltant de l'Escola Pi Verd.
- senyor Menor: Aquesta actuació s'ha fet amb un tancament, s'han posat unes
tanques de terra en tot l'entorn, i per mi, el tema de seguretat, que és el que va dir a
principi d'estiu de cares al nou curs escolar, és que la seguretat ha empitjorat, aquí sí
que ha empitjorat. Hi ha un espai molt macu, que da molt bé tècnicament, però ha
quedat oberta una porta única i exclusivament al carrer de la Tarongeta, al carrer
Terral ha quedat tancat del tot, amb la qual cosa, tots els cotxes que aparcaven al
carrer Terral, que és una plataforma única, accés per entrar i sortir la gent que va al
col.legi, la mainada amb els pares, cotxets, han de baixar per aquell carrer, que és un
carrer que és un cul de sac, que els cotxes entren i surten per allà, que a més a més, a
part d'aparcar en línia, s'aparca en línia i en bateria. Jo els hi demano que vagin a
mirar bé el carrer Terral, a més a més ara com que no poden entrar els cotxes a l'altre
costat, que hi ha l'aparcament, que ha millorar però s'ha restringit l'ús, la situació del
carrer del Terral ha empitjorat. Doneu una volta algun dia per allà i veureu com està
aquell carrer.
- senyor Fernandez: Mirarem el tema de seguretat, si podem fer alguna actuació
addicional ho farem, no es preocupi.
- senyor Vilà: Com deueun suposar he fet un seguiment del concurs d'escombraries i
he pogut detectar almenys tres modificacions en el perfil del contractant, amb els seus
decrets corresponents. Han canviat de puntuació, han canviat un import de 2.800.000
a 1.200.000, hi ha hagut un altre canvi de puntuació, una anul.lació d'un altre punt, i
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han fet una correcció d'unes fitxes de contenidors. Tal com es diu en els decrets, es
poden rectificar d'ofici sense cap problema perquè la Llei ho permet, també estaria bé
haver-ho comentat en alguna comissió, però ara venen les preguntes.Ja està, s'ha
revisat tot a fins, no hi ha cap altre error?, faren més canvis?, en tenen algun altre en
cartera?, i la pregunta definitiva, és segur aquest plec?, perquè si en 15 dies l'hem
modificat tres vegades, que no ens el tombin al priemr recurs de l'empresa que perdi,
que ens presentin un recurs. Aquesta és la nostra preocupació.
- senyor Fernandez: La resposta a aquesta pregunta la farem compartida el regidor de
serveis i jo, jo li contestaré en referència al que vostè demana si és segur el plec. Li
diré que ningú pot dir que un plec sigui segur, ningú, perquè si vostè analitza diferents
municipis del nostre entorn veurà com molts han tingut diferents recursos. Que ens fa
l'efecte que és segur, és obvi, però jo com a alcalde no li puc garantir que aquest plec
finalment sigui el que l'ògan de contractació li doni el visiplau. La resta de coses que
vostè ha demanat si el regidor té a bé explicar-les-hi ho pot fer.
- senyor Rangel: Vostè ha dit que ho faríem compartit, jo també assumiré aquesta part
i ho faré compartit amb el senyor secretari. Jo la vessant purament administrativa de
correcció de dades que s'ha fet en aquest plec d'escombrarie, vostè comprendrà que
el que no farem serà anar fent comissions informatives per explicar-li que hem fet
correccions d'ofici en relació a aspectes purment puntuals. També li vull recordar que
en l'anterior plenari que vostè va fer la intervenció que tots recordem, jo li vaig dir que
si hi havia alguna cosa que ho poguessim incorporar, faríem els prossibles per
incorporar-ho i crec que una d'aquestes és una de les modificacions que es varen fer,
no li puc donar més informació, i si el senyor secretari vol ampliar aquesta intervenció,
jo crec que ens ajudarà a aclarir una mica més tots aquests dubtes que té.
- senyor secretari: Arrel de les peticions d'informació que fan les empreses que es
volen presentar a la licitació, hem detectat tres o quatre errors materials que hi havia
en el plec, alguna suma aritmètica que no donava, en el cas aquests de la xifra
aquesta dels 2.000.000 d'euros que baixava a 1.200.000, era una error de transcripció
que en el projecte d'explotació estaven comptats els imports de les parts fixes dels tres
serveis i en un lloc determinat del plec, per comptes de transcriure l'import
corresponent a la prestació de recollida d'escombraries es vatranscriure el total de les
parts fixes per això sumava els dos milions. Eren errors que d'una lectura acurada dels
plecs i de la documentació annexa es podia deduir que la dada no era la correcta i per
això hem fet aquestes tres modificacions.
En relació al tema de la seguretat del plec, també posar en coneixement que el
divendres va entrar un recurs especial en matèria de contractació, ens ho van
comunicar des del tribunal Català de recursos contractuals, teníem dos dies per enviar
l'expedient administratiu, el varem enviar el dilluns, i ara estem a l'espera que el
Tribunal resolgui. És una impugnació que ha fet una empresa que es diu Limasa, en
relació a la configuració jurídica que s'ha fet del plec, especialment que s'hagi
configurat com un contracte de gestió de serveis públics, aquesta empresa entenia
que el preu que haviem estalert no era suficientment variable com per traslladar el risc
de la concessió en el contractista, sinó que entenia que era un contracte de serveis,
que no haviem traslladat suficient risc d'explotació en el concessionari a través de la
configuració del preu. Ara estem a l'espera que el tribunal català resolgui.
- senyor Vilà: Jo havia vist el recurs del sindicat, que es denega, i que no té res a
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veure amb el que vostè ha explicat. Ara que hi ha aquest nou recurs, s'ha d'esperar o
què passa?.
- senyor Fernandez: No, s'ha demanat una cautelar de suspensió que s'ha desestimat,
i dir que aquesta empresa que presenta el recurs és una empresa que no s'havia
presentat mai a cap concurs, pot ser una empresa utilitzada per una altra perquè
presenti el recuros, però en qualsevol cas nosaltres el que hem fet és no acceptar la
suspensió cautelar que demanava, la tramitació segueix igual, el que passa és que
òbviament hem d'esperar que el Tribunal digui el què penso que més o menys tenen
dos mesos per contestar, però en qualsevol cas això retarda el procés, és obvi.
- senyor Vilà: Però el termini finalitza igualment el dia 6 de febrer?.
- senyor Fernandez: El termini s'acaba igualment, el que passa és que ho podem
adjudicar fins que no tinguem el recurs. Els terminis van igual, però nosaltres el que no
farem serà adjudicar el servei fins que no tinguem la resolució i la contesta del recurs.
- senyor secretari: De fet, sí que podem adjudicar però per un tema de prudència seria
recomanable esperar a fer l'adjudicació a què sortis la resolució, per després no haver
d'anul.lar una adjudicació ja feta, en el cas que sortis una resolució desfavorable.
Volia dir que a part de les correccions d'errors, també hem hagut de publicar tres o
quatre aclariments més a les empreses. És un plec realment complex i aleshores si feu
un cop d'ull als plec d'aquestes dimensions que es van publicant en altres
administracions, veureu que també el fet que s'hagin de fer esmenes, aclariments,
avisos, és una cosa habitual en aquests tipus de contractacions.
- senyor Vilà: Voldria fer una pregunta tècnica al secretari. Així quan obres el perfil del
contractant, que hi posa última modificació, quan obres el plec ja està modificat?.
- senyor secretari: Sí.

I no havent-hi cap més assumpte per tractar s’aixeca la sessió essent un quart de nou
del vespre. En dono fe.
Diligència: Aquesta acta ha estat aprovada sense esmenes pel Ple del dia XXX.
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