ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DEL DIA 24 DE
FEBRER DE 2015

Núm.: PLE2015/2
Dia i hora: 24/02/2015 19:30:00
Lloc: Sala Ple
Assistents
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Regidor Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
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 EDUARD GUERRA CASTILLO
Interventor acctal. Senyor GUSTAU TAPIAS SOLÀ
Secretari Senyor MARIÀ VILARNAU MASSA
S'han excusat d'assistir-hi:
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
Regidor Senyor XAVIER RODRIGO LÓPEZ
A la Sala de Plens 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.- SENTÈNCIES. Coneixement.1

4.- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. Ratificació: a) Nomenament de lletrada dels
serveis jurídics municipals. b) Nomenament per comparèixer i personar-se
l’Ajuntament davant de jutjats. c) Donar-se per assabentat.5.- CANVI DE TITULAR DEL CONCURS DE GESTIÓ DE BAR-RESTAURANT I
TERRASSA EXTERIOR DEL FAR DE SANT SEBASTIÀ.- Aprovació.
6.- DEVOLUCIÓ FIANÇA, DEL PROCEDIMENT OBERT, DE LA GESTIÓ DELS
SERVEIS PÚBLICS DE NETEJA VIÀRIA, PLATGES, MERCATS, RECOLLIDA DE
RESIDUS DE PROCEDENCIA DOMÈSTICA, NO DOMÈSTICA, RECOLLIDES
ESPECÍFIQUES I EL SEU TRANSPORT A L'ABOCADORS I GESTIÓ DE LA
DEIXALLERIA, EN LA MODALITAT DE CONCESSIÓ.- Aprovació.
7.- DENOMINACIÓ DE CARRERS I ESPAIS PÚBLICS: DENOMINACIÓ DE LA
PLAÇA DE CAN MARIO COM A PLAÇA DE CAN MARIO - JOAN MIQUEL AVELLÍ.Aprovació.8.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ I SEGURETAT
VIAL.- Aprovació definitiva.9.- MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DELS MERCATS MUNICIPALS.- Aprovació
inicial.10.- EXECUCIÓ PRESSUPOST A 31/12/2014 I INFORMES MOROSITAT 3R I 4T
TRIMESTRE 2014. Informació
11.- CONCESSIÓ BONIFICACIÓ ICIO. Aprovació.A.2) ASSUMPTES COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME
12.- SENTÈNCIES I INTERLOCUTÒRIA URBANISME. Coneixement.13.- CANCEL•LACIÓ DE CÀRREGUES, AGRUPACIÓ DE DUES FINQUES DE
TITULARITAT MUNICIPAL I DECLARACIÓ D’OBRA NOVA. Aprovació.14.- OPERACIONS JURÍDIQUES COMPLEMENTARIES DEL PROJECTE DE
REPARCEL•LACIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA PMU-3.1, RIERA DE LLAFRANC
II. Aprovació.A.3) ASSUMPTES COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
15.- CONSTITUCIÓ DE LA FUNDACIÓ TOM SHARPE, NOMENAMENT DE PATRÓ I
CESSIÓ D’ESPAIS.-Aprovació.B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
16.- INFORMES.17.- 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
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sotmet a la consideració dels assistents l'esborrany de les actes de les sessions
anteriors següents:
- .PLE2015/1 Ordinària 27/01/2015
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
durant els següents períodes:
- Període comprès entre el 23 de gener i el 20 de febrer de 2015, número en ordre
correlatiu creixent de la 151/2015 a la 416/2015.

A.1) Assumptes comissió informativa de règim interior, pressupost i hisenda
3.- SENTÈNCIES. Coneixement.Relació de fets:
Vista la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Girona en
el procediment abreujat número 358/2011, interposat per la senyora Olaya García
Rodríguez, contra l’acord de data 30 de juny de 2011 que va desestimar la reclamació
de responsabilitat patrimonial de l’administració interposada per la part actora pels
danys ocasionats com a conseqüència de la caiguda al carrer Pompeu Fabra de
Palafrugell, per la qual s’estima parcialment la demanda interposada per la part actora
i condemna a l’administració demandada a satisfer el 50% de la quantitat reclamada
més els interessos legals.
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: a) Nomenament de lletrada dels
serveis jurídics municipals. b) Nomenament per comparèixer i personar-se
l’Ajuntament davant de jutjats. c) Donar-se per assabentat.3

Relació de fets:
Vista la Resolució de l’Alcaldia número 3108/2014 de data 16 de desembre de 2014,
per la qual es va nomenar a la lletrada dels serveis jurídics municipals, adscrita al
Col·legi de Figueres, senyora Júlia Giró Val, per representar i defensar aquest
ajuntament davant del Jutjat Mercantil número 1 de Girona, en el concurs voluntari de
creditors número 1377/2009 presentat per la societat Dominguez- Bossacoma
Consultors, S.L., per tal d’obtenir la informació sol·licitada sobre el mateix.
Atesa la Resolució de l’Alcaldia número 29/2015, de data 9 de gener de 2015, per la
qual es va nomenar a la lletrada dels serveis jurídics municipals, adscrita al Col·legi de
Figueres, senyora Júlia Giró Val, per representar i defensar aquest ajuntament davant
del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Girona, en el procediment abreujat
número 395/2014, interposat pel lletrat senyor José Peña Ruíz, en nom i representació
del senyor Francesc Marmol Preciado, contra la Resolució de l’Alcaldia de data 25 de
setembre de 2014 que desestima l’ajuda per formació sol·licitada per a la realització
d’un curs grau multimèdia de la UOC de febrer a juny de 2012.
Atesa la Resolució de l’Alcaldia número 116/2015 de data 20 de gener de 2015, per la
qual es va acordar donar-se per assabentat de l’acord pres per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona en la sessió celebrada en data 27 de novembre de 2014,
segons el qual aquesta Comissió es donava per assabentada de la Sentència dictada
en data 30 de setembre de 2011 per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va estimar
parcialment el recurs contenciós administratiu número 111/2008 interposat per
l’Associació Arítjol i la Coordinadora Salvem el Crit contra els acords adoptats el 2
d’octubre i el 21 de desembre de 2006 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona, d’aprovació definitiva del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Palafrugell,
i va tenir per nuls de ple dret, en virtut de l’esmentada sentència, els acords
relacionats.
Atesa la Resolució de l’Alcaldia número 246/2015 de data 3 de febrer de 2015, per la
qual es va nomenar a la lletrada dels serveis jurídics municipals, adscrita al Col·legi de
Figueres, senyora Júlia Giró Val, per representar i defensar aquest ajuntament davant
del Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Girona, en el recurs ordinari número
9/2015, interposat per la procuradora senyora Mª Angels Vila Reyner, en nom i
representació de la societat Promocions Palafrugell Futur, S.L., contra l’acord de la
Junta de Govern Local de data 29 de juliol de 2014 que va desestimar la reclamació de
responsabilitat patrimonial de l’administració interposada per la societat ara recurrent.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Ratificar les esmentades resolucions.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
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No s'han fet intervencions.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.

5.- CANVI DE TITULAR DEL CONCURS DE GESTIÓ DE BAR-RESTAURANT I
TERRASSA EXTERIOR DEL FAR DE SANT SEBASTIÀ.- Aprovació.
Relació de fets:
Vista la instància amb registre d’entrada número 794 i 795, de data 20 de gener de
2015, presentada pel senyor Xavier Rocas i Marí, en representació on l’empresa MAS
DEL REI SL, amb NIF número B-17110461, empresa adjudicatària del concurs públic
per l’arrendament de part de les instal·lacions i l’explotació d’una activitat de
restauració, segons acord del Ple de l’Ajuntament del dia 26 de febre de 2013.
Atès que l’empresa MAS DEL REI SL, sol·licita el canvi de nom de l’empresa
arrendatària, per l’empresa FAR MAS NOMO SL, amb NIF número B-66.418.740 i
domicili fiscal al carrer Balmes, 191 7è 2n (08006) Barcelona.
Atès el que disposa la clàusula cinquena del contracte d’arrendament signat
inicialment amb SANTFEBO SL i l’Ajuntament de Palafrugell, a través d’acord de Ple
de data 31 de juliol de 2012, constant un acord de Ple, de data 26 de febrer de 2013,
aprovant canvi de titular a favor de la mercantil MAS DEL REI SL, en el sentit que
l’arrendador podrà transmetre total o parcialment, subarrendar o traspassar a
empreses del mateix grup l’arrendament de l’immoble.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- Accedir i validar el canvi de nom de l’adjudicació del contracte
d’arrendament de part de les instal·lacions del Far de Sant Sebastià per la instal·lació i
explotació d’una activitat de restauració, que es va aprovar per acord de Ple de data
26 de febrer de 2013, de la mercantil MAS DEL REI SL, a favor de l’empresa FAR
MAS NOMO SL, amb NIF número B-66418740 i amb domicili fiscal al carrer Balmes,
191 7è 2n (08006) Barcelona.
SEGON.- Modificar el contracte d’arrendament signat entre l’Ajuntament de Palafrugell
i la mercantil MAS DEL REI SL, en el sentit que com a arrendatari hi figuri l’empresa
FAR MAS NOMO SL, amb NIF número B-66418740 i amb domicili fiscal al carrer
Balmes, 191 7è 2n (08006) Barcelona.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
El senyor Fernàndez manifesta que en aquest punt, el Bar Restaurant pel qual es va
fer una concessió en el seu moment, l'entitat jurídica ha canviat la denominació i
també l'empresa, mantenint el gruix dels socis, i aquí el que demanen és que
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s'autoritzi aquest canvi de titularitat i per tant nosaltres ho portem a aquest Ple, perquè
entenem que això no afecta en absolut el plec de condicions que en el seu moment es
va aprovar, perquè bàsicament la gran majoria dels socis són els mateixos, per tant,
aquí el que fan és incorporar un tercer soci i també per fer el que és la pròpia entitat
jurídica.
- senyor Vilà: El nostre grup hi donarà suport, només voldríem saber és si ens poden
actualitzar una mica com estan els terminis, si tira endavant, ara amb aquest canvi, si
complirem totes les dates que estaven pactades.
- senyor Fernàndez: En l'última reunió que varem fer, fa qüestió d'un mes i mig, ells es
varen comprometre a què tindrien les obres acabades cap al mes de juny. Estaven en
aquest línia, tenim ara que resoldre nosaltres la part que ens pertoca d'executar
l'Ajuntament, que és la part que hi ha al costat, i per això ara tenim una part que estem
negociant amb Ports, un canvi del que era l'afectació de la finca, però ells, l'obra
provada, el compromís que tenim és que el mes de juny estigui acabada i puguin obrir,
i crec que van en la línia de complir aquests terminis. En tot cas, segurament que als
que ens costarà més complir-los, és al propi Ajuntament, el que és la nostra part.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.

6.- DEVOLUCIÓ FIANÇA, DEL PROCEDIMENT OBERT, DE LA GESTIÓ DELS
SERVEIS PÚBLICS DE NETEJA VIÀRIA, PLATGES, MERCATS, RECOLLIDA DE
RESIDUS DE PROCEDENCIA DOMÈSTICA, NO DOMÈSTICA, RECOLLIDES
ESPECÍFIQUES I EL SEU TRANSPORT A L'ABOCADORS I GESTIÓ DE LA
DEIXALLERIA, EN LA MODALITAT DE CONCESSIÓ.- Aprovació.
Relació de fets:
Es dóna compte de l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, de la
gestió dels serveis públics de neteja viària, platges, mercats, recollida de residus de
procedència domèstica, no domèstica, recollides específiques i el seu transport a
abocadors, i gestió de la deixalleria, en la modalitat de concessió, adjudicat
definitivament per acord de Ple del dia 23 de desembre de 2013, a URBASER SA,
amb CIF: A-79524054, domicili al carrer camino de Hormigueras, 171 (28031)
URBASER SA.
Vist els informes favorables que han emès el senyor Interventor de Fons i el secretari
de l'Ajuntament, per no existir cap dret que la Corporació pugui exigir, ni cap
reclamació de particulars.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- RETORNAR la garantia de 1.133.890,00,- euros, a l'esmentada empresa,
prèvia la presentació de l’original de la carta de pagament; en el supòsit de garanties
dipositades en metàl·lic, caldrà un número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar aquest acord a URBASER SA, i a l’àrea de Tresoreria d’aquest
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Institut.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor Rangel manifestant que aquest és un punt purament formal, que atès
que l'adjudicació es va dur a terme per plenari, aquesta devolució de fiança també s'ha
d'aprovar per plenari. És l'anterior concurs, no el que s'està portant a terme ara en
aquests moments, i que es va adjudicar el mes de desembre de 2013 a l'empresa
Urbaser i que per a la tramitació d'aquesta adjudicació, prèviament s'havia de
presentar a l'Ajuntament, una fiança, que ara, en aquests moments, després que
aquests concurs s'hagués declarat, per part de l'òrgan contractual, no apte, no
funcional, i que s'havia de tornar a començar, en aquests moments, el que fem, és,
atesa la demanda que ens ha fet l'empresa, retornar i aprovar la devolució d'aquesta
fiança.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.

7.- DENOMINACIÓ DE CARRERS I ESPAIS PÚBLICS: DENOMINACIÓ DE LA
PLAÇA DE CAN MARIO COM A PLAÇA DE CAN MARIO - JOAN MIQUEL AVELLÍ.Aprovació.Relació de fets:
En data 14 d'agost de 2014, l'Associació cultural El Pou d'en Bonet va sol.licitar poder
comparèixer davant la Comissió del Nomenclàtor per tal de presentar una proposta en
relació a la dedicació d'un espai públic adient al senyor Joan Miquel i Avellí.
Aquesta sol.licitud va ser objecte de debat a la Comissió del Nomenclàtor dels passats
dies 11 de desembre de 2014 i 26 de gener de 2015.
En la primera reunió es va acordar deixar el tema sobre la taula després que els
proposants defensessin la seva sol.licitud i s'exposessin els punts de vista dels tècnics
del Museu del Suro i de diferents membres de la Comissió.
A la segona reunió es va debatre entre tres possibles fórmules per resoldre la
sol.licitud formulada, que eren les següents:
1.- Denominar-la Plaça Joan Miquel Avellí- Can Mario
2.- Denominar-la Can Mario. Plaça Joan Miquel Avellí
3.- Plaça de Can Mario - Joan Miquel Avellí ( data naixement i data de mort)
La Comissió va considerar com a opció més apropiada, la tercera, consistent en:
Plaça de Can Mario - Joan Miquel Avellí ( data naixement i data de mort)
Aquesta solució recull l'esperit de la proposta inicial de l'Associació i a la vegada és
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compatible amb ocasionar el menor perjudici als veïns i al nom popular amb el qual
s'ha conegut la plaça des de fa anys.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Afegir a la plaça de Can Mario la referència a la persona de Joan Miquel
Avellí, en els següents termes:
Plaça de Can Mario - Joan Miquel Avellí
Segon.- Instal.lar tres plaques de carrer a l’entorn de la plaça en les quals hi consti la
següent inscripció:
Plaça de Can Mario
Joan Miquel Avellí
Industrial surer (1875-1934)*
*Aquesta última línia en lletra més petita.
Les plaques es col·locaran als següents punts:
- Entrada a la plaça pel carrer Begur ( façana de la fundació Vilar Casas)
- Entrada de la plaça pel carrer Garriga ( façana de la fundació Vilar Casas, costat de
la galeria)
- Entrada de la plaça procedent de la plaça Ermengarda ( façana del bloc de pisos)

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé la senyora Zaragoza manifestant que la Comissió del Nomenclàtor es va reunir
per segona vegada, donat que aquest punt havia quedat sobre la taula, i varen arribar
a un punt d'acord, en el tothom va mostrar la seva conformitat, que era no modificar el
nom de Plaça de Can Mario però fer-hi l'afegit de Joan Miquel i Avellí. Es va acordar
afegir, doncs, en el Nomenclàtor, Joan Miquel Avellí, amb un guió després de Plaça
Can Mario. Es va informar, perquè el Ple ho aprovi, instal.lar tres plaques de carrer, a
l'entorn de la plaça, en les quals hi consti la següent inscripció, que serà, a la primera
línia Plaça Can Mario, en segona línia Joan Miquel Avellí, i en tercera línia, amb lletra
més petita, Industrial surer i la data de naixement i la data de mort. Es va informar
també que aquestes plaques s'havien de col.locar en tres punts de la plaça, que era
l'entrada de la plaça pel carrer de Begur, a l'entrada de la plaça pel carrer Garriga i a
l'entrada de la plaça, procedent de la plaça Ermengarda.
- senyor Genover: Nosaltres, tal com ha dit la regidora, a la Comissió de Nomenclàtor
ja hi vàrem donar l'acord, i creiem que serà una manera que el nom del senyor Joan
Miquel i Avellí perdurarà en el municipi amb un fet rellevant.
- senyor Sabrià: Només per dir que, com ho fèiem en el darrer Ple, si no ho recordo
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malament, que tot plegat provenia d'un moviment ciutadà i que per tant, aquest final, el
que convenia realment era un acord entre totes les parts per poder posar nom a la
plaça i que per tant, si ha sigut així, com ens consta, és una bona notícia per tots.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.

8.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ I SEGURETAT
VIAL.- Aprovació definitiva.Relació de fets:
Vist l’acord de l’Ajuntament Ple de data 28 d'octubre de 2014 segons el qual s’aprova
inicialment la modificació de l'Ordenança Municipal de Circulació i Seguretat Vial.
Atès que l’expedient s’ha sotmès a informació pública durant 30 dies, comptats des de
l’endemà de la publicació del anunci en el Butlletí Oficial de la Província, així com s’ha
efectuat la seva publicació en el DOGC, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de
Palafrugell i en el diari El Punt i atès que durant aquest termini no s’ha presentat cap
reclamació.
Vistos els articles 65 i 66 del Reglament d’obres i serveis dels ens locals (ROAS),
aprovat pel decret 179/1995, de 13 de maig.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança de Circulació i Seguretat
Vial, segons acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 d'octubre de 2014.
Segon.- Procedir a la seva publicació al BOP, d’acord amb l’article 66 del Reglament
d’obres i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel decret 179/1995, de 13 de maig.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor Fernandez manifestant que és una aprovació definitiva, no hi ha
hagut esmenes durant la seva tramitació, per tant, es tracta d'aquesta modificació de
l'ordenança de circulació, i al no haver-ho modificacions perquè no s'ha presentat cap
al.legació ni el propi govern ha introduït cap esmena, cal fer l'aprovació definitiva.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per unanimitat i sense esmenes.

9.- MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DELS MERCATS MUNICIPALS.- Aprovació
inicial.9

Relació de fets:
Atès que la Llei 1/2010, de reforma de la Llei 7/1996 d’ordenació del comerç minorista,
va adaptar el marc normatiu estatal en matèria de venda no sedentària a la Directiva
de serveis en el mercat interior, i en l’àmbit territorial de Catalunya l’aprovació de la
Directiva de Serveis en el mercat interior va implicar la modificació, entre altres
disposicions, del Text refós sobre comerç interior, dels preceptes de la Llei 1/1983 i la
Llei 23/1991 aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, el que ha comportat diversos canvis
respecte a la venda no sedentària.
Atès que s’està treballant en l’aprovació d’un decret que reguli els diferents aspectes
de la venda no sedentària en mercats de marxants en el marc normatiu català.
Atès que el nou reglament de mercats de Palafrugell haurà de quedar supeditat al nou
marc normatiu català i cal esperar com evolucionen les esmentades modificacions
normatives.
Atès que el mercat de venda no sedentària de Palafrugell necessita actualitzar el seu
reglament per tal de regular la seva gestió.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança dels mercats municipals de
Palafrugell, en els termes de l’annex d’aquest acord.
Segon.- Exposar al públic la modificació per un termini de 30 dies hàbils a través
d’anuncis al BOP de Girona, al DOGC i al tauler d’anuncis de la corporació.
Tercer.- Notificar aquest acord a les associacions de marxants més representatives
dels mercats de Palafrugell per donar-los audiència durant el mateix termini
d’exposició pública.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor Gómez manifestant que en aquest cas el que es proposa és la
modificació de tres articles del Reglament dels Mercats Municipals, tant de la part
sedentària com la no sedentària, i en aquest cas, sobretot ve motivat per l'adaptació a
la nova normativa europea que va sortir fa un any, i també, en algun cas per intentar
especificar més segons quins supòsits que no quedaven massa clars, per tant, pel que
fa a l'article 15, sobretot afecta i es millora tot el redactat pel que fa a les
transmissions, incloent-hi les transmissions temporals. L'article 52, per adaptar-ho,
com comentàvem, a la directiva europea, sobretot pel que fa a la tipologia de
productes de venda, i l'article 29 per millorar també l'especificació en els supòsits per
falta d'assistència.
Només comentar i afegir que estem pendents d'un Reglament marc que s'està
desenvolupant també des de la Diputació, que vol servir de reglament una mica per
regular tots els mercats de la província de Girona i és provable que a partir d'aquest
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document en surtin més modificacions, però en tot cas aquestes ja les fem ara perquè
creiem que són necessàries i que afecten al funcionament diari del mercat.
- senyor Guerra: En realitat és una pregunta molt senzilla, i és, donat que ja ve marcat
per la Llei europea, si s'ha tingut en compte o s'ha posat en coneixement dels diferents
paradistes, i en el cas que sigui així, si han aportat alguna modificació extra, o si hi
estan d'acord, o si han manifestat alguna cosa.
- senyor Genover: Nosaltres, tal com ha sit el regidor senyor Gómez, encara que sigui
necessària la seva adaptació, al ser una aprovació inicial ens abstindrem, perquè
volem estudiar que no encobrís alguna situació a vegades poc clara.
- senyor Sabrià: Nosaltres, com a principi general ho veiem bé, però l'article 15,
referent a les transmissions, l'hem llegit i rellegit i ens segueix creant alguns dubtes,
provablement en la línia que ja deia l'Entesa, i per tant ens abstindrem en aquesta
aprovació inicial i en tot cas, o farem aportacions o farem la votació definitiva en el Ple
on es porti l'aprovació definitiva.
- senyor Gómez: Primer de tot agrair el sentit del vot de tots els grups, i referent a que
comenta el senyor Guerra, sàpiga que sobretot des de la Diputació, amb el reglament
que estava comentant i que de fet ja va en aquesta línia. Aquestes tres modificacions
que fem ara sí que s'han treballat de manera intensa amb els diferents col·lectius que
uneixen els marxants, per tant, en certa manera, sí que reflecteix i va en línia que els
paradistes hi vegin també reflectides les seves opinions, malgrat que a més a més,
sobretot el que fa és donar resposta a la norma que es va aprovar des d'Europa, i per
tant el que fem és adaptar les nostres normes i el nostre reglament a aquesta directiva
que és rang superior i que tampoc no hi tenim massa res a dir.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta sense esmenes amb els següents vots:
Vots a favor: Senyors Fernandez, Rocas, Rangel, les senyores Zaragoza i Mauri
(PSC), els senyors Gómez, Prats, Pujol, Gabarró i la senyora Frigola (CiU), total deu
vots a favor.
Vots en contra:Cap.
Abstencions: Els senyors Sabrià, Vilà, Lledó i la senyora Farrarons (ERC), els senyors
Genover, Menor i la senyora Recio (Entesa), la senyora Galiana (PP) i el senyor
Guerra (PxC), total nou abstencions.

10.- EXECUCIÓ PRESSUPOST A 31/12/2014 I INFORMES MOROSITAT 3R I 4T
TRIMESTRE 2014. Informació
Relació de fets:
Vist l’article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals , que diu textualment:
“La Intervención de la entidad local remitirá al Pleno de la entidad, por conducto de la
presidencia, información de la ejecución de los presupuestos y del movimiento de la
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tesorería por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto
y de su situación, en los plazos y con la periodicidad que el Pleno establezca”
Vista la disposició addicional segona de les Bases d’Execució del Pressupost
aprovades pel Ple de la corporació, que estableix que la Informació a remetre al Ple
haurà de contenir la següent informació:
D’acord amb l’establert a l’article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, abans de la
finalització de cada semestre natural es remetrà al Ple informació referent a
1. Execució pressupost de despeses corrents, que contindrà per cada aplicació
pressupostària:
a. Els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius
b. Les despeses compromeses
c. Les obligacions reconegudes netes
d. Els pagaments realitzats
2. Execució pressupost d’ingressos corrents, que contindrà per cada aplicació
pressupostària:
a. Les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives
b. Els drets reconeguts nets. La recaptació neta
3. Els moviments i la situació de la tresoreria.
S’incorporarà com a annex els informes i relacions referents a la llei 15/2010 previstes
a l’article 18.14 i 18.15 de les present Bases..
La informació referent al primer semestre s’haurà de remetre en el Ple ordinari del mes
de juliol del mateix any, o immediatament posterior si aquest no es realitzés, i la
informació referent al segons semestre s’haurà de remetre en el Ple ordinari del mes
de febrer de l’any següent , o immediatament posterior si aquest no es realitzés.
Vist l’establert a les regles 105 i 106 de la Instrucció del model normal de comptabilitat
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Donar compte al Ple de la Corporació de l'estat d'execució del Pressupost municipal a
data 31 de desembre de 2014 i dels informes de morositat del 3r i 4t trimestre de 2014
d'acord amb l'establert a l'article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i dels terminis de
pagament segons es preveu a l'article 4t de la Llei 15/2010.
Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor Fernandez manifestant que aquest punt és una foto fixa de l'execució
pressupostària a 31 de desembre, un debat que segurament en el ple del mes de
març tornarem a repetir perquè serà quan donarem compte de la liquidació
pressupostària. Jo avui avançaré algunes dades perquè ja està liquidat el pressupost,
malgrat que intentaré avançar algunes dades que penso que són rellevants. Dir que en
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relació al pressupost de despeses, el que són les obligacions de despeses de
l'ajuntament, bàsicament ha tingut un comportament molt acurat, la desviació, si no
tenim en compte la despesa del canon de l'aigua, que són dos milions d'euros, la
desviació ha sigut d'un 0,9%, per tant, pràcticament entre l'aprovació inicial del
pressupost i l'execució definitiva hi ha hagut una desviació molt i molt petita, per contra
el nivell d'ingressos s'han comportat molt millor del previst, que si també, sense tenir
en compte el que és el canon de l'aigua, la puja del pressupost d'ingressos ha sigut del
4,1%. per tant, les despeses s'han comportat com estava previst en el pressupost,
amb una desviació molt petita, i els ingressos s'han comportat millor del que estava
previst en el propi pressupost.
Si anem una mica per partides, veiem que despeses de personal s'ha mantingut en la
previsió inicial que hi havia l'any 2014, hem pagat la part proporcional de la paga
extraordinària que en el seu moment es va deixar de pagar l'any 2012, el que queda
pendent de pagament tenim la reserva feta per quan el govern central entengui que es
pot pagar, poder-la afrontar tota, que és al voltant d'uns 450.000 euros, si no recordo
malament.
Pel que fa referència a despeses de bens corrents i serveis també hi ha un petit
increment però bàsicament ve donat pel que és l'increment del canon de l'aigua i
també del cost de l'aigua i també de l'increment del canon d'entrada de residus que
també s'ha incrementat, per tant, bàsicament podríem dir que l'increment d'aquest grup
ve determinat per aquestes dues magnituds.
Despeses financeres en la mateixa línia dels anys anteriors i per tant podríem dir que
també les inversions que general, que és la suma del capítol 7 i el 6, és molt similar al
de l'any 2013.
si anem a l'apartat d'ingressos veiem que bàsicament, com és habitual en aquest
Ajuntament i ha passat amb diferents governs, la previsió sempre es fa molt acurada,
amb dades força realistes i veiem que el comportament dels padrons sempre van un
pèl a l'alça, amb la qual cosa també es mostra la feina que fa l'equip d'intervenció, que
sempre fan polítiques molt i molt prudents. Veiem com el capítol I consolida la seva
importància, a ningú se li escapa que el capítol I a nivell d'ingressos és el més
important i que aporta gran part dels recursos que té el nostre Ajuntament.
Hi ha un petit increment de capítol II, el capítol III també s'incrementa pel que és
l'increment del canon de l'aigua, i la resta bàsicament es comporten de manera similar
a la previsió inicial.
Dir també que a nivell d'endeutament hi ha una reducció. En aquest moment estem
amb una ràtio d'endeutament del 24,61%, havíem arribat a l'any 2011 al 30,87%, per
tant hem reduït bàsicament sis punts d'endeutament. Això va destinat perquè com que
hem reduït una mica d'endeutament però hem pujat els ingressos ordinaris, el rati va
baixant. Dir també que a nivell de tresoreria, que aquesta informació ja es va donar,
hem passat d'uns fons líquids, a 31 de desembre, de 7.024.000 euros, al 2013 era de
6.700.000 euros, el 2012 era de 5.300.000 euros i el 2011 de 4.900.000 euros. Cada
any hem anat millorant els fons líquids que l'Ajuntament tenia a 31 de desembre.
Voldria donar-vos alguna petita informació perquè jo crec que és important, en relació
al tema de la liquidació. El pressupost està ja liquidat, hem liquidat amb una situació jo
crec que força positiva, amb un romanent de Tresoreria de 4.900.000 euros, amb un
resultat pressupostari ajustat de 3.500.000 euros, amb un estalvi net també positiu, de
3.400.000 euros, per tant són dades molt positives i que donarem tota la informació
que pertoca en el proper plenari, però hem volgut avançar-ho aquí perquè penso que
també s'ha de posar de manifest.
I una dada també important, que fa referència a un tema que ens preocupava a tots, al
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govern i també als grups de l'oposició, que era la gestió de l'Institut Municipal
d'Esports, jo crec que era un tema important, crec que amb les diferents actuacions
que hem fet la situació està totalment normalitzada, dir també que hem tingut força
estalvi d'energia degut a les dues inversions que varem fer. En aquests moments
l'Institut Municipal d'Esports ha tancat amb un resultat pressupostari ajustat de 67.000
euros i un romanent de Tresoreria de 108.000 euros, per tant, d'alguna manera, el
2012 que és quan es posa de manifest el desequilibri que hi havia, amb la injecció que
varem fer extraordinària el 2013 i els ajustos que hem anat fent de la gestió i l'estalvi
que s'ha fet per les dues inversions importants, sobretot l'estalvi energètic, que era un
dels problemes que hi havia, crec que la situació està força reconduïda encara que
això no ens ha de permetre abaixar la guàrdia, s'ha d'estar igualment molt a l'aguait.
Dir-vos també que la incidència de l'obertura de la Piscina de Palamós pràcticament
ha sigut nul·la, no hem tingut baixes de forma important de gent que venia a la Piscina
i ara se n'hagin anat a Palamós, per tant, no hi ha hagut massa incidència, però he
volgut destacar aquesta informació perquè jo soc conscient que hi havia una certa
preocupació, i és normal perquè l'Institut Municipal d'Esports va passar per un moment
difícil l'any 2012 i ara podem dir que està totalment reconduït.
Farem un debat segurament força més ampli el mes de març quan donem compte
detallada de la liquidació del pressupost, que són aquestes dades que ja he avançat.
- senyor Sabrià: Molt breu perquè crec que tindrem l¡'oportunitat de parlar-ne el mes
vinent, en tot cas d'alguna de les coses que varen sortir la Comissió crec que són
bones notícies, especialment aquelles que fan referència, ho dic de memòria, però
crec que és al capítol IV, i per tant els reconeixements de deute per part de la
Generalitat, però també estaria bé que constés a l'acta del Ple que encara queden
coses pendents, com el Pla de Barris o el Pla d'Obres, però en tot cas, que aquest
reconeixement de deute inicial és un pas important.
La resta de resultats ens sembla que van en la línia habitual, ens preocupava i no sé si
val la pena, fins i tot donar la paraula a l'Interventor, perquè ens comentés el tema de
la morositat, que semblava que s'havia incrementat una mica, i potser si ens
poguessin ampliar aquesta informació. També s'apuntava en comissió i crec que ho dic
bé, que hi havia camí per recórrer en l'àmbit de millorar el cobrament d'aquesta
morositat, per tant, si ens poguéssiu ampliar una mica aquesta informació.
- senyor Fernandez: Jo intentaré explicar la primera part, i en tot cas si després el
senyor interventor vol explicar alguna dada més concreta ho fot fer. És veritat que la
Generalitat, a finals de l'any 2014 va reconèixer una part de despeses, bàsicament
lligades al tema de serveis socials, però tenim un tema a solucionar i que a nosaltres sí
que ens preocupa. Aquest Ajuntament tots els paràmetres els té perfectament, fins i tot
per sobre de la mitjana, però tenim un tema que ens ha de començar a preocupar que
és la Llei d'Estabilitat Pressupostària. Clar, si la Generalitat segueix no reconeixent les
obligacions, per nosaltres això no es pot considerar com un ingrés i això ens genera
tensió a l'hora de quadrar el pressupost en termes d'estabilitat. Bàsicament aquí tenim
per reconèixer encara una gran part de la inversió del Pla de Barris, pràcticament
tenim tot el PUSC, fins i tot de l'any 200 cap aquí, i això fa pensar que si realment
aquest 2015 no hi ha un reconeixement d'aquestes obligacions segurament que potser
alguna obra important que teníem prevista executar dins del Pla de Barris, l'haurem
d'aturar a l'espera, perquè tampoc el que podem fer és entrar en una situació de què
tinguem tots els paràmetres molt correctes i entrar en un procés en el qual no complir
la Llei d'Estabilitat Pressupostària, per tant en aquests moments encara tenim un
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marge d'uns 400.000 euros però jo crec que això sí que és un tema per tenir en
compte.
I pel que fa al tema de la morositat, en tot cas la incidència que hi ha pogut haver és la
part més del que el propi dia a dia de la gent, que té problemes, en tot cas, si
l'interventor vol aclarir algun punt, tot i que penso que no és una dada en la qual hi
hagi un excés de preocupació.
- senyor Interventor: El que es va comentar a la Comissió Informativa és que s'havia
detectat que en els capítols I, II i III, els grans impostos i les taxes, com l'aigua, sí que
es detecta, al final de l'exercici passat, que s'han incrementat els drets pendents de
cobrament. S'han aprovisionat en la liquidació, es provisionen per insolvències per
corregir l'efecte que pugui tenir en el romanent. Si fem una mitjana dels Ajuntaments,
no crec que estiguem en una situació realment greu, però sí que respecte a anys
anterior es detecta que s'ha incrementat aquesta morositat
- senyor Fernandez: Això és igual que si comparéssim el nombre d'expedients que
tramitem d'ajornaments d'impostos, cada any ha anat creixent també això, això és
degut òbviament la situació de crisi que cada vegada a la gent li està costat més. La
bona notícia és que la intervenció, amb bon criteri, fa les previsions correctes, i això en
principi no ha de comportar cap alerta extraordinària, sinó que simplement haurem
d'anar molt en compte per anar al darrere d'aquelles empreses o aquells particulars
que realment alguns poden pagar però és veritat que en aquests moments tenim molts
problemes sobretot gent, a l'hora de pagar l'aigua, veritables problemes, i aquí tenim
un lligam directe entre l'Ajuntament i Serveis Socials per intentar que aquelles famílies
que estan dins del que és Serveis Socials, evitar que se'ls hi pugui tallar l'aigua,
perquè seria incongruent que per un costat li estiguem tallant l'aigua, quan a l'hora
estant demanant l'ajornament per pagar algun tipus d'impost, però sí que hem detectat
que augmenta aquest rati, però tampoc ha de ser preocupant. A mi en aquests
moments em preocupa molt més el tema del reconeixement, siguem conscients tots
que la Generalitat està passant pels problemes que està passant, per la manca de
finançament, per un maltractament financer, i que per tant això també es trasllada als
ajuntaments. Jo crec que aquest és un tema a resoldre i a veure si durant aquest 2015
som capaços, a mesura que es pugui anar reconeixent, segurament que nosaltres
podrem anar, més fàcilment, executant i avançant amb els projectes del Pla de Barris.

Votació:
Els membres del plenari es donen per assabentats.

11.- CONCESSIÓ BONIFICACIÓ ICIO. Aprovació
Relació de fets:
Vistes les següents instàncies, per la qual es sol·licita bonificació de l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres per diferents obres a executar:

Titular

CIF

Data registre

Núm.
registre

Obres a realitzar

Núm.
expedient
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Com.Prop.
Sauleda portal 1

La
H17275520

12/02/2015

2107

Reforma
comuns

Com.Prop.
Sauleda portal 1

La H17275520

12/02/2015

2108

Muntatge bastida

elements
85/15p
84/15

Vist l'article 7è de l'Ordenança fiscal Reguladora de l'Impost sobre Construcció,
Instal·lacions i Obres:
“1.- S’estableix, d’acord amb l’article 103.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, una
bonificació de la quota de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres
que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer
circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o de foment del treball que
justifiquin tal declaració. Aquesta correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà ,
prèvia sol·licitud del subjecte passiu, amb el vot favorable de la majoria simple dels
seus membres.
De conformitat amb l’article 103.2 s’estableixen les següents bonificacions:
1. Bonificació del 95% de la quota per les obres que es realitzin en equipaments
d’ús públic per altres administracions , ja sigui directament o mitjançant altres
ens de dret públic o privat.
2. Bonificació del 95% per les obres que s’executin en el marc del projecte
d’intervenció integral dels Barris de la Sauleda i el carrer Ample
3. Bonificació del 95% per les obres que s’executin com a conseqüència de
desastres naturals o per motius de força major.
4. Bonificació del 60% per les empreses que sol·licitin llicència d’obres , tant per
instal·lació de noves activitats com remodelació d’activitats ja existents ,que
suposin la creació de llocs de treball en els Sectors d’Activitat Econòmica que,
d’acord amb el POUM de Palafrugell, tenen com a ús predominant l’ús
industrial. Caldrà que a la seva sol·licitud aportin memòria de la previsió de
llocs de treball una vegada instal·lada la nova activitat o executada la
remodelació. Serà requisit que entre l’atorgament de la llicència i l’inici de les
obres no es superin els sis mesos.
5. Bonificació del 50% per les obres que es realitzin per a l’inici o remodelació
d’una activitat econòmica sempre que el titular de la llicència d’obres coincideixi
amb el titular de l’activitat econòmica, a tal efecte caldrà sol·licitar llicència ,o bé
fer comunicació prèvia, de nova activitat o modificació de l’existent de manera
simultània a la sol·licitud de la llicència d’obres.”
Atès que la petició presentada compleix els requisits establerts a l’apartat 2n de
l’article transcrit per tal de poder gaudir la bonificació del 95% en la quota de l’impost a
favor de les construccions, instal·lacions o obres .
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Declarar d'acord amb l'article 7è. De l'article de l'Ordenança Fiscal
Reguladora de l'Impost sobre Construcció, Instal·lacions i Obres, obres d'especial
interès les següents obres:

Titular

CIF

Data registre

Núm.
registre

Obres a realitzar

Núm.
expedient
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Com.Prop.
Sauleda portal 1

La

Com.Prop.
Sauleda portal 1

La

H17275520

12/02/2015

2107

Reforma
comuns

H17275520

12/02/2015

2108

Muntatge bastida

elements
85/15p
84/15

Segon.- Atorgar la bonificació del 95% en la quota a ingressar en concepte d’Impost
sobre Construcció, Instal·lacions i Obres, d’acord amb el següent detall:
Núm.
expedient

quota
íntegra

bonificació
95%

Import a pagar

Com.Prop. La Sauleda
portal 1
H17275520

85/15p

5.263,25

5.000,08

263,16

Com.Prop. La Sauleda
portal 1
H17275520

84/15

409,50

389,03

20,48

Titular

CIF

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor Fernandez dient que aquest és un d'aquells expedients reiteratius,
que passen per aquest plenari, que totes aquelles obres, en aquest cas façanes, que
estan afectades pel Pla de Barris, tenen dret a poder demanar aquesta bonificació
d'ICIO, i per tant, òbviament és el Ple a qui li pertoca la seva aprovació.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.

A.3) Assumptes de la comissió informativa d'urbanisme, obres, serveis, medi
ambient i habitatge
12.- SENTÈNCIES I INTERLOCUTÒRIA URBANISME. Coneixement.Relació de fets:
Vista la interlocutòria dictada per la Secció Primera de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Suprem que declara la inadmissió del recurs de cassació
número 1251/14, interposat per la representació processal de la Generalitat de
Catalunya contra la sentència de 28 de gener de 2014 dictada per la Secció Tercera de
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que
va estimar en part el recurs contenciós administratiu interposat pels Srs. Trias Pareras
contra l’acord de la CTU de Girona de data 19 de desembre de 2007, pel qual
s’aprovava definitivament la Revisió del Pla Especial de Protecció i Intervenció del
Patrimoni Històric de Palafrugell, acord i revisió del Pla Especial que es declaren nuls
de ple dret únicament pel que fa a l’assignació a l’edifici situat al carrer Lladó número 2
xamfrà amb carrer Chopitea número 1, del Nivell de protecció 2. Aquesta interlocutòria
comporta la declaració de fermesa de la sentència impugnada i ordena que en el
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termini de tres mesos a comptar des de la notificació de fermesa, l’administració
competent haurà de promoure i practicar les actuacions necessàries.
Atesa la sentència dictada per la Secció Cinquena del Tribunal Suprem en el recurs de
cassació número 1244/2012, 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 108/2008,
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 1854/2012, 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 113/2008,
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 1864/2012, 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 40/2008,
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 pel Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Girona en
el procediment abreujat número 275/2011, interposat pel senyor Ferran Julián
González, contra la Resolució de l’Alcaldia de data 12 d’abril de 2011 que desestimava
el recurs de reposició interposat contra la Resolució de l’Alcaldia de data 14d’octubre
de 2010 per la qual se’l requeria perquè en el termini de dos mesos s’ajustés a la
legalitat sol·licitant la corresponent llicència d’obres en relació a les obres efectuades a
l’habitatge situat al carrer Llebeig número 23 de Calella consistents en la instal·lació
d’una caseta de fusta en zona de reculada a veïns, per la qual es desestima el recurs
interposat per la part actora.
Atès l’informe pres per la Comissió informativa d’urbanisme, pla de barris, obres
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públiques, serveis municipals i medi ambient, a la sessió celebrada el 17 de febrer de
2015.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Donar-se per assabentat de l’esmentada interlocutòria i 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.

13.- CANCEL•LACIÓ DE CÀRREGUES, AGRUPACIÓ DE DUES FINQUES DE
TITULARITAT MUNICIPAL I DECLARACIÓ D’OBRA NOVA. Aprovació.Relació de fets:
Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 29 de gener de 1998 va
aprovar el Projecte executiu de la tercera fase i última de les obres de construcció del
teatre municipal, promogut per l’Ajuntament de Palafrugell, del qual n’era licitador la
societat Dragados y Construcciones, S.A. i que fou redactat pels arquitectes Albert
Quingles Blasi, Eduard Esteller Lombart i Josep Maria Miró Gellida, amb un pressupost
total d’execució de tres-cents vuit milions quatre-centes nou mil set-centes trenta-set
pessetes (308.409.737 ptes).
Atès el contingut de l’acta de recepció de les obres de construcció del teatre municipal
de Palafrugell, signada en data 6 de maig de 1999, per l’arquitecte municipal senyor
Jordi Font Bel, pels arquitectes redactors senyors Albert Quingles Blasi i Josep Maria
Miró Gellida, pel cap d’obra de la societat Dragados y Construcciones, S.A. senyor
Carlos Delgado Mancheño i pel regidor delegat d’urbanisme senyor Miquel Serrano
Prat.
Atès el contingut de l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 14 de juny de
2001, que indica:
“ Finalitzat el període d’execució que prescriuen les clàusules del contracte signat en
el seu dia, per a les obres de construcció del teatre Municipal de Palafrugell (3ª Fase i
última), l’arquitecte municipal Jordi Font Bel, informa que s’han executat d’acord amb
el projecte tècnic redactat per a la seva execució, complint les condicions tècniques
que s’especifiquen en aquest projecte i amb un cost final de: tres-cents cinquanta-cinc
milions set-centes noranta-tres mil tres-centes seixanta-set pessetes (355.793.367
ptes). “
Atès que és intenció d’aquest ajuntament regularitzar la situació de la finca de
titularitat municipal on actualment s’hi ubicat l’edifici del teatre municipal de Palafrugell,
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i atès que actualment la finca física es correspon amb dues finques cadastrals i
registrals independents, amb les descripcions i superfícies antigues, i òbviament sense
constar-hi, a dia d’avui, l’obra nova del nou edifici que les ocupa, per la qual cosa és
necessari, prèviament a declarar l’obra nova de l’edificació actualment existent i la
seva posterior inscripció en el Registre de la Propietat de Palafrugell, establir i unificar
la finca registral sobre la qual s’ha construït la mateixa.
Atès que l’Ajuntament de Palafrugell és propietari de les següents finques registrals:
a)
Descripció:
“ URBANA.- Edifico sito en la calle de Santa Margarita, señalado de número uno, de la
villa de Palafrugell, en donde se ubica el denominado “Cinema VIctoria” con una
extensión superficial aproximada de ochocientos treinta y dos metros diecinueve
decímetros cuadrados, de los que lo edificado ocupa su totalidad, y un techo edificado
total de mil cuatrocientos catorce metros, sesenta y siete decímetros cuadrados, de
los cuales corresponden ochocientos treinta y dos metros diecinueve decímetros
cuadrados a la planta baja, doscientos treinta y siete metros setenta y nueve
decímetros cuadrados al primer piso (con ciento siete con diecisiete metros cuadrados
de terrado) y trescientos cuarenta y cuatro metros, sesenta y nueve decímetros
cuadrados al segundo piso (con treinta y cinco cero uno metros cuadrados de terrado).
Que linda en junto; por el Norte, con la sede del Circulo Mercantil o resto de finca de
que se segrega y con la sede del Centro Fraternal; por el Este, con la calle de las
Animas; por el Sur, con la finca propiedad de Ana Maria Carbó Muntaner, Jesus F.
Fernández Peralta, Martí Coll Gispert y Santiago Coll Mas, y por el Oeste, con la calle
de Santa Margarita de su situación. ”
Consta inscrita en el Registre de la Propietat de Palafrugell al Tom 2.636, Llibre 342 de
Palafrugell, Foli 4, Finca 17.135, Inscripció 1ª, de data 9 d’octubre de 1986, a favor de
l’Ajuntament de Palafrugell, a títol de compravenda, segons escriptura atorgada a
Palafrugell el dia 26 d’agost de 1986, protocolitzada pel notari de Palafrugell senyor
Fernando Hospital Rusiñol.
Disposa de la referència cadastral número 3706214EG1430N0001YL.
Gravada amb una servitud, per agrupació de la finca registral 4.627, al Foli 42 del Tom
1.209, Llibre 131 de Palafrugell, segons escriptura atorgada a Palamós el dia 22 de
novembre de 1917, protocolitzada pel notari de Palamós senyor José Peña Merola, i
que fou inscrita en data 29 de desembre de 1917.
b)
Descripció:
“ URBANA.- Casa número dos, en la calle de las Animas de la villa de Palafrugell, de
tres cuerpos, planta baja y un piso, con un patio unido a su espalda y en el que existe
un pozo; con una superficie aproximada de ciento treinta y cinco metros cuadrados, de
los cuales lo edificado ocupa cuarenta y cinco metros, treinta decímetros cuadrados, y
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los restantes ochenta y nueve metros, setenta decímetros cuadrados, son el patio.
Linda, en su conjunto: por el Este, que es frente, en línea de nueve metros, con la
calle de las Animas, de su situación; por el Norte, que es derecha entrando, en línea
de diez y siete metros, con el edificio del Teatro Municipal; por el Oeste, que es fondo,
en una cara avanzada y línea de seis metros, con el resto de finca de que se segrega
y que conservan el Sr. Serra Vazquez y su tía Concepción Casademunt, y en línea
atrasada de tres metros, con Maria Pascual; y por el Sur, que es izquierda, tanto en
cara atrasada y línea de seis metros, como en cara avanzada en línea de once
metros, con Maria Pascual. ”
Consta inscrita en el Registre de la Propietat de Palafrugell, en el Tom 2.875, Llibre
510 de Palafrugell, Foli 42, Finca 21.569, Inscripció 1ª, de data 19 de març de 1996, a
favor de l’Ajuntament de Palafrugell, a títol de compravenda, segons escriptura
atorgada a Palafrugell el dia 21 d’abril de 1995, i protocolitzada pel notari de
Palafrugell senyor José Maria Foncillas Casaus.
Disposa de la referència cadastral número 3706203EG1430N0001EL.
Gravada amb una servitud perpètua i gratuïta de treure aigua d’un pou d’un metre i
mig de diàmetre, al qual es podrà accedir per mitjà d’un pas de noranta centímetres
d’ample i cinc metres de longitud, en el qual s’hi allotjarà el tub que des del pou porta
al previ dominant, discorrent per sota de la finca que constitueix el predi servent i a una
distància aproximada d’un metre de la paret mitgera amb el teatre municipal.
Atès que els béns descrits anteriorment consten a l’Inventari de béns municipal de
l’Ajuntament de Palafrugell amb els números 5 i 107, respectivament.
Atès que d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 26 de gener de
2015, les edificacions que consten a les finques registrals 17.135 i 21.569 foren
enderrocades en el seu moment, per poder executar el projecte de construcció del nou
edifici destinat al Teatre Municipal de Palafrugell.
Atès que l’Ajuntament de Palafrugell és propietari també de la finca registral número
4.745, inscrita en el Registre de la Propietat de Palafrugell al tom 2.810, llibre 462, foli
201, inscripció 8ª, de data 1 de desembre de 1998, a títol de segregació, segons
escriptura protocolitzada pel notari de Palafrugell senyor Joaquim Viola Tarragona en
data 8 de setembre de 1998, la qual resta també gravada amb una servitud, per
agrupació de la finca registral 4.627, al foli 42 del tom 1.209, llibre 131 de Palafrugell,
segons escriptura atorgada a Palamós el dia 22 de novembre de 1917, protocolitzada
pel notari de Palamós senyor José Peña Merola, i que fou inscrita en data 29 de
desembre de 1917.
Atès que l’afecció càrrega que grava les finques registral 17.135 i 4.745, no és
pròpiament una servitud, atès que no està constituïda registralment com a tal, sinó
més aviat una reserva de dret en favor del senyor Luis Deulofeu Juval, i atès així
mateix que la finca matriu en favor de la qual hi ha constituït aquest dret, està
actualment desapareguda físicament, és procedent sol·licitar la seva cancel·lació
registral, atès que aquest dret estaria extingit, tot això d’acord amb el contingut de
l’article 566-11 de la Llei 5/2006, de 10 de maig, del Llibre Cinquè del Codi Civil de
Catalunya.
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Atès que a fi i efecte, com s’ha dit, d’unificar la finca registral sobre la qual es
declararà l’obra nova, és necessari prèviament portar a terme una agrupació de les
finques registrals números 17.135 i 21.569.
Atès que la finca de nova creació, després de l’agrupació practicada amb les finques
registrals números 17.135 i 21.569, té la següent descripció:
Descripció:
Solar de forma irregular que comunica els carrers de Santa Margarida i de les Ànimes,
constituït per dos cossos diferents més o menys regulars de dimensions i posicions
relatives respecte de llurs carrers, el primer cos amb forma d’ela incidint a la part més
allargada perpendicularment amb el carrer Santa Margarida i el segon cos es tracte
d’un rectangle essent el cantó més curt del mateix perpendicular al carrer de les
Ànimes, amb una superfície total de nou-cents seixanta-set metres amb dinou
decímetres quadrats (967,19 m2), qualificat com a equipament públic (aE). Llinda: al
Nord, part, amb finca de titularitat municipal corresponent al Cercle Mercantil i, part,
amb finca corresponent al Centre Fraternal; al Sud, part, amb finca dividida
horitzontalment que cadastralment consta a nom de la senyora Ana Maria Carbó
Montaner, de la societat Autoescola Nova Palafrugell, S.L., del senyor Jesus Federico
Fernández Peralta i de la senyora Francisca López Sánchez, de la senyora Ana Mas
Cateura i del senyor Santiago Coll Mas i, part, amb finca que cadastralment consta a
nom del senyor Enrique Serra Pons; a l’Est, amb el traçat del carrer de les Ànimes i a
l’Oest amb el traçat del carrer de Santa Margarida.
Càrregues:
Gravada amb una servitud perpètua i gratuïta de treure aigua d’un pou d’un metre i
mig de diàmetre, al qual es podrà accedir per mitjà d’un pas de noranta centímetres
d’ample i cinc metres de longitud, en el qual s’hi allotjarà el tub que des del pou porta
al previ dominant, discorrent per sota de la finca que constitueix el predi servent i a una
distància aproximada d’un metre de la paret mitgera amb el teatre municipal.
Atès que sobre la finca descrita anteriorment s’hi ha construït, d’acord amb el Projecte
executiu de la tercera fase i última de les obres de construcció del teatre municipal,
aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Palafrugell en sessió plenària del dia
29 de gener de 1998, l’edificació que es descriu tot seguit:
Edifici de nova construcció que conforma les instal·lacions del Teatre Municipal de
Palafrugell i els serveis de cultura municipals format per dos cossos, el primer dels
quals volumètricament consta de tres plantes (planta baixa i dues plantes pis) que
arranquen des del nivell de la rasant del carrer de Santa Margarida. El segon presenta
bàsicament espais de grans alçades on es troben continguts l’àmbit de sala amb el
seu amfiteatre, l’escenari amb la seva tramoia i un volum adjacent que consta de tres
plantes. Finalment existeix una planta soterrani que ocupa lleugerament més de la
meitat de la superfície i que arriba a l’àmbit de la sala en forma de fossar. Entre els
nivells més baixos dels dos cossos existeix aproximadament 1,10 m de diferència de
cota, ja que cadascun respon al nivell de la rasant dels seus respectius carrers, de
Santa Margarida, el primer, i de les Ànimes el segon. La planta soterrani té una
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superfície útil construïda de tres-cents quatre metres amb deu decímetres quadrats
(304,10 m2) i està formada pel fossar dels músics, una escala d’escenari, el sota
escenari, distribuïdor, un muntacàrregues, una estació transformadora, una habitació
de comptadors, una cambra de dímers, una cambra d’olis i una escala posterior. La
planta baixa de l’edifici té una superfície útil construïda de vuit-cents vint-i-cinc metres
amb setanta-cinc decímetres quadrats (825,75 m2) i està formada pel cancell, un
vestíbul, la zona de venda d’entrades, la zona d’atenció al públic i d’informació, un
guarda-roba, una escala principal i l’ascensor, foyer/rampa, distribuïdor, uns serveis
per a dones, uns serveis per a homes, l’escala d’emergències, la platea, l’escala de
l’escenari, l’escenari, el rere escena, un passadís, l’escala de sortida del servei, la sala
de neteja, la sala d’utillatge, el camerino 1 i una escala posterior. La planta primera té
una superfície útil construïda de dos-cents noranta-set metres amb quaranta-sis
decímetres quadrats (297,46 m2) i està formada per una escala principal i l’ascensor,
un foyer/sala d’exposicions, un distribuïdor, uns serveis per a homes, uns serveis per a
dones, una escala d’emergències, una passera, el camerino 2, el camerino 3, el
camerino 4, i una escala posterior, essent la resta d’espai de la planta pis destinat a
doble espai de la planta baixa. La planta segona té una superfície útil construïda de
cinc-cents vint-i-cinc metres amb seixanta-tres decímetres quadrats (525,63 m2) i està
formada per una escala principal i l’ascensor, una sala de conferències, una avantsala
de distribució, un distribuïdor, uns serveis per a homes, uns serveis per a dones,
l’escala d’emergències, l’amfiteatre, la zona de control de llum i so, una sala d’assaig,
l’àmbit de l’escala posterior i finalment les instal·lacions corresponents a la regidoria de
cultura amb una zona d’atenció al públic, la zona de secretaria, la zona de gerència i
finalment un àmbit per a reunions, essent la resta d’espai de la planta segona destinat
a triple espai de la planta baixa i a doble espai de la sala d’exposicions situada en la
planta primera. L’edifici es remata amb coberta plana, en part, i a base de doble
pendent la resta, a excepció del volum de tres plantes adjacent a la caixa escènica que
és a base d’un terrat.
Atès que l’edificació descrita anteriorment no consta a l’Inventari de béns municipals
de l’Ajuntament de Palafrugell, per la qual cosa d’acord amb l’article 128 del Decret
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens
locals, cal la seva ressenya a l’Inventari de béns prèviament a la inscripció de la
declaració d’obra nova.
Atès que un cop declarada l’obra nova sobre la finca resultat de l’agrupació de les
finques registrals números 17.135 i 21.569, aquesta quedarà amb la següent
descripció:
Solar de forma irregular que comunica els carrers de Santa Margarida i de les Ànimes,
constituït per dos cossos diferents més o menys regulars de dimensions i posicions
relatives respecte de llurs carrers, el primer cos amb forma d’ela incidint a la part més
allargada perpendicularment amb el carrer Santa Margarida i el segon cos es tracte
d’un rectangle essent el cantó més curt del mateix perpendicular al carrer de les
Ànimes, amb una superfície total de nou-cents seixanta-set metres amb dinou
decímetres quadrats (967,19 m2), qualificat com a equipament públic (aE). Llinda: al
Nord, part, amb finca de titularitat municipal corresponent al Cercle Mercantil i, part,
amb finca corresponent al Centre Fraternal; al Sud, part, amb finca dividida
horitzontalment que cadastralment consta a nom de la senyora Ana Maria Carbó
Montaner, de la societat Autoescola Nova Palafrugell, S.L., del senyor Jesus Federico
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Fernández Peralta i de la senyora Francisca López Sánchez, de la senyora Ana Mas
Cateura i del senyor Santiago Coll Mas i, part, amb finca que cadastralment consta a
nom del senyor Enrique Serra Pons; a l’Est, amb el traçat del carrer de les Ànimes i a
l’Oest amb el traçat del carrer de Santa Margarida. Sobre aquest solar s’hi troba
construït un edifici de nova construcció que conforma les instal·lacions del Teatre
Municipal de Palafrugell i els serveis de cultura municipals format per dos cossos, el
primer dels quals volumètricament consta de tres plantes (planta baixa i dues plantes
pis) que arranquen des del nivell de la rasant del carrer de Santa Margarida. El segon
presenta bàsicament espais de grans alçades on es troben continguts l’àmbit de sala
amb el seu amfiteatre, l’escenari amb la seva tramoia i un volum adjacent que consta
de tres plantes. Finalment existeix una planta soterrani que ocupa lleugerament més
de la meitat de la superfície i que arriba a l’àmbit de la sala en forma de fossar. Entre
els nivells més baixos dels dos cossos existeix aproximadament 1,10 m de diferència
de cota, ja que cadascun respon al nivell de la rasant dels seus respectius carrers, de
Santa Margarida, el primer, i de les Ànimes el segon. La planta soterrani té una
superfície útil construïda de tres-cents quatre metres amb deu decímetres quadrats
(304,10 m2) i està formada pel fossar dels músics, una escala d’escenari, el sota
escenari, distribuïdor, un muntacàrregues, una estació transformadora, una habitació
de comptadors, una cambra de dímers, una cambra d’olis i una escala posterior. La
planta baixa de l’edifici té una superfície útil construïda de vuit-cents vint-i-cinc metres
amb setanta-cinc decímetres quadrats (825,75 m2) i està formada pel cancell, un
vestíbul, la zona de venda d’entrades, la zona d’atenció al públic i d’informació, un
guarda-roba, una escala principal i l’ascensor, foyer/rampa, distribuïdor, uns serveis
per a dones, uns serveis per a homes, l’escala d’emergències, la platea, l’escala de
l’escenari, l’escenari, el rere escena, un passadís, l’escala de sortida del servei, la sala
de neteja, la sala d’utillatge, el camerino 1 i una escala posterior. La planta primera té
una superfície útil construïda de dos-cents noranta-set metres amb quaranta-sis
decímetres quadrats (297,46 m2) i està formada per una escala principal i l’ascensor,
un foyer/sala d’exposicions, un distribuïdor, uns serveis per a homes, uns serveis per a
dones, una escala d’emergències, una passera, el camerino 2, el camerino 3, el
camerino 4, i una escala posterior, essent la resta d’espai de la planta pis destinat a
doble espai de la planta baixa. La planta segona té una superfície útil construïda de
cinc-cents vint-i-cinc metres amb seixanta-tres decímetres quadrats (525,63 m2) i està
formada per una escala principal i l’ascensor, una sala de conferències, una avantsala
de distribució, un distribuïdor, uns serveis per a homes, uns serveis per a dones,
l’escala d’emergències, l’amfiteatre, la zona de control de llum i so, una sala d’assaig,
l’àmbit de l’escala posterior i finalment les instal·lacions corresponents a la regidoria de
cultura amb una zona d’atenció al públic, la zona de secretaria, la zona de gerència i
finalment un àmbit per a reunions, essent la resta d’espai de la planta segona destinat
a triple espai de la planta baixa i a doble espai de la sala d’exposicions situada en la
planta primera. L’edifici es remata amb coberta plana, en part, i a base de doble
pendent la resta, a excepció del volum de tres plantes adjacent a la caixa escènica que
és a base d’un terrat.
Atès el contingut de l’informe emès conjuntament pel Secretari i l’Assessora jurídica
municipals en data 9 de febrer de 2015.
Atès l’informe de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Pla de barris, Obres Públiques,
Serveis municipals i Medi Ambient de data 17 de febrer de 2015.
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Atès el contingut dels articles 223 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, i els articles 3,
28, 53, 119, 120, 127 i 128 del Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del 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.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Sol·licitar al senyor registrador del Registre de la Propietat de Palafrugell la
cancel·lació de l’afecció càrrega que grava les finques registrals 17.135 i 4.745, de
titularitat municipal, d’acord amb el que disposa l’article 566-11 de la Llei 5/2006, de 10
de maig, del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya.
Segon.- Donar de baixa de l’Inventari de béns municipal de l’Ajuntament de
Palafrugell, els béns inventariats amb les fitxes números 5 i 107 corresponents,
respectivament, a l’antic Cinema Victòria i a l’habitatge situat al carrer de les Ànimes
número 2, a Palafrugell.
Tercer.- Aprovar l’agrupació de les finques registrals números 17.135 i 21.569,
inscrites en el Registre de la Propietat de Palafrugell, al tom 2.636, llibre 342 de
Palafrugell, foli 4, inscripció 1ª, de data 9 d’octubre de 1986, i al tom 2.875, llibre 510
de Palafrugell, foli 42, inscripció 1ª, de data 19 de març de 1996, respectivament, a
nom de l’Ajuntament de Palafrugell, passant a tenir la finca agrupada la següent
descripció:
Descripció:
Solar de forma irregular que comunica els carrers de Santa Margarida i de les Ànimes,
constituït per dos cossos diferents més o menys regulars de dimensions i posicions
relatives respecte de llurs carrers, el primer cos amb forma d’ela incidint a la part més
allargada perpendicularment amb el carrer Santa Margarida i el segon cos es tracte
d’un rectangle essent el cantó més curt del mateix perpendicular al carrer de les
Ànimes, amb una superfície total de nou-cents seixanta-set metres amb dinou
decímetres quadrats (967,19 m2), qualificat com a equipament públic (aE). Llinda: al
Nord, part, amb finca de titularitat municipal corresponent al Cercle Mercantil i, part,
amb finca corresponent al Centre Fraternal; al Sud, part, amb finca dividida
horitzontalment que cadastralment consta a nom de la senyora Ana Maria Carbó
Montaner, de la societat Autoescola Nova Palafrugell, S.L., del senyor Jesus Federico
Fernández Peralta i de la senyora Francisca López Sánchez, de la senyora Ana Mas
Cateura i del senyor Santiago Coll Mas i, part, amb finca que cadastralment consta a
nom del senyor Enrique Serra Pons; a l’Est, amb el traçat del carrer de les Ànimes i a
l’Oest amb el traçat del carrer de Santa Margarida.
Afecta per raó de la seva procedència:
Gravada una servitud perpètua i gratuïta de treure aigua d’un pou d’un metre i mig de
diàmetre, al qual es podrà accedir per mitjà d’un pas de noranta centímetres d’ample i
cinc metres de longitud, en el qual s’hi allotjarà el tub que des del pou porta al previ
25

dominant, discorrent per sota de la finca que constitueix el predi servent i a una
distància aproximada d’un metre de la paret mitgera amb el teatre municipal.
Quart.- Declarar l’obra nova de la següent construcció sobre la finca descrita al punt
tercer de la part resolutiva d’aquest acord, resultat de l’agrupació practicada a les
finques registrals 17.135 i 21.569, que té la següent descripció:
Edifici de nova construcció que conforma les instal·lacions del Teatre Municipal de
Palafrugell i els serveis de cultura municipals format per dos cossos, el primer dels
quals volumètricament consta de tres plantes (planta baixa i dues plantes pis) que
arranquen des del nivell de la rasant del carrer de Santa Margarida. El segon presenta
bàsicament espais de grans alçades on es troben continguts l’àmbit de sala amb el
seu amfiteatre, l’escenari amb la seva tramoia i un volum adjacent que consta de tres
plantes. Finalment existeix una planta soterrani que ocupa lleugerament més de la
meitat de la superfície i que arriba a l’àmbit de la sala en forma de fossar. Entre els
nivells més baixos dels dos cossos existeix aproximadament 1,10 m de diferència de
cota, ja que cadascun respon al nivell de la rasant dels seus respectius carrers, de
Santa Margarida, el primer, i de les Ànimes el segon. La planta soterrani té una
superfície útil construïda de tres-cents quatre metres amb deu decímetres quadrats
(304,10 m2) i està formada pel fossar dels músics, una escala d’escenari, el sota
escenari, distribuïdor, un muntacàrregues, una estació transformadora, una habitació
de comptadors, una cambra de dímers, una cambra d’olis i una escala posterior. La
planta baixa de l’edifici té una superfície útil construïda de vuit-cents vint-i-cinc metres
amb setanta-cinc decímetres quadrats (825,75 m2) i està formada pel cancell, un
vestíbul, la zona de venda d’entrades, la zona d’atenció al públic i d’informació, un
guarda-roba, una escala principal i l’ascensor, foyer/rampa, distribuïdor, uns serveis
per a dones, uns serveis per a homes, l’escala d’emergències, la platea, l’escala de
l’escenari, l’escenari, el rere escena, un passadís, l’escala de sortida del servei, la sala
de neteja, la sala d’utillatge, el camerino 1 i una escala posterior. La planta primera té
una superfície útil construïda de dos-cents noranta-set metres amb quaranta-sis
decímetres quadrats (297,46 m2) i està formada per una escala principal i l’ascensor,
un foyer/sala d’exposicions, un distribuïdor, uns serveis per a homes, uns serveis per a
dones, una escala d’emergències, una passera, el camerino 2, el camerino 3, el
camerino 4, i una escala posterior, essent la resta d’espai de la planta pis destinat a
doble espai de la planta baixa. La planta segona té una superfície útil construïda de
cinc-cents vint-i-cinc metres amb seixanta-tres decímetres quadrats (525,63 m2) i està
formada per una escala principal i l’ascensor, una sala de conferències, una avantsala
de distribució, un distribuïdor, uns serveis per a homes, uns serveis per a dones,
l’escala d’emergències, l’amfiteatre, la zona de control de llum i so, una sala d’assaig,
l’àmbit de l’escala posterior i finalment les instal·lacions corresponents a la regidoria de
cultura amb una zona d’atenció al públic, la zona de secretaria, la zona de gerència i
finalment un àmbit per a reunions, essent la resta d’espai de la planta segona destinat
a triple espai de la planta baixa i a doble espai de la sala d’exposicions situada en la
planta primera. L’edifici es remata amb coberta plana, en part, i a base de doble
pendent la resta, a excepció del volum de tres plantes adjacent a la caixa escènica que
és a base d’un terrat.
Cinquè.- Aprovar la nova descripció de la finca agrupada i en la qual s’hi ha declarat
l’obra nova, de titularitat municipal, que passarà a tenir la següent descripció:
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Solar de forma irregular que comunica els carrers de Santa Margarida i de les Ànimes,
constituït per dos cossos diferents més o menys regulars de dimensions i posicions
relatives respecte de llurs carrers, el primer cos amb forma d’ela incidint a la part més
allargada perpendicularment amb el carrer Santa Margarida i el segon cos es tracte
d’un rectangle essent el cantó més curt del mateix perpendicular al carrer de les
Ànimes, amb una superfície total de nou-cents seixanta-set metres amb dinou
decímetres quadrats (967,19 m2), qualificat com a equipament públic (aE). Llinda: al
Nord, part, amb finca de titularitat municipal corresponent al Cercle Mercantil i, part,
amb finca corresponent al Centre Fraternal; al Sud, part, amb finca dividida
horitzontalment que cadastralment consta a nom de la senyora Ana Maria Carbó
Montaner, de la societat Autoescola Nova Palafrugell, S.L., del senyor Jesus Federico
Fernández Peralta i de la senyora Francisca López Sánchez, de la senyora Ana Mas
Cateura i del senyor Santiago Coll Mas i, part, amb finca que cadastralment consta a
nom del senyor Enrique Serra Pons; a l’Est, amb el traçat del carrer de les Ànimes i a
l’Oest amb el traçat del carrer de Santa Margarida. Sobre aquest solar s’hi troba
construït un edifici de nova construcció que conforma les instal·lacions del Teatre
Municipal de Palafrugell i els serveis de cultura municipals format per dos cossos, el
primer dels quals volumètricament consta de tres plantes (planta baixa i dues plantes
pis) que arranquen des del nivell de la rasant del carrer de Santa Margarida. El segon
presenta bàsicament espais de grans alçades on es troben continguts l’àmbit de sala
amb el seu amfiteatre, l’escenari amb la seva tramoia i un volum adjacent que consta
de tres plantes. Finalment existeix una planta soterrani que ocupa lleugerament més
de la meitat de la superfície i que arriba a l’àmbit de la sala en forma de fossar. Entre
els nivells més baixos dels dos cossos existeix aproximadament 1,10 m de diferència
de cota, ja que cadascun respon al nivell de la rasant dels seus respectius carrers, de
Santa Margarida, el primer, i de les Ànimes el segon. La planta soterrani té una
superfície útil construïda de tres-cents quatre metres amb deu decímetres quadrats
(304,10 m2) i està formada pel fossar dels músics, una escala d’escenari, el sota
escenari, distribuïdor, un muntacàrregues, una estació transformadora, una habitació
de comptadors, una cambra de dímers, una cambra d’olis i una escala posterior. La
planta baixa de l’edifici té una superfície útil construïda de vuit-cents vint-i-cinc metres
amb setanta-cinc decímetres quadrats (825,75 m2) i està formada pel cancell, un
vestíbul, la zona de venda d’entrades, la zona d’atenció al públic i d’informació, un
guarda-roba, una escala principal i l’ascensor, foyer/rampa, distribuïdor, uns serveis
per a dones, uns serveis per a homes, l’escala d’emergències, la platea, l’escala de
l’escenari, l’escenari, el rere escena, un passadís, l’escala de sortida del servei, la sala
de neteja, la sala d’utillatge, el camerino 1 i una escala posterior. La planta primera té
una superfície útil construïda de dos-cents noranta-set metres amb quaranta-sis
decímetres quadrats (297,46 m2) i està formada per una escala principal i l’ascensor,
un foyer/sala d’exposicions, un distribuïdor, uns serveis per a homes, uns serveis per a
dones, una escala d’emergències, una passera, el camerino 2, el camerino 3, el
camerino 4, i una escala posterior, essent la resta d’espai de la planta pis destinat a
doble espai de la planta baixa. La planta segona té una superfície útil construïda de
cinc-cents vint-i-cinc metres amb seixanta-tres decímetres quadrats (525,63 m2) i està
formada per una escala principal i l’ascensor, una sala de conferències, una avantsala
de distribució, un distribuïdor, uns serveis per a homes, uns serveis per a dones,
l’escala d’emergències, l’amfiteatre, la zona de control de llum i so, una sala d’assaig,
l’àmbit de l’escala posterior i finalment les instal·lacions corresponents a la regidoria de
cultura amb una zona d’atenció al públic, la zona de secretaria, la zona de gerència i
finalment un àmbit per a reunions, essent la resta d’espai de la planta segona destinat
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a triple espai de la planta baixa i a doble espai de la sala d’exposicions situada en la
planta primera. L’edifici es remata amb coberta plana, en part, i a base de doble
pendent la resta, a excepció del volum de tres plantes adjacent a la caixa escènica que
és a base d’un terrat.
Afecta per raó de la seva procedència:
Gravada una servitud perpètua i gratuïta de treure aigua d’un pou d’un metre i mig de
diàmetre, al qual es podrà accedir per mitjà d’un pas de noranta centímetres d’ample i
cinc metres de longitud, en el qual s’hi allotjarà el tub que des del pou porta al previ
dominant, discorrent per sota de la finca que constitueix el predi servent i a una
distància aproximada d’un metre de la paret mitgera amb el teatre municipal.
Sisè.- Donar d’alta a l’Inventari de béns municipal de l’Ajuntament de Palafrugell, el bé
de domini públic adscrit al servei públic, descrit al punt cinquè de la part resolutiva
d’aquest acord, que passarà a formar part d’aquest Inventari amb la fitxa número 104.
Setè.- Donar trasllat d’aquest acord al senyor registrador del Registre de la Propietat
de Palafrugell, a fi i efecte de què porti a terme la cancel·lació de les càrregues
sol·licitades, així com l’agrupació de finques i la posterior declaració d’obra nova
contemplades en el contingut d’aquest acord.
Vuitè.- Facultar, àmpliament a l’Alcalde-President, el senyor Juli Fernández Iruela, i
subsidiàriament el o la Tinent d’Alcalde o regidor/a en qui delegui, o qui exerceixi les
seves funcions, per a la formalització dels documents necessaris derivats de l’execució
del present acord.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor Rangel manifestant que el tema és una mica complexe i potser difícil
d'explicar o comprensiblement amb certes dificultats. Es tracta d'emmarcar aquest
punt a dins d'un procés de regularitació de les finques de propietat municipal i que
algunes d'elles, dins del que és el marc jurídic i de propietat, tenen alguns problemes.
Ens trobem amb unes finques que històricament, porten molt temps de propietat
municipal, com és la del Teatre Municipal, que ja provenia d'algunes finques
d'aquestes, i que s'ha detectat que tenen certes mancances, entre elles algunes
càrregues que en aquests moments ja no existeixen, entre elles aquestes mancances
venen per la manca de declaració d'obra nova i la seva agrupació d'aquestes finques, i
després la posterior inscripció en el registre, i per tant, avui el que portem és un punt
en el que intentem normalitzar tota aquesta situació. Per un costat eliminem les
càrregues d'algunes de les finques que varen crear la unitat actual del Teatre, fem
l'agrupació de les dues finques , després la declaració d'obra nova i la seva tramitació
d'inscripció en el registre de la Propietat de forma formal per normalitzar una situació
que en aquests moments és una mica difícil d'entendre que estigui passant.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.
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14.- OPERACIONS JURÍDIQUES COMPLEMENTARIES DEL PROJECTE DE
REPARCEL•LACIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA PMU-3.1, RIERA DE
LLAFRANC II. Aprovació.Relació de fets
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del26 de febrer de 2013, va
aprovar definitivament el Projecte de reparcel·lació del Pla de millora urbana PMU-3.1,
Riera de Llafranc II, a Llafranc.
Atès que aquest Ajuntament és titular de la finca resultant núm. 10 d’aquest Projecte
de reparcel·lació, sobre la qual recau una afectació registral que abans corresponia a
la parcel·la resultant núm. 5, adjudicada també a l’Ajuntament.
Atès que de la inscripció registral se’n desprèn que actualment la finca registral núm.
31.248, corresponent a la finca resultant núm. 10, es troba afecta, al marge d’una
afecció de caràcter fiscal, a:
- Al cobrament del saldo del compte de liquidació del Projecte de reparcel·lació
en una quantia determinada provisionalment en 30.038,30 €, més IVA, per un
defecte d’adjudicació, atès que a l’Ajuntament de Palafrugell se li va adjudicar
un 9,806% d’aprofitament urbanístic quan li corresponia un percentatge del
11,324% i, així mateix, li correspon un coeficient d’afecció als costos
d’urbanització equivalent al 10,894%.
- Al cobrament d’una indemnització de 355,34 €, més IVA, atès que a
l’Ajuntament de Palafrugell se li va adjudicar un 9,990% d’aprofitament
urbanístic en compliment dels deures de cessió del sòl amb aprofitament, amb
un defecte d’adjudicació de 0,01 %.
Atès que aquestes afeccions urbanístiques que consten anotades a la finca resultant
número 10 de l’Ajuntament de Palafrugell, en cap cas cal considerar-les com a
càrregues i/o gravàmens imposats a la finca, en el sentit d’afeccions per les que la
finca ha de respondre sinó que es tracta de drets de crèdit que l’Ajuntament de
Palafrugell té reconeguts com a conseqüència de la gestió urbanística operada en
l’àmbit del Pla de millora mitjançant la justa equidistribució de beneficis i càrregues.
Atès que del Projecte de reparcel·lació, resulta que a l’Ajuntament de Palafrugell
només se li adjudica el 9,806% d’aprofitament urbanístic quan li corresponia un
percentatge de l’11,324% per les finques aportades. Així mateix, només se li adjudica
un 9,990% d’aprofitament urbanístic en compliment del deure de cessió del sòl amb
aprofitament, amb un defecte d’adjudicació de 0,01%, compensant-se econòmicament,
en ambdós casos, aquest defecte d'adjudicació.
Atès l’informe emès per l’Assessora Jurídica Municipal, la senyora Júlia Giró Val, en
data 10 de febrer de 2015, en relació a les afeccions urbanístiques que consten
anotades registralment a la parcel·la número 10 resultant d’aquest projecte de
reparcel·lació on manifesta, a títol de conclusió, que no hi hauria d’haver cap
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inconvenient legal per cancel·lar les afeccions existents a la finca resultant número 10
d’aquest projecte de reparcel·lació, i en fer constar, de forma expressa a l’esmentat
projecte, concretament en el compte de liquidació provisional, que l’Ajuntament de
Palafrugell és tributari d’un dret de crèdit reconegut al seu favor, com a conseqüència
del defecte d’adjudicació d’aprofitament urbanístic, en compliment del deure de cessió
de sòl, en relació a l’adjudicació de la parcel·la número 5 de l’esmentat projecte de
reparcel·lació per un import de 355,34 € i, així mateix, com a conseqüència del defecte
d’adjudicació per un import de 30.038,30 €, per l’adjudicació del 9,806% d’aprofitament
urbanístic, quan en realitat li corresponia un percentatge de l’11,324€ per les finques
aportades, efectuada mitjançant la tramitació d’un expedient d’operacions jurídiques
complementàries, no afectant a la resta de les finques que formen la comunitat
reparcel·latòria.
Atesa la Resolució de l’Alcaldia número 335/15, de 10 de febrer de 2015, on el senyor
Alcalde, d’acord amb l’informe emès per l’Assessora Jurídica Municipal de 10 de febrer
de 2015, va resoldre que es cancel·lessin les dues afeccions que graven la finca
resultant número 10 d’aquest projecte de reparcel·lació.
Atès que pels serveis tècnics i jurídics de l’Àrea d’urbanisme de l’Ajuntament s’ha
elaborat el present expedient d’operacions jurídiques complementàries del Projecte de
reparcel·lació del Sector PMU-3.1, Riera de Llafranc II, consistent en cancel·lar les
afeccions existents a la finca resultant número 10 d’aquest projecte de reparcel·lació i
en fer constar, de forma expressa a l’esmentat projecte, concretament en el compte de
liquidació provisional, que l’Ajuntament de Palafrugell és tributari d’un dret de crèdit
reconegut al seu favor, com a conseqüència del defecte d’adjudicació d‘aprofitament
urbanístic, en compliment dels deures de cessió de sòl, en relació a l’adjudicació de la
parcel·la número 5 de l’esmentat projecte de reparcel·lació per un import de 355,34 € i,
així mateix, com a conseqüència del defecte d’adjudicació per un import de 30.038,30
€, per l’adjudicació del 9,806% d’aprofitament urbanístic, quan en realitat li corresponia
un percentatge de l'11,324%, per les finques aportades, efectuada mitjançant aquest
expedient d’operacions jurídiques complementàries, no afectant a la resta de les
finques que formen la comunitat reparcel·latòria.
Atès l’informe emès per la Comissió informativa d’urbanisme, pla de barris, obres
públiques i medi ambient celebrada el 17 de febrer de 2015.
Atès l’informe conjunt emès pel Secretari de l’Ajuntament, el senyor Marià Vilarnau
Massa, i per l’Assessora Jurídica Municipal, la senyora Júlia Giró Val, en data 17 de
febrer de 2015, on manifesten que, d’acord amb el que determina l’article 168 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, d’aprovació del Reglament de la Llei d’urbanisme, els
projectes de reparcel·lació es poden rectificar mitjançant la tramitació d’un expedient
d’operacions jurídiques complementàries, pel que informen favorablement l’expedient
d’operacions jurídiques complementàries del Projecte de reparcel·lació del Pla de
millora urbana PMU-3.1, Riera de Llafranc II, elaborat pels serveis tècnics i jurídics de
l’Àrea d’urbanisme de l’Ajuntament, perquè el Ple Municipal adopti el corresponent
acord, amb notificació a les persones interessades.
Atès també el que determinen els articles 127 del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i 130, 149 i 154.2 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, d’aprovació del Reglament de la Llei d’urbanisme.
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Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar l‘Expedient d’operacions jurídiques complementàries del Projecte de
reparcel·lació del Pla de millora urbana PMU-3.1, Riera de Llafranc II, a Llafranc,
elaborat pels serveis tècnics i jurídics de l’Àrea d’urbanisme de l’Ajuntament.
Segon.- Facultar àmpliament al senyor Alcalde, el senyor Juli Fernández Iruela, i
subsidiàriament el Tinent d’Alcalde o Regidor en qui delegui o el que exerceixi les
seves funcions, per a la formalització dels documents i tràmits necessaris derivats de
l’adopció del present acord.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor Rangel manifestant que en el Pla de Millora Urbana i en la
reparcel.lació conseqüent d'aquest Pla de millora urbana, l'Ajuntament, per finques
aportades, va tenir l'adjudicació d'una de les parcel.les, i que a més a més hi havia un
accés en aquesta reparcel.lació que contemplava la declaració a nom de l'Ajuntament
d'aquesta parcel.la i a més a més una quantitat monetària al voltant d'uns 30.000
euros, que anava lligada a aquesta propietat d'aquesta parcel.la. En aquests moments,
per poder desenvolupar un procés de venda, de permuta o de subhasta d'aquesta
parcel.la, el que s'ha de fer és deslliurar aquesta càrrega mantenint els drets per poder
cobrar aquests 30.000 euros, en el moment en quès es desenvolupi aquest sector
urbanístic de Llafranc, per tant, seguiríem mantenint els mateixos drets en relació a la
quantitat però es podria deslliurar aquesta càrrega del gravat de la parcel.la i per tant
poder-la entrar en un procés de subhasta. És per això que el procediment, en comptes
de ser el feixuc i típic d'una modificació puntual de la reparcel.lació d'aquest Pla de
Millora Urbana, el que és fa és una petita operació que s'anomena una operació
jurídica complementària que permet fer i normalitzar aquesta situació,sense perjudici
de cap de les altres parcel.les ni variant cap dels altres paràmetres que hi pugui haver
en el propi sector.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.

A.2) Assumptes de la comissió informativa de serveis a les persones
15.- CONSTITUCIÓ DE LA FUNDACIÓ TOM SHARPE, NOMENAMENT DE PATRÓ I
CESSIÓ D’ESPAIS.-Aprovació.Relació de fets
Com a conseqüència de l’acceptació del testament de l’escriptor Tom Sharpe, la Sra.
Montserrat Verdaguer Clavera és la legitima propietària de l’obra literària de què
disposava l’escriptor constituïda per manuscrits, fotografies originals, la seva biblioteca
personal i estris d’escriptura i de fotografia,....
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La Sra. Verdaguer ha comunicat la seva voluntat de constituir una fundació per tal que
gestioni aquest patrimoni i faci difusió de l’obra i la persona de Tom Sharpe. A aquest
efecte ha comunicat al govern municipal la seva voluntat que l’Ajuntament de
Palafrugell sigui un dels patrons de la fundació.
L’Ajuntament de Palafrugell considera que donat el valor literari de reconegut prestigi
internacional i la importància del seu llegat, formar part de la Fundació Tom Sharpe i
que aquesta pugui tenir representació a Palafrugell és una oportunitat cultural i
estratègica per al nostre municipi.
I per aquest motiu, l’ajuntament mostra la seva disposició per acceptar el càrrec de
patró i fer cessió compartida de la sala polivalent de la biblioteca municipal per tal que
sigui utilitzada com a seu de la fundació i com a espai de difusió de l’obra de Tom
Sharpe.
Fonaments de dret
D’acord amb l’article 332.1 del Codi Civil de Catalunya el Patronat és l'òrgan de govern
de la fundació, a la qual administra i representa d'acord amb la llei i els estatuts.
Poden formar part del patronat les persones jurídiques d’acord amb els estatuts
respectius amb relació a la representació en els òrgans de representació, direcció i
gestió.
L’article 332.2 estableix que Les persones jurídiques han d'ésser representades en el
patronat, d'una manera estable, per la persona a qui correspongui aquesta funció,
d'acord amb les normes que la regulin, o per la persona que designi a aquest efecte
l'òrgan competent.
Article 22 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, que atorga la competència per a la seva
constitució per part de les entitats locals el Ple de la corporació.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Acceptar el càrrec de patró de la Fundació Tom Sharpe.
Segon.- Acceptar els estatuts que regulen el funcionament de la fundació, d’acord amb
la proposta realitzada per la Sra. Verdaguer i que consta a l’annex d’aquest acord.
Tercer.- Designar com a representant de l’Ajuntament en el patronat de la fundació al
regidor de cultura Sr. Xavier Rocas Gutiérrez el qual se’l faculta per formalitzar els
document necessaris per fer efectiu aquest acord.
Quart.- Autoritzar la cessió compartida de la sala polivalent de la biblioteca municipal
(Carrer Sant Martí, 18 de Palafrugell) per tal que sigui utilitzada com a seu de la
fundació i com a espai de difusió de l’obra de Tom Sharpe.
Cinquè.- Notificar els acords precedents a la Sra. Montserrat Verdaguer Clavera i al
Protectorat de fundacions depenent del Departament de Justícia de la Generalitat de
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Catalunya.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor Rocas manifestant que creu que tots estarem d'acord amb que avui
és un dia per estar d'enhorabona. Avui assistim al naixement formal d'una nova
Fundació que tindrà la seu a casa nostra o a la qual l'Ajuntament s'integrarà com a
Patró. Una nova Fundació que se suma a les altres Fundacions culturals, artístiques o
pedagògiques que ja tenen la seu o que exerceixen llurs funcions a Palafrugell, la
Fundació Pla, la Fundació Vila Casas, la Fundació Cuixart, la Morató, la Fundació
Pallach.
El nombre important de fundacions culturals de Palafrugell, és, pensem excepcional,
fruit, sense dubte, de la vitalitat cultural de la nostra població, en aquest sentit,
m'atreviria a dir que no hi ha cap altre municipi amb una realitat demogràfica similar a
la nostra, i parlo de tot Catalunya, en el qual tinguin la seva seu tantes Fundacions.
Avui, com deixem n'hi afegim una altra, la Fundació tom Sharpe. La Figura de tom
Sharpe és de tothom prou coneguda i per tant no ens hi estendre, només recordar que
aquest novel·lista anglès és considerat avui per avui com una de les grans figures de
referència de la sàtira britànica, conegut sobretot per Wilt i la sèrie de llibres que
l'acompanyen, així també com per altre novel·les tant o més divertides i punyents com
ara “Assemblea sediciosa” escrita quan vivia a Sud-àfrica, absolutament crítica amb
l'apartheid, tant que en va determinar la seva deportació. Des del 1995 i fins a la seva
mort, el 6 de juny de 2013, Tom Sharpe va viure a Llafranc, i Llafranc fou com una
mena de bàlsam per l'escriptor, el qual després de deu anys de sequera creativa, va
iniciar a casa nostra una etapa de gran producció. El mateix any 1995 va acabar la
novel·la “L'ovella negra”, editada abans en català que en anglès, va escriure “Wilt s'ha
perdut” l'any 2004 i després d'un període d'inactivitat pel seu delicat estat de salut,
l'any 2009 publicaria “Los Grope”, dedicat a tots els doctors que li varen salvar la vida
l'any 2006.
Tom Sharpe va establir en el seu testament, deixar en herència a la seva amiga
personal i metges del nostre municipi, la doctora Montserrat Verdaguer, a qui aprofitem
per saludar i agrair l'assistència en aquest plenari, el seu llegat literari, manuscrits de
novel·les, obres de teatre, correspondència personal, així com també la biblioteca
personal de l'escriptor, fotografies originals, les seves màquines fotogràfiques i també
les màquines i estris d'escriure. A més la deixava encarregada de la tasca ingent de
realitzar la seva biografia i la de crear una Fundació amb tota la seva obra cultural. La
doctora Verdaguer, com a marmessora d'aquest llegat literari, en el seu moment va
comunicar a l'Ajuntament la seva voluntat de constituir la Fundació aquí, a casa nostra,
al nostra municipi, per tal que des de Palafrugell es gestionés aquest patrimoni i es fes
difusió de l'obra i la personalitat de l'escriptor. Una vinculació que passava també
perquè l'Ajuntament s'integrés a la Fundació com un dels seus patrons, una possibilitat
que donat el valor literari de Sharpe, el seu reconegut prestigi internacional i la
importància intrínseca del seu llegat literari, ens va sembla que, i amb això crec que
tots els grups hi estarem d'acord, una veritable oportunitat cultural i estratègica pel
nostre municipi, que no podíem deixar escapar, i així ho fem i d'aquesta manera avui
portem a l'aprovació del plenari el vist-i-plau de la constitució de la fundació, i de retruc
la designació del representant de l'Ajuntament a aquesta. Una decisió que pensem es
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justifica encara més si ens aturem, es justifica encara més si ens aturem a repassar la
definició que de la Fundació Sharpe en fan els seus estatuts, on si se'm permet, en
destacaria quatre elements que considerem fonamentals i molt representatius de la
voluntat amb que neix aquesta institució.
La manca d'afany de lucre, la finalitat d'interès general, la voluntat de crear una
organització que transcendeixi al propi fundació, i l'element patrimonial que ve donat
per la cessió gratuïta de la donació d'uns béns inicials. Una institució que pensem, neix
plural, amb una finalitat molt clara, amb una voluntat d'implicació amb el territori i amb
una clara orientació al bé comú. Aquests són, pensem, els afanys i anhels amb que
apareix la Fundació Tom Sharpe, i per aquest motiu l'Ajuntament mostra la seva
disposició a incorporar-se al seu patronat. Paral·lelament, també es pren l'acord
d'autoritzar la cessió compartida de la sala polivalent de la Biblioteca Municipal, per tal
que sigui utilitzada com a seu de la Fundació i com a espai de difusió de l'obra de Tom
Sharpe, en aquest sentit, dir-vos també que properament s'elevarà una proposta a la
Comissió del Nomenclàtor per tal de denominar aquesta sala polivalent com a espai
Tom Sharpe.
- senyor Guerra: Com bé ha dit el senyor Rocas, avui és dia de celebració i també
d'agraïment, ja no només al senyor tom Sharpe pel seu llegat, sinó també a la doctora
Verdaguer per la seva feina, i encara que no és molt sovint, també felicitar a
l'Ajuntament per haver portat a bon terme tota aquesta gestió.
- senyora Galiana: Com no pot ser d'altra manera, des del nostre grup també donarem
evidentment suport, i creiem que avui és un dia feliç pel nostre municipi perquè tindrem
una Fundació molt important i l'obra literària d'aquest gran escriptor es quedarà a
Palafrugell, gràcies a la senyora Verdaguer i a la tasca que es realitzarà. Per tant,
moltes felicitacions per totes les persones que hi treballen i que hi col·laboren.
- senyor Genover: Des de l'entesa, també ens alegrem que aquesta Fundació que es
posi en marxa, serà un plus més a l'oferta cultural de Palafrugell i també agrair la feina
que ha fet la doctora Verdaguer perquè això arribés a bon port.
- senyora Farrarons: Després de l'extensa explicació del regidor i dels meus
companys, només ens queda que felicitar-nos i reiterar l'agraïment a la doctora
Verdaguer per la seva voluntat específica de què el llegat de tom Sharpe es quedés a
Palafrugell.
- senyor Fernandez: Només dir que és important que aquest projecte surti amb
aquesta unanimitat de tots els grups municipals, això demostra l'interès, no només del
Consistori, sinó que tot el poble té per aquesta Fundació que avui comença a caminar.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.

B) Control i fiscalització dels òrgans de govern
16.- INFORMES.Intervé el senyor Rocas manifestant que el tribunal suprem ha desestimat finalment el
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recurs de cassació que l'ajuntament de Palamós va presentar el mes de setembre de
2011 contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que
confirmava la divisió establerta en el seu moment pel Departament de Governació, de
repartir de manera ponderada els 16 illots que integren l'arxipèlag de les Formigues,
entre Palamós i Palafrugell. L'alt tribunal, així, avala la titularitat compartida de les illes,
la formiga gran i els cinc illots adjacents per Palamós, mentre que les altres deu, Sa
Planassa, Sa Corva, s'escull i els set esculls de fora, queden sota la jurisdicció de
Palafrugell, una partició que s'adiu amb aquella publicada al diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya del 3 de juliol de 2009. A més de desestimar el recurs de
Palamós, el Suprem ha condemnat a aquest Ajuntament a pagar les despeses que ha
suposat aquest procés, tant al nostre Ajuntament com a la Generalitat, fins a un màxim
de 4.000 euros per a cadascun. Com a recordatori, dir-vos que el que ha fet el Suprem
és ratificar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que
fonamentava el repartiment de les Illes Formigues, en un document del 4 de setembre
de 1717, titulat “Concòrdia relativa a la divisió dels termes jurisdiccionals de Palafrugell
i Palamós”, en el qual s'explicitava que la sobirania de les illes era compartida pels dos
ajuntaments. Els magistrats del Suprem han defensat doncs, la vigència de l'acord
públic i comú subscrit pels nostres representants l'any 1717. Perquè després es digui
que la història no serveix.

17.- PRECS I PREGUNTES.Intervé el senyor Guerra manifestant que farà un prec a l'Àrea de Serveis, en relació al
fet d'una tala d'un arbre arran de la platja del Canadell, que ha aixecat una mica
d'indignació entre els veïns, indignació que m'han transmès. Jo en el seu moment vaig
demanar explicacions al senyor Rangel, a mi em varen convèncer però li ofereixo la
possibilitat que de bona fe ho expliqui perquè quedi meridianament clar.
- senyor Rangel: Jo crec que va quedar ben clar a la Comissió Informativa, dels dubtes
que sorgien, però de fet, puc explicar-li pels que no sàpiguen de què estem parlat. És
un pi que a partir d'una llicència d'obres que es va produir entre el Canadell i La
Guitarra, va presentar signes de problemes d'assecament i a partir d'aquí aquest pi va
morir. Indignació de la gent i que comparteixo com a regidor de Medi Ambient perquè
tampoc és agradable haver d'acceptar que un pi, que saps que no podrà ser replantat,
sobretot per la seva localització, pateixi aquest final.
Com a llicència d'obres i complementari a aquesta llicència d'obres, en aquest lloc el
que hi és que aquest pi s'ha tallat aquest hivern, i a més a més, es produirà
l'arranjament i la millora d'aquell espai en el qual hi havia uns graons que pujaven i uns
altres que tornaven a baixar al cap de 20 metres, per mantenir una situació una mica
estranya del que és el traçat aquell de passeig de davant del camí de ronda de la zona
del que és a sota La Guitarra i la Torre. Crec que l'espai quedarà prou bé,
malauradament el pi no es podrà recuperar com vostè comprendrà.
- senyora Galiana: Volia fer una pregunta al senyor Pujol, en relació a aquestes pilones
blanques i blaves que s'han posat a diversos carrers de Palafrugell, al carrer Barris i
Buixó, la Lluna, etc., que han reduït aparcament, quin és el motiu d'haver fet això, si
m'ho poden explicar.
- senyor Pujol: És un tema de seguretat. Vostès saben que l'any passat hi va haver un
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accident mortal en un pas de vianants, ja per normativa europea s'està deixant un
espai de seguretat des de l'últim vehicle que aparca fins al pas de vianants, perquè pot
sortir una persona gran, travessar, i no hi ha visibilitat. Nosaltres hem considerat que
unes 40 places d'aparcament que s'han perdut, valen molt més que la vida d'una
persona i, evidentment, que poden evitar qualsevol altre ensurt que puguem tenir.
- senyora Recio: el primer tema que ens agradaria tractar és el tema del pati-park del
Carrilet, que hi hauria d'haver al costat de l'Escola Carrilet, si serà públic, obert a
tothom, o s'integrarà dins de l'escola. Com està el projecte?.
- senyor Rangel: El projecte segueix caminant dins de les dues grans limitacions que
ens hem trobat històricament. Per un costat la incapacitat del Departament d'assumir
les seves responsabilitats davant la cessió història d'aquell espai, que es va produir
per part de l'Ajuntament perquè aquella escola pogués tenir dues línies, i en segon
lloc, recollint totes les necessitats i aspiracions que el Consell Escolar ens està
demanant i que quan tinguem acabat de dibuixar i de lligar com ha de quedar
exactament, ells seran els primers en saber-ho i després, li podem passar una copia.
- senyora Recio: Per Resolució de l'alcaldia número 2014/1807, es va demanar l'inici
d'un procediment de responsabilitat disciplinària o de qualsevol altre índole, cap a
l'anterior secretari d'aquesta Corporació, el senyor Jordi Turon, fins que no finalitzés el
procediment de nul·litat cap a l'agent 1179. Una vegada ja s'ha finalitzat aquest
procediment de nul·litat, ja sabem tots com ha acabat, ens agradaria saber si aquest
Ajuntament o aquest equip de govern, ha estudiat o ha pensat la possibilitat de
demanar algun tipus de responsabilitat cap a l'anterior tècnic secretari.
- senyor Fernandez: No ho hem pensat, la veritat és que no ho hem analitzat però no
ens tanquem a fer-ho, perquè aquestes coses, quan iniciem els expedients, després
finalment aquests expedients s'han de tramitar i s'han de tancar. És veritat que hi ha
aquesta resolució, és veritat que en tot cas el que farem serà recuperar l'expedient i ho
analitzarem, però també hi havia altres resolucions que feien referència a obrir altres
expedients i que tampoc els hem activat perquè entenem que a vegades quan els
iniciem s'han de poder tancar, s'hi han responsabilitats òbviament s'han d'exercir i sinó
donar tràmit d'audiència a l'afectat, però aquesta resolució de la que vostè em parla,
de l'any 2014, l'agafarem, l'analitzarem perquè jo ara mateix no la tinc, però en
qualsevol cas, si realment fruit de la seva intervenció es desprèn que cal recuperar-la i
activar-ho, ho farem sense cap mena de problema.
- senyora Recio: Moltes gràcies, continuaria també demanant perquè es va contractar
un servei d'investigació per seguir a una persona, funcionària d'aquesta casa, en
principi per les seves irregularitats per les seves obligacions a la feina, entrada i sortida
i altres temes, si no tenim suficients mitjans a la casa per fer-ho nosaltres mateixos,
que s'hagués de contractar a un detectiu.
- senyor Fernandez: Bé, entenc que això, si vostè ho recorda, va ser amb una
resolució de l'alcaldia de fa més d'un any, que l'alcalde va delegar, en aquest cas, al
Cap de la Policia, una sèrie de tasques molt internes, del que és la gestió interna de la
policia, i ell segons el seu criteri, en aquest cas concret, va optar per aquesta via. Jo
crec que a aquest expedient s'hi pot tenir accés, vostè el pot analitzar, el pot veure,
però jo no discutiria el que va ser una decisió del propi cap de la Policia, fruit de les
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seves atribucions, que jo li vaig delegar en el seu moment expressament, per tant, jo el
que li puc dir a vostè, com a regidora, és que si vostè vol pot consultar l'expedient, i en
tot cas, jo com a alcalde no qüestiono el fet que el cap de la policia, en base a les
seves atribucions, cregui oportú contractar a gent externa, per intentar trobar aquell
espai a on pugui trobar algun element per reconduir la situació. Tots sabem i és un
tema del qual tampoc m'agrada parlar massa, tots sabem quina és la situació, que en
aquests moments encara es viu a l'Àrea. Nosaltres pensem que està en vies de millor
reconducció, i això també és subjectiu i potser no tothom ho comparteix, però és una
àrea que a nosaltres ens preocupa especialment i per tant, entenem que situacions
com aquesta tampoc ajuden de tot, però en qualsevol cas, per mi va ser el cap de
l'Àrea qui va decidir que era una eina que podia fer servir.
- senyora Recio: Moltes gràcies per la seva explicació, de totes maneres sobta una
mica que s'hagi de seguir aquest procediment, per entendre que des de la casa potser
teníem recursos suficients per poder-ho fer.
Per acabar, només un prec una mica llarg. L'any 2011, acabàvem la legislatura i en
començàvem una altra de nova, parlant de la Policia Local de Palafrugell. En aquell
moment teníem sobre la taula l'auditoria que va fer el Departament d'Interior de la
Generalitat, en la qual, referent al resulta del clima laboral, a les conclusions es feia
una valoració global. Més o menys deia que el resultat global del clima és bo, una
mica per sobre del que sol ser habitual, no sembla existir cap problema que dificulti en
cap mesura el clima laboral de l'organització. Estem davant d'un col.lectiu que en
comparació amb altres organitzacions tenen motivació i satisfacció acceptables, no
obstant hi ha aspectes positius que millores en clima, en els que cal incidir, i mantenir
una bona direcció, aspectes on la persones perceben deficiències i que caldrà adreçar
de cara al futur.
Aquestes eren les conclusions generals, més especificades a continuació i arrel de les
quals posteriorment també es va encarregar la pericial al senyor Piñuel, del que tots ja
coneixem el resultat. En aquells moments es deia a la premsa, quan es presentava el
nou cap de la Policia Local, que els reptes a què hauria de fer front, entre ells hi havia
la motivació del personal del cos, perquè passessin pàgina i s'oblidessin del mal
ambient que hi havia hagut durant els últims anys. També es dia, respecte a la famosa
comissió d'investigació que es va fer aquell estiu, que l'anterior equip de govern no
havia actuat amb prou contundència. Llavors, pensen vostès que s'ha actuat, en
aquests quatre anys, en els conflictes de la Policia Local?, que amb les seves
actuacions han aconseguit millorar, encara que sigui una mica, el clima laboral que es
respira a la Policia?.
Com ens deia vostè ara és un tema que està en vies de solució, que és un tema llarg, i
així ho va expressar el dia de la festa del Patró, i per això mateix els hi torno a reiterar
aquesta pregunta. Si pensen vostès que s'ha aconseguir aquesta millora, encara que
sigui una mica, del clima laboral que es respira a la Policial.
Jo crec que no, fins i tot arribo a pensar que ha empitjorat. I d'on trec aquesta
conclusió?. Bé, doncs com ja els hi he explicat abans, l'auditoria diu que el clima global
és bo, una mica per sobre del que sol ser habitual, després això és va confirmar amb
la comparativa d'altres estudis d'altres policies local, d'altres climes laborals d'altres
policies locals. No és això el que es desprèn de l'anàlisi psicosocial que va encarregar
l'Ajuntament a mitjans de l'any passat, sobre el cos de la Policia Local i que els hi
resumiré, perquè suposo que vostès ja en tenen coneixement. Nosaltres l'oposició no
hem tingut aquest coneixement d'aquest anàlisi per les vies que ens hauria agradat o
haurien estat desitjables, és a dir per part de comunicació de l'equip de govern. Potser
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ens diran que és un tema de procediment, que primer s'havien de fer unes passe per
donar-nos coneixement d'aquest informe. Jo entenc que és un tema prou rellevant
perquè ens n'haguessin donat coneixement abans. Aquest informe, més o menys, ve a
dir que la gran majoria de la plantilla manifesta una situació desfavorable global,
l'origen de la qual es troba en aspectes de conflictes personals que han acabat
afectant al grup, tant a nivell personal com laboral. Un percentatge important dels
treballadors manifesta l'existència de conflictes interpersonal que poden arribat a
nivells de violència psicologia i el que és més greu, fins i tot afirmen sentir-se
discriminats i fins i tot l'existència de violència física, en algun cas s'ha detectat
assetjament
El malestar evident que es reflecteix en aquesta anàlisi s'accentua de dalt a baix, és a
dir, empitjora molt més als agents, respecte de caporals, sergents i caps. A destacar
també que per part dels agents, la manifestació que sovint reben instruccions de
caràcter contradictori.
Hauríem de preguntar-nos si tots els canvia que en aquest sentit s'han dut a terme
han servit per millorar alguna cosa. I llavors arrel de tot això només ens queden dues
coses, una és demanar, si us plau, que es posin en marxa els factors de correcció que
proposa l'anàlisi, i la segona que el senyor alcalde cessi immediatament el
responsable polític de la Policia Local, al senyor Pujol.
Ha volgut fer de Policia i no de gestor, que és la seva funció. El senyor Pujol durant
aquests quatre anys s'ha omplert la boca dient que tot anava millor, i resulta, pel que
sembla, que no és així. Llavors, senyor alcalde, em sembla que aquesta mesura seria
una bona manera de demostrar al poble la seva responsabilitat vers ell.
Per últim no podem oblidar els calers que s'han gastat en aquest tema, que són molts,
i pel que veiem no gaire ben aprofitats. La veritat triomfa per si mateixa, la mentida
necessita sempre complicitat.
- senyor Fernandez: Molt bé, vist el preg-pregunta que vostè ha fet, deixi'm que faci
tres matisacions. És veritat, com vostè diu, que el dia de la Festa de la Policia jo vaig
dir clarissimament que el tema no estava resolt i ho mantinc, però vostè quan parla de
l'auditoria, seria bo que la llegís tota l'auditoria, no només la part que li interessa, a
l'auditoria s'hi deien moltes més coses. I a mi el que em sap greu és que aquest tema
torni a venir a plenari avui, però vostè parla d'un informe psicosocial que és veritat que
hi és però que el govern ha demanat ampliació d'aquest informe perquè hi ha coses
que no les acaben de veure bé del tot, i hem demanat actuacions addicionals per tenir
tot l'expedient complet, i si vostè, en comptes de venir amb aquest informe aquí, que a
vostè li han fet arribat, ens l'hagués demanat a nosaltres, li haguéssim dit que teníem
aquest informe però que com que cal completar-se perquè volem més proves
concretes per tenir més eines objectives, segurament que aquesta intervenció vostè no
l'hauria fet.
Això no treu que a la Policia hi ha un problema, i jo com a alcalde no ho he negat mai,
però jo crec que en situacions com aquestes tampoc ajuda, per tant jo crec que
nosaltres seguirem treballant en la línia d'intentar millorar aquelles condicions que
pensem que s'han de millorar, perquè quan el que hi ha són bàsicament conflictes
personals és molt complicat de resoldre d'avui per demà, i jo crec que sempre he dit
que això era una tema no d'un mandat sinó de més d'un mandat, ja m'agradaria a mi
acabar aquest mandat dient que tenim el tema resolt, jo suposo que a mi i a tot el
consistori, ens agradaria, però no és així perquè encara tenim una situació per
resoldre, i és veritat que estem en la situació d'intentar solucionar-ho, però en
qualsevol cas el que farà el govern serà, una vegada rebem l'informe definitiu amb els
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aclariments i les ampliacions que hem demanat, intentarem prendre aquelles mesures
que ens permetin evitar que el tema, si més no, vagi creixent.
En quant al que vostè demana que cessi al regidor, miri, l'Alcalde, en el seu moment
va fer una delegació de confiança en aquesta àrea, jo la mantinc i per tant, entenc que
en aquests moments, un cessament tampoc comportaria cap solució al que és la
problemàtica que hi ha en si a la Policial, potser hi ha gent que ho voldria això, però jo
crec que el govern, en aquests moments, el que ha de fer és completar aquest informe
que s'ha fet previ amb els treballs addicionals i després prendre mesures, mesures de
motivació, mesures d'intentar parlar amb la gent. Aquest alcalde ha anat a fer diverses
trobades amb el col.lectiu i és veritat que hi ha un problema de relacions personals
allà, dins el col.lectiu. Però en qualsevol cas jo crec que en aquest moment, la solució,
si jo sapigués, que avui em digués algú aquí, que si jo cessant al regidor, la Policia
demà funciona tot i les relacionals personals que hi ha creuades se solucionen, no ell,
potser marxàvem tots dos. Però la solució no és només un tema de regidor, és un
tema que hi ha moltes més coses en aquella àrea, que jo crec que per desgràcia en
aquest mandat no les podem resoldre. Jo crec que hauriem de ser capaços de crear
les condicions perquè en el proper mandat esp uguin afrontar els canvis que la Policia
realment requereix i que no són temes de necessitats materials, no és tema de més
efectius, és un tema derelacions personalsque a mi m'hauria agradat que s'hagués
solucionat però no ha sigut així, en qualsevol cas, jo sí que em comprometo, en quant
tinguem aquesta informació que hem demanat a la pròpia mutua, que ampliï una sèrie
de proves que hi ha, és convocar els portaveus per parlar d'aquest informe que tenim
ara, que és un informe previ, i que pensem que realment quan es facin les proves
definitives hi haurà l'informe complet, us convocarem per explicar-vos com ho veiem,
perquè també volem que ells ens facin propostes, la Mútua, més enllà de fer l'informe
que ha fet, una vegada ens presentin els que els hi hem demanat d'ampliació, també
volem que ens faci propostes per intentar veure com podem resoldre la situació.
- senyor Sabrià: No tenim pregunte,s en tot cas sí que ens agradaria fer una reflexió o
prec sobre Llafranc, i ens agradaria fer-lo en positiu, per tant en la part de l'oportunitat
del moment i de l'electoralisme que per nosaltres suposa plantejar ara una obra que en
cap cas podran executar, no hi entrem, crec que amb això que he dit ja queda clar que
ens sembla que l'oportunitat no està massa ben triada. Però més enllà d'això, crec que
des d'Esquerra Republicana, la necessitat respecte a les millores a Llafranc s'ha
expressat de manera reiterada, fins i tot estava planificat i en el Pla d'Obres, d'una
manera inicial, per una època força anterior, i han decidit posposar-ho a més endavant,
Per tant, ens és aquesta la part sobre la que ens agradaria fer el debat, sinó en positiu
i cares a futur. A nosaltres ens sembla que una intervenció en la primera línia de mar,
especialment pel que fa a Llafranc, no es pot fer sense fer una reflexió molt important
sobre què passa darrera, per tant, allò que acabi passant al davant, té incidència
sobretot perquè hi ha una mobilitat que s'haurà de canviar, perquè hi ha unes
oportunitats diferents que varen fer que aquesta obra no s'hagués assumit abans,
perquè sense el Xarambeco això era molt complex, per tant, des de la voluntat
d'Esquerra d'assumir evidentment, qualsevol resultat que tingui una participació
ciutadana, perquè és la manera de fer les coses, ens sembla que no podem fer una
reflexió únicament sobre que passa en aquella primera línia de mar, que segur que tots
tenim moltes ganes de millorar, de fer més accessible, de col·locar-hi bé´els serveis,
de no canviar-hi massa l'aspecte. Jo crec que d'alguns principis generals estaríem tot
d'acord, sí que per nosaltres el prec és que això vingui d'una reflexió general de com
ens movem a Llafranc, com aparquem a Llafranc, que inclogui la plaça Promontori
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sencera i que també fem la reflexió sobre això, i per tant, nosaltres, entre els que hi
eren, els que hem pogut parlar, respecte a aquesta participació, ens sembla que
algunes coses, pel que fa a aquesta primera línia, no apunten malament, però que
aquesta reflexió general sobre el municipi, és absolutament imprescindible perquè tots
els que siguem aquí puguem assumir el resultat final i comprometre'ns a tirar això
endavant que és el que realment li convé al nucli de Llafranc, i si no ho fem d'aquesta
manera ens estarem equivocant.
- senyor Fernandez: Jo li diria que compartim el que vostè està dient, i crec que a la
reunió que varem fer l'altre dia, vull recordar que hi varen haver 250 aportacions dels
tres grups participatius que es varen fer, i és veritat que el tractament no només serà
del passeig de Llafranc, perquè el passeig, depèn de com el tractem, té incidència a tot
el terme de Llafranc. Allà també es va parlar de reordenar la plaça Promontori,
aprofitar el passeig per reordenar-la. S'ha d'afrontar també el tema de l'aparcament i
s'han d'afrontar moltes més coses, per tant, jo crec que que és un tema electoralista, jo
crec que el tema és evident, tal com vàrem dir aquest projecte es farà durant l'any
2015 per executar-se l'any 2016, perquè sí que és veritat, jo crec que hi ha un ampli
consens de què el passeig de Llafranc s'ha de remodelar, en tot cas, òbviament
nosaltres, fixi's que en el pressupost propi ja no surt fins i tot ni cap partida econòmica
per executar-lo, perquè l'idea és deixar-ho preparat perquè s'executi l'any 2016, i
aquests condicionants que vostè diu, òbviament el govern els té presents.
Ja vaig dir en el meva intervenció que escoltarem a tothom, perquè és la nostra
obligació quan s'inicia un procés participatiu, però al final, de tot el que es diu, perquè
hi han propostes totalment contradictòries, i n'hi ha algunes que encaixen però n'hi ha
d'altres que no poden encaixar, com hi ha gent, per exemple que demana que hi hagi
més ocupació de via pública per terrasses, quan tots som conscients que a la plaça
Promontori és impossible, que no es pot ocupar més. En qualsevol cas sí que ens
varem comprometre que abans de fer aquest retorn que volem fer, que seria, si
podem, abans de Setmana Santa, tenir una prèvia nosaltres com a Ajuntament, per
explicar-vos el que volem fer i donar-vos a conèixer les contradiccions que hi veiem, a
veure com ho veiem tot, com a Ajuntament perquè la participació està molt bé però cal
tenir un esquema previ d'on es vol arribar. Jo vaig quedar molt parat de veure com en
un grup de gent dels que hi havia, hi havia persones que deien coses realment
contradictòries i també és la manera de veure que ningú té la veritat absoluta.
Jo com a alcalde em puc comprometre a què abans de fer el retorn d'aquesta primera
sessió, puguem fer un debat nosaltres, en una Junta de Portaveus extraordinària per
debatre tot el que hem recollit.

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