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

Núm.: PLE2015/3
Dia i hora: 24/03/2015 19:40:00
Lloc: Sala Ple
Assistents
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Regidor Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
Regidora Senyora MARGARITA MAURI JUNQUÉ
Regidor Senyor XAVIER RANGEL MARTÍNEZ
Tinent d'Alcalde Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
Regidor Senyor FREDERIC PRATS ESTEVE
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
Regidor Senyor LLUÍS PUJOL MASCORT
Regidor Senyor JOSEP GABARRÓ GUIRAO
Regidor Senyora SERGI SABRIÀ BENITO
Regidor Senyor XAVIER VILÀ BONMATÍ
Regidor Senyor MÀRIUS LLEDÓ SALVADOR
Regidora Senyora CARME FARRARONS TURRÓ
Regidor Senyor GUILLEM GENOVER RIBAS
Regidora Senyora ANA RECIO LÓPEZ
Regidor RICARDO MENOR PEIRÓ
Regidora Senyora LAURA GALIANA GARCIA
Regidor Senyor XAVIER RODRIGO LÓPEZ
Regidor Senyor EDUARD GUERRA CASTILLO
Interventor acctal. Senyor GUSTAU TAPIAS SOLÀ
Secretari Senyor MARIÀ VILARNAU MASSA

A la Sala Ple de la Casa Consistorial es reuneix el Ple per fer sessió Ordinària en
primera convocatòria, el dia i l'hora que s'indiquen a l'encapçalament, amb el següent:
Ordre del dia
A) PART RESOLUTÒRIA
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2.- RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA.- Coneixement.PLE2015/3 de 24 de març de 2015
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A.1) ASSUMPTES COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PRESSUPOST
I HISENDA
3.- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. Ratificació: a) Nomenament de lletrada dels
serveis jurídics municipals i de procurador dels tribunals. b) Nomenament per
comparèixer i personar-se l’Ajuntament davant de jutjats.- c) Altres.4.- SENTÈNCIES I INTERLOCUTÒRIA. Coneixement.5.- RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT PER UNA SEGONA ACTIVITAT
PRIVADA, SOL.LICITADA PER LA SENYORA MARTA MORENO ARQUÉ.Aprovació.6.- RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT PER UNA SEGONA ACTIVITAT
PRIVADA, SOL.LICITADA PEL SENYOR SANTI RUEDA BARBA.- Aprovació.7.- RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT PER UNA SEGONA ACTIVITAT
PRIVADA, SOL.LICITADA PEL SENYOR SANTIAGO PARERAS ISERN.- Aprovació.8.- RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT PER UNA SEGONA ACTIVITAT
PRIVADA, SOL.LICITADA PEL SENYOR JORDI BRUGUERA MARTÍ- Aprovació.9.- RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT PER UNA SEGONA ACTIVITAT
PRIVADA, SOL.LICITADA PEL SENYOR MARTÍ REIG JACOMET- Aprovació.10.- RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT PER UNA SEGONA ACTIVITAT
PRIVADA, SOL.LICITADA PEL SENYOR XAVIER PARERAS ACEVES.- Aprovació.11.- RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT PER UNA SEGONA ACTIVITAT
PRIVADA, SOL.LICITADA PER LA SENYORA ELISENDA FORJAN BRES.Aprovació.12.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DE LA COSTA BRAVA.Ratificació.13.- DEIXAR SENSE EFECTE L'ACORD DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DEL DIA 29
DE JULIOL DE 2010, D'ADJUDICACIÓ DIRECTA DE DUES PARCEL•LES
SOBRERES SITUADES AL CARRER ANDALUSIA, A PALAFRUGELL, .- Aprovació.14.MODIFICACIO
PRESSUPOSTARIA.CONSISTENT
EN
CREDITS
EXTRAORDINARIS I SUPLEMENT DE CRÈDITS MITJANÇANT BAIXES PER
ANUL·LACIÓ.- Aprovació inicial
15.- MODIFICACIO PRESSUPOSTARIA.- SUPLEMENT DE CREDIT I CREDIT
EXTRAORDINARI MITJANÇANT EL ROMANENT DE TRESORERIA.- Aprovació
inicial
16.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA CONSISTENT EN
SUPLEMENT DE CRÈDIT A CÀRREC DEL ROMANENT DE TRESORERIA DEL
PRESSUPOST DE L'IPEP. Aprovació
17.- EXPEDIENT LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2014. Informació
A.2) ASSUMPTES COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME
18.- SENTÈNCIES URBANISME. Coneixement.19.- ACORD DE MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 14 DELS ESTATUTS DEL
CONSORCI DE LES GAVARRES. RATIFICACIÓ.20.- PROJECTE PER A LA PAVIMENTACIÓ D’UN TRAM DEL CAMÍ DE LA CREU
ROQUINYOLA, TRAM 1, A PALAFRUGELL, INCLÒS EN EL PROGRAMA
ESPECÍFIC DE COOPERACIÓ MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, ANY
2013. Acceptació de les ajudes. Aprovació.21.- ACORD TRANSACCIONAL SUBSCRIT ENTRE L’AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL I LA SOCIETAT PAYABLOGO, SL. Ratificació.PLE2015/3 de 24 de març de 2015

2

A.3) ASSUMPTES COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
22.- REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR SOCIAL DE
PALAFRUGELL.- Aprovació.B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
23.- INFORMES.24.- 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, i
un cop fet un minut de silenci per les víctimes de l'accident aeri ocorregut aquest matí
als Alps francesos, es passa a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
El regidor senyor Xavier Vilà s'incorpora a la sessió quan s'estava tractant el punt
número 16 de l'ordre del dia.

A) Part Resolutiva
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS
D’acord amb el que disposa l’article 108 del Reglament Orgànic Municipal, el president
sotmet a la consideració dels assistents l'esborrany de les actes de les sessions
anteriors següents:
- PLE2015/2 – Ordinària, de 24/02/2015 19:30:00
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 20 de febrer i el 18 de març de 2015, número en
ordre correlatiu creixent de la 417/2015 a la 641/2015.

A.1) Assumptes comissió informativa de règim interior, pressupost i hisenda
3.- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. Ratificació: a) Nomenament de lletrada dels
serveis jurídics municipals i de procurador dels tribunals. b) Nomenament per
comparèixer i personar-se l’Ajuntament davant de jutjats.
Relació de fets:
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Vista la Resolució de l’Alcaldia número 388/2015, de data 18 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
404/2014, interposat pel lletrat senyor Joaquim Boadas de Quintana, en nom i
representació de la societat Hotel Llafranc, S.L., contra la Resolució de l’Alcaldia
número 2348/2014, de data 19 de setembre de 2014, que va desestimar el recurs de
reposició interposat, pels ara recurrents, contra la Resolució de l’Alcaldia número
1986/2014, de data 12 d’agost de 2014, que va resoldre la reducció de dues hores de
l’horari de tancament del local La Caleta,a Llafranc.
Atesa la Resolució de l’Alcaldia número 392/2015 de data 18 de febrer de 2015, per la
qual es va nomenar al procurador dels tribunals senyor Pere Ferrer Ferrer i a la
lletrada dels serveis jurídics municipals, adscrita al Col·legi de Figueres, senyora Júlia
Giró Val, el primer per representar i la segona per defensar aquest ajuntament davant
del Jutjat d’Instrucció número 1 de La Bisbal d’Empordà, en el procediment
corresponent a les diligències prèvies número 901/2014.
Atesa la Resolució de l’Alcaldia número 467/2015 de data 27 de febrer de 2015, per la
qual es va nomenar al procurador dels tribunals senyor Jesús Sanz López i a la
lletrada dels serveis jurídics municipals, adscrita al Col·legi de Figueres, senyora Júlia
Giró Val, el primer per representar i la segona per defensar aquest ajuntament davant
la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
per interposar recurs contenciós administratiu contra la desestimació presumpta del
requeriment previ formulat contra la Resolució de data 23 de setembre de 2014
dictada pel senyor Agustí Serra Monté, director general d’Ordenació del Territori i
Urbanisme, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
per la qual es declarava anul·lada la resolució de 14 de setembre de 2006 del Director
General de Costes del Ministeri de Medi Ambient només en el sentit en el que es
refereix a l’autorització de la transmissió de la concessió per a l’ocupació d’una
parcel·la de 73,91 m2 i construcció d’una terrassa a la platja del Canadell, a Calella de
Palafrugell, i es va declarar caducat el procediment de caducitat de la concessió pe a
la ocupació d’una parcel·la de 73,91 m2 i construcció d’una terrassa a la platja del
Canadell, a Calella de Palafrugell, declarant l’arxivament de les actuacions.
Atesa la Resolució de l’Alcadia número 496/2015 de data 4 de març 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 recurs número 96/2015,
interposat per la lletrada senyora Judith Pont Riera, en nom i representació del senyor
Alexandre Luis Cruz, contra la Resolució de l’Alcaldia número 21/2015 de data 8 de
gener de 2015, que va resoldre declarar la nul·litat del nomenament efectuat
mitjançant resolució de l’alcaldia de data 21 de juliol de 2011 de l’ara recurrent, com a
funcionari de carrera del cos de la policia local de Palafrugell, escala bàsica, categoria
agent, recuperant el recurrent la condició de funcionari de carrera en pràctiques fins a
ser avaluat pel comitè de valoració, i contra la Resolució de l’Alcaldia número
213/2015, de data 29 de gener de 2015, que va resoldre declarar no apte del període
de pràctiques del sisè exercici a l’ara recurrent i, per tant, exclòs del procés selectiu.
Atesa la Resolució de l’Alcaldia número 500/2015 de data 4 de març de 2015, per la
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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 3 de Girona, en el recurs ordinari número
75/2015, interposat per part del procurador dels tribunals senyor Carlos Sobrino
Cortés, en nom i representació de la societat Novara Hotels, S.L., contra l’acord de la
Junta de Govern Local de data 25 de novembre de 2014 que va desestimar la
sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts.
Atesa la Resolució de l'alcaldia número 597/2015 de data 13 de març de 2015, per la
qual s'aproven els acords adoptats per la mesa general de negociació en matèries
comunes dels empleats de l'ajuntament de Palafrugell, durant l'any 2014.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Ratificar les esmentades resolucions.

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

4.- SENTÈNCIES I INTERLOCUTÒRIA. Coneixement.Relació de fets:
Vista la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Girona en
el recurs ordinari número 376/2012, interposat per la societat ISS FACILITY
SERVICES, S.A., contra la desestimació presumpta de la reclamació d’interessos de
demora que posteriorment es va ampliar contra l’acord de la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Palafrugell de data 20 de desembre de 2012 que va resoldre la
reclamació efectuada estimant parcialment aquesta i aprovant el reconeixement de
despesa en una quantitat inferior a la reclamada per la part actora, per la qual s’estima
el recurs interposat i condemna a l’Ajuntament de Palafrugell a abonar la quantitat
reclamada més els interessos legals meritats. Així mateix aquesta sentència ha estat
aclarida per la Interlocutòria de data 10 de febrer de 2015 en el sentit de descomptar
de la quantitat a què resulta condemnada l’administració l’import que l’ajuntament ja
havia satisfet.
Atesa la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Girona en
el recurs ordinari número 108/2010, interposat per la senyora CARMEN GONZÁLEZ
LÓPEZ, contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 5 de febrer de 2010 que va
desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració interposada
per la part actora, per la qual es desestima el recurs interposat i es ratifica l’acord pres
per l’Ajuntament de Palafrugell.
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Atesa la Interlocutòria dictada per la Secció Primera de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs ordinari
número 134/2012 interposat per la societat TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SAU,
contra la modificació de les ordenances publicades al BOP en data 21 de desembre de
2011 i, concretament, en relació a la taxa per a ús privatiu o aprofitament especial del
sòl, subsòl i vol de les vies públiques a empreses subministradores de serveis d’interès
general, per la qual es declara conclòs el procediment i s’acorda l’arxiu de les
actuacions.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Donar-se per assabentat de les esmentades sentències i interlocutòria.

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

5.- RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT PER UNA SEGONA ACTIVITAT
PRIVADA, SOL.LICITADA PER LA SENYORA MARTA MORENO ARQUÉ.Aprovació.Relació de fets:
La senyora Marta Moreno Arqué, treballadora d’aquesta corporació, ha sol·licitat el
reconeixement o autorització de compatibilitat d'acord amb els article 5 i 14 de la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al serveis de les
administracions públiques, respectivament, i els articles concurrents de la Llei 21/1987,
de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat, pel desenvolupament, per compte propi, de l'activitat següent:
- Impartició de classes d'anglès 4 hores a la setmana
El personal de l'Ajuntament de Palafrugell, i dels organismes, ens i empreses que en
depenen, està subjecte al règim d’incompatibilitats previst a la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del personal al serveis de les administracions públiques, i
a la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat.
L’exercici d’una segona activitat, ja sigui pública o privada, exigeix la prèvia
autorització o reconeixement de compatibilitat per part de l'Ajuntament de Palafrugell.
El Ple és l’òrgan competent per autoritzar i reconèixer aquesta compatibilitat, prèvia
sol·licitud de l’interessat.
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Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Reconèixer la compatibilitat de la treballadora Marta Moreno Arqué amb lloc
de treball d'administrativa de Turisme, per l'exercici de l’activitat privada següent:
- Impartició de classes d'anglès 4 hores a la setmana
Aquest reconeixement està subjecte al compliment dels requisits establerts en la
legislació vigent en matèria d’incompatibilitats i a les següents particularitats:
Els treballs que realitza no modificaran la jornada laboral a l'Ajuntament de Palafrugell.
Segon.- Notificar aquesta resolució al treballador/a.
Tercer.- Publicar aquesta autorització de compatibilitat a l'apartat de transparència de
la seu electrònica, en compliment de l'article 8.g) de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de Transparència, accés a la informació i bon govern.

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

6.- RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT PER UNA SEGONA ACTIVITAT
PRIVADA, SOL.LICITADA PEL SENYOR SANTI RUEDA BARBA.- Aprovació.Relació de fets:
El senyor Santi Rueda Barba, funcionari d’aquesta corporació, ha sol·licitat el
reconeixement o autorització de compatibilitat d'acord amb els article 5 i 14 de la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al serveis de les
administracions públiques, respectivament, i els articles concurrents de la Llei 21/1987,
de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat, pel desenvolupament, per compte propi, de l'activitat següent:
–
–

Confecció de plans d'autoprotecció (àmbit local i nacional)
Implantació dels plans, que inclou formació (activitat docent) i direcció de
simulacres (sense participació operativa)

El personal de l'Ajuntament de Palafrugell, i dels organismes, ens i empreses que en
depenen, està subjecte al règim d’incompatibilitats previst a la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del personal al serveis de les administracions públiques, i
a la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de
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l’Administració de la Generalitat.
L’exercici d’una segona activitat, ja sigui pública o privada, exigeix la prèvia
autorització o reconeixement de compatibilitat per part de l'Ajuntament de Palafrugell.
El Ple és l’òrgan competent per autoritzar i reconèixer aquesta compatibilitat, prèvia
sol·licitud de l’interessat.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Reconèixer la compatibilitat del funcionari Santi Rueda Barba amb lloc de
treball de Sergent de la Policia Local, per l'exercici de l’activitat privada següent:
–
–

Confecció de plans d'autoprotecció (àmbit local i nacional)
Implantació dels plans, que inclou formació (activitat docent) i direcció de
simulacres (sense participació operativa)

Aquest reconeixement està subjecte al compliment dels requisits establerts en la
legislació vigent en matèria d’incompatibilitats i a les següents particularitats:
Els treballs que realitza no modificaran la jornada laboral a l'Ajuntament i seran sempre
fora de l'àmbit del terme municipal de Palafrugell.
Segon.- Notificar aquesta resolució al treballador/a.
Tercer.- Publicar aquesta autorització de compatibilitat a l'apartat de transparència de
la seu electrònica, en compliment de l'article 8.g) de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de Transparència, accés a la informació i bon govern.

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

7.- RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT PER UNA SEGONA ACTIVITAT
PRIVADA, SOL.LICITADA PEL SENYOR SANTIAGO PARERAS ISERN.Aprovació.Relació de fets:
El senyor Santiago Pareras Isern, treballador d’aquesta corporació, ha sol·licitat el
reconeixement o autorització de compatibilitat d'acord amb els article 5 i 14 de la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al serveis de les
administracions públiques, respectivament, i els articles concurrents de la Llei 21/1987,
de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
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Generalitat, pel desenvolupament, per compte propi, de l'activitat següent:
- Gestió i direcció de l'empresa bar musical “Alter Ego Palafrugell SC”.
El personal de l'Ajuntament de Palafrugell, i dels organismes, ens i empreses que en
depenen, està subjecte al règim d’incompatibilitats previst a la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del personal al serveis de les administracions públiques, i
a la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat.
L’exercici d’una segona activitat, ja sigui pública o privada, exigeix la prèvia
autorització o reconeixement de compatibilitat per part de l'Ajuntament de Palafrugell.
El Ple és l’òrgan competent per autoritzar i reconèixer aquesta compatibilitat, prèvia
sol·licitud de l’interessat.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Reconèixer la compatibilitat del treballador Santiago Pareras Isern amb lloc
de treball de recepcionista/informador de l'Àrea d'Educació, per l'exercici de l’activitat
privada següent:
- Gestió i direcció de l'empresa bar musical “Alter Ego Palafrugell SC”.
Aquest reconeixement està subjecte al compliment dels requisits establerts en la
legislació vigent en matèria d’incompatibilitats i a les següents particularitats:
Els treballs que realitza no modificaran la jornada laboral a l'Ajuntament de Palafrugell.
Segon.- Notificar aquesta resolució al treballador/a.
Tercer.- Publicar aquesta autorització de compatibilitat a l'apartat de transparència de
la seu electrònica, en compliment de l'article 8.g) de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de Transparència, accés a la informació i bon govern.

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

8.- RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT PER UNA SEGONA ACTIVITAT
PRIVADA, SOL.LICITADA PEL SENYOR JORDI BRUGUERA MARTÍ- Aprovació.Relació de fets:
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El senyor Jordi Bruguera Martí, treballador d’aquesta corporació, ha sol·licitat el
reconeixement o autorització de compatibilitat d'acord amb els article 5 i 14 de la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al serveis de les
administracions públiques, respectivament, i els articles concurrents de la Llei 21/1987,
de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat, pel desenvolupament, per compte propi, de l'activitat següent:
- Formació i consultoria en el desenvolupament i manteniment de llocs web
El personal de l'Ajuntament de Palafrugell, i dels organismes, ens i empreses que en
depenen, està subjecte al règim d’incompatibilitats previst a la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del personal al serveis de les administracions públiques, i
a la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat.
L’exercici d’una segona activitat, ja sigui pública o privada, exigeix la prèvia
autorització o reconeixement de compatibilitat per part de l'Ajuntament de Palafrugell.
El Ple és l’òrgan competent per autoritzar i reconèixer aquesta compatibilitat, prèvia
sol·licitud de l’interessat.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Reconèixer la compatibilitat del treballador Jordi Bruguera Martí amb lloc de
treball de gestor de continguts, per l'exercici de l’activitat privada següent:
- Formació i consultoria en el desenvolupament i manteniment de llocs web
Aquest reconeixement està subjecte al compliment dels requisits establerts en la
legislació vigent en matèria d’incompatibilitats i a les següents particularitats:
Els treballs que realitza no modificaran la jornada laboral a l'Ajuntament de Palafrugell.
Segon.- Notificar aquesta resolució al treballador/a.
Tercer.- Publicar aquesta autorització de compatibilitat a l'apartat de transparència de
la seu electrònica, en compliment de l'article 8.g) de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de Transparència, accés a la informació i bon govern.

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

9.- RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT PER UNA SEGONA ACTIVITAT
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PRIVADA, SOL.LICITADA PEL SENYOR MARTÍ REIG JACOMET- Aprovació.Relació de fets:
El senyor Martí Reig Jacomet, treballador d’aquesta corporació, ha sol·licitat el
reconeixement o autorització de compatibilitat d'acord amb els article 5 i 14 de la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al serveis de les
administracions públiques, respectivament, i els articles concurrents de la Llei 21/1987,
de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat, pel desenvolupament, per compte propi, de l'activitat següent:
- Consultoria, desenvolupament i formació en tecnologies de la informació i
comunicació.
El personal de l'Ajuntament de Palafrugell, i dels organismes, ens i empreses que en
depenen, està subjecte al règim d’incompatibilitats previst a la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del personal al serveis de les administracions públiques, i
a la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat.
L’exercici d’una segona activitat, ja sigui pública o privada, exigeix la prèvia
autorització o reconeixement de compatibilitat per part de l'Ajuntament de Palafrugell.
El Ple és l’òrgan competent per autoritzar i reconèixer aquesta compatibilitat, prèvia
sol·licitud de l’interessat.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Reconèixer la compatibilitat del treballador Martí Reig Jacomet amb lloc de
treball d'auxiliar d'informàtica, per l'exercici de l’activitat privada següent:
- Consultoria, desenvolupament i formació en tecnologies de la informació i
comunicació.
Aquest reconeixement està subjecte al compliment dels requisits establerts en la
legislació vigent en matèria d’incompatibilitats i a les següents particularitats:
Els treballs que realitza no modificaran la jornada laboral a l'Ajuntament de Palafrugell.
Segon.- Notificar aquesta resolució al treballador/a.
Tercer.- Publicar aquesta autorització de compatibilitat a l'apartat de transparència de
la seu electrònica, en compliment de l'article 8.g) de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de Transparència, accés a la informació i bon govern.

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

10.- RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT PER UNA SEGONA ACTIVITAT
PRIVADA, SOL.LICITADA PEL SENYOR XAVIER PARERAS ACEVES.Aprovació.Relació de fets:
El senyor Xavier Pareras Aceves, treballador d’aquesta corporació, ha sol·licitat el
reconeixement o autorització de compatibilitat d'acord amb els article 5 i 14 de la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al serveis de les
administracions públiques, respectivament, i els articles concurrents de la Llei 21/1987,
de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat, pel desenvolupament, per compte propi, de l'activitat següent:
- Agent d'assegurances (1 hora o 2 hores i mitja setmanals aproximadament)
El personal de l'Ajuntament de Palafrugell, i dels organismes, ens i empreses que en
depenen, està subjecte al règim d’incompatibilitats previst a la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del personal al serveis de les administracions públiques, i
a la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat.
L’exercici d’una segona activitat, ja sigui pública o privada, exigeix la prèvia
autorització o reconeixement de compatibilitat per part de l'Ajuntament de Palafrugell.
El Ple és l’òrgan competent per autoritzar i reconèixer aquesta compatibilitat, prèvia
sol·licitud de l’interessat.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Reconèixer la compatibilitat del treballador Xavier Pareras Aceves amb lloc
de treball d'administratiu, per l'exercici de l’activitat privada següent:
- Agent d'assegurances (1 hora o 2 hores i mitja setmanals aproximadament)
Aquest reconeixement està subjecte al compliment dels requisits establerts en la
legislació vigent en matèria d’incompatibilitats i a les següents particularitats:
Els treballs que realitza no modificaran la jornada laboral a l'Ajuntament de Palafrugell.
Segon.- Notificar aquesta resolució al treballador/a.
Tercer.- Publicar aquesta autorització de compatibilitat a l'apartat de transparència de
la seu electrònica, en compliment de l'article 8.g) de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de Transparència, accés a la informació i bon govern.

PLE2015/3 de 24 de març de 2015

12

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

11.- RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT PER UNA SEGONA ACTIVITAT
PRIVADA, SOL.LICITADA PER LA SENYORA ELISENDA FORJAN BRES.Aprovació.Relació de fets:
La senyora Elisenda Forjan Bres treballadora d’aquesta corporació, ha sol·licitat el
reconeixement o autorització de compatibilitat d'acord amb els article 5 i 14 de la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al serveis de les
administracions públiques, respectivament, i els articles concurrents de la Llei 21/1987,
de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat, pel desenvolupament, per compte propi, de les següents activitats:
• Disseny, preparació i facilitació de tallers d'habilitats personals a Caritas Girona.

El personal de l'Ajuntament de Palafrugell, i dels organismes, ens i empreses que en
depenen, està subjecte al règim d’incompatibilitats previst a la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del personal al serveis de les administracions públiques, i
a la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat.
L’exercici d’una segona activitat, ja sigui pública o privada, exigeix la prèvia
autorització o reconeixement de compatibilitat per part de l'Ajuntament de Palafrugell.
El Ple és l’òrgan competent per autoritzar i reconèixer aquesta compatibilitat, prèvia
sol·licitud de l’interessat.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Reconèixer la compatibilitat de la treballadora Elisenda Forjan Bres a realitzar
la següent activitat privada:
• Disseny, preparació i facilitació de tallers d'habilitats personals a Caritas Girona.

Aquest reconeixement està subjecte al compliment dels requisits establerts en la
legislació vigent en matèria d’incompatibilitats i a les següents particularitats:
•
Els treballs que realitza no modificaran la jornada laboral a l'Ajuntament de
Palafrugell.

Segon.- Notificar aquest acord al treballador/a.
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Tercer.- Publicar aquesta autorització de compatibilitat a l'apartat de transparència de
la seu electrònica, en compliment de l'article 8.g) de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de Transparència, accés a la informació i bon govern.

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

12.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DE LA COSTA BRAVA.Ratificació.Relació de fets:
La Junta General del Consorci de la Costa Brava (en endavant, el CCB), en la sessió
del dia 22 de desembre de 2014 va adoptar per unanimitat l’acord d’aprovació inicial
de la modificació dels Estatuts del Consorci a efectes de donar compliment a la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local i
la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures
de reforma administrativa.
L’esmentat acord va ser traslladat a aquesta corporació i també va ser sotmès a
informació pública informació pública conjunta i centralitzada en nom del CCB i dels
seus membres pel termini de trenta dies hàbils al tauler oficial d’anuncis del CCB, a la
web del CCB, mitjançant edicte inserit al BOP núm. 2 – 5 de gener de 2015 i,
mitjançant extracte, al DOGC núm. 6786 – 12.1.2015.
La presidència del CCB, per decret de 23 de febrer de 2015, ha declarat elevat a
definitiu l’acord de la Junta General de data 22 de desembre de 2014 d’aprovació
inicial de la modificació dels Estatuts corporatius del Consorci de la Costa Brava.
Aquest decret s’ha notificat a aquesta corporació i a tots els membres del CCB, als
efectes de la ratificació dels Estatuts modificats.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
PRIMER. RATIFICAR la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci de la
Costa Brava, aprovada per la seva Junta General en sessió ordinària de 22 de
desembre de 2014 i que consta a l'expedient com annex a aquesta proposta.
SEGON. RATIFICAR les actuacions portades a terme pel CCB i aprovades per la
Junta General en sessió de 22 de desembre de 2014 corresponents a la publicació
conjunta i centralitzada.
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TERCER. NOTIFICAR el present acord al Consorci de la Costa Brava.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor Rangel manifestant que el Consorci de la Cosa Brava en la seva
Junta General del dia del 22 de desembre de l'any passat ja va aprovar per unanimitat
aquests canvis en els seus estatuts, i avui el que portem a plenari és la seva
ratificació.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta sense esmenes.

13.- DEIXAR SENSE EFECTE L'ACORD DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DEL DIA 29
DE JULIOL DE 2010, D'ADJUDICACIÓ DIRECTA DE DUES PARCEL•LES
SOBRERES SITUADES AL CARRER ANDALUSIA, A PALAFRUGELL.Aprovació.Relació de fets:
Vist que el Ple de l'Ajuntament, en data 29 de juliol de 2010, va adoptar l'acord que
literalment diu:
Primer.- Deixar sense efecte els acords presos per la Junta de Govern Local en
sessions celebrades el dia 25 de setembre i 30 d’octubre de 2009, en relació a
l’expedient de subhasta pública d’una parcel·la sobrera al carrer Andalusia, a
Palafrugell.
Segon.- Sol·licitar al senyor registrador del Registre de la Propietat de Palafrugell la
segregació de les finques que es descriuen tot seguit, de la finca registral número
18.612 duplo., inscrita al tom 2811, llibre 463, foli 004, inscripció 11ª, a nom de
l’Ajuntament de Palafrugell,
a) Descripció:
Tros de terreny de forma sensiblement rectangular situada al carrer Andalusia, a
Palafrugell, amb una superfície de cinquanta-set metres amb quaranta-vuit decímetres
quadrats (57,48 m2). Llinda, al Nord, amb finca que cadastralment consta a nom de la
societat Invermes 38, S.L.; al Sud, amb la major finca de la qual es segrega, propietat
de l’Ajuntament de Palafrugell; a l’Est, amb finca propietat de la senyora Soledad
Jiménez Rienda; i a l’Oest, amb el traçat del carrer Andalusia.
b) Descripció:
Tros de terreny de forma sensiblement quadrada situada al carrer Andalusia, a
Palafrugell, amb una superfície de vint-i-cinc metres amb quaranta-tres decímetres
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quadrats (25,43 m2). Llinda, al Nord, amb una altra porció segregada propietat de
l’Ajuntament de Palafrugell; al Sud, amb finca que cadastralment consta a nom entre
altres de la societat Urban Promociones 2004, S.L.; a l’Est, amb finca propietat de la
senyora Soledad Jiménez Rienda; i a l’Oest, amb el traçat del carrer Andalusia.
Tercer.- Procedir com a finques patrimonials que són, a la seva venda directa a la
propietat confrontant, en aquest cas la senyora Soledad Jiménez Rienda, per un
import de 14.923,79 € més 16% IVA, amb la condició que les mateixes haurà de ser
agrupades a les finques confrontants. Així la parcel·la sobrera descrita a l’apartat a),
s’haurà d’agregar a la finca registral número 19.829, i així mateix la parcel·la sobrera
descrita en el punt b), s’haurà d’agregar a la finca registral número 6597.
Quart.- Aquesta venda directa s’efectua amb les condicions específiques que es
detallen tot seguit:
a)
La senyora Soledad Jiménez Rienda es compromet a materialitzar la construcció
en el termini d’un any des de la signatura de l’escriptura pública de compravenda.
b)
La senyora Soledad Jiménez Rienda es compromet, així mateix, a aportar un
document signat pel promotor del Pla Parcial La Llanada, conforme s’han liquidat les
quotes corresponents a les obres d’urbanització.
Cinquè.- Facultar àmpliament a l’Alcalde President, el senyor Sergi Sabrià Benito, i
subsidiàriament el Tinent d’Alcalde o Regidor en qui delegui, o el que exerceixi les
seves funcions, per a la formalització de tots els documents, així com per a portar a
terme totes les actuacions que es derivin de l’execució d’aquest acord.
Sisè.- Donar trasllat d’aquest acord a la senyora Soledad Jiménez Rienda, a l’Àrea
d’Urbanisme, a l’Àrea d’Intervenció i a la Tresoreria municipal als efectes oportuns.
Atès que en data 20 de setembre de 2010 els fills de la senyora Soledad Jimenez
Rieda varen sol.licitar l'ajornament de la finca de la compra-venda de la parcel.la
sobrera i que a dia d'avui encara no s'ha formalitzat.
Atès que per resolució de l'alcaldia número 585/2015, del dia 12 de març de 2015, s'ha
requerit a a la senyora Soledad Jimenez Rienda, perquè en el termini de deu dies
naturals es personi a l'Ajuntament per tal de realitzar els tràmits necessaris per la
compra-venda de la parcel.la sobrera del carrer Andalusia, comunicant-li que si dins
d'aquest termini no s'han personat a l'Ajuntament, es deixarà sense efecte l'acord del
Ple de lAjuntament del dia 29 de juliol de 2010.
Atès que transcorreguts els deu dies naturals no s'ha personat cap dels interessats.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Deixar sense efecte l'acord del Ple de l'Ajuntament del dia 29 de juliol de
2010 de la venda directa a la senyora Soledad Jiménez Rienda, per un import de
14.923,79 € més 16% IVA.
Segon.- Notificar aquest acord a la senyora Soledad Jimenez Rienda o als seus
hereus desconeguts.
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Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor Rangel manifestant que tal com es va exposar a la Comissió
Informativa d'urbanisme, el que fem avui és portar a plenari un acord que diu deixar
sense efecte un acord d'aquest plenari de l'any 2010, en relació a un procediment
obert d'adjudicació d'unes parcel.les sobreres, producte d'una reparcel.lació que hi
havia hagut a La Llanada i que va servir per urbanitzar el carrer d'Andalusia en la seva
connexió amb el barri de La Punxa. Són dues parcel.les molt petites que en el seu
moment només podien ser adjudicades als veïns que hi tenien la finca que hi
col.lindava, algunes d'aquestes parcel.les ja es varen vendre amb els mateixos
procediments a d'altres veïns i aquestes dues, en el seu moment, tot i que semblava
que hi havia un acord amb els propietaris de les parcel.les col.lindats, que podien ser
els adjudicataris, això no es va poder portar a terme, i en aquests tres o quatre anys, el
que s'ha produït és una situació d'impàs, amb el qual avui i a petició dels propis
interessats, el que s'ha fet és portar-ho a plenari per deixar sense efecte aquell acord
que es va fer en el seu moment d'iniciar aquest procediment d'adjudicació. Són dues
parcel.les, com he dit, molt petites, una de 25 i una de 57, i que no tenen cap interès
econòmic per l'Ajuntament, i el seu objectiu serà, quan es produeixin i coincideixin els
interessos de totes les parts, de tornar a iniciar aquest procediment amb els teòrics
propietaris actuals.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.

14.MODIFICACIO
PRESSUPOSTARIA.CONSISTENT
EN
CREDITS
EXTRAORDINARIS I SUPLEMENT DE CRÈDITS MITJANÇANT BAIXES PER
ANUL·LACIÓ.- Aprovació inicial
Relació de fets:
Vista la memòria de la Regidoria d’Hisenda en la que es proposa una modificació
pressupostària consistent en crèdits extraordinaris mitjançant baixes per anul·lació.
Vist l’informe d’Intervenció de data 12 de març de 2015
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació pressupostària, consistent en consistent
en crèdits extraordinaris mitjançant baixes per anul·lació, que s’indica a continuació:
•

Crèdit extraordinari

Org.

Fun.

61

3370

Crèdits
Descripció
inicials
Despeses organització festes
22709 primavera
0,00
Eco.
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Suplement

Crèdit total

19.637,00

19.637,00
17

61

3370

61

3370

21

1510

48910 Subvenció concert Mercantil
0,00
Premis
carroussel
festes
48911 primavera
0,00
Despeses
urbanització
68100 parcel·la gregal
0,00
Total

5.363,00

5.363,00

23.250,00

23.250,00

1.101,00
49351,00

1.101,00

Suplement de crèdit
Org.

Fun.

21

1510

•

Suplement Crèdit total
11.000,00

445.351,00

Fons de finançament: baixes per anul·lació

Org. Fun.
61
71

Crèdits
Descripció
inicials
Retribucions complementàries
12100 funcionaris urbanisme
434.351,00
Eco.

3370
1630

Eco.

Descripció
Crèdits inicials
Subvenció
Grup
De
48904 Festes Primavera
67.250,00
22710 Contracte neteja viària
1.508.563,10
Total

Baixa

Crèdit total

-48.250,00
-12.101,00
-60.351,00

19.000,00
1.496.462,10

Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 168 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, publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, per un
termini de quinze dies hàbils, durant els quals s’admetran reclamacions i suggeriments
davant el Ple, el qual disposarà d’un mes per resoldre-les. En cas que no es presentin
reclamacions, l’expedient s’entendrà definitivament aprovat.
Tercer.- Donar trasllat, segons l’establert a l’article 29.2 del Reial Decret 1463/2007,
del present acord a la Direcció General de Coordinació Financera amb les Entitats
Locals del Ministeri d’Economia i Hisenda

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor alcalde manifestant que es tracta d'una modificació de crèdit en la
qual crem unes partides noves, que gran part venen justificades per un canvi de gestió
de les Festes de Primavera. Creem aquestes partides noves de despeses
d'organització, subvenció al concert del Mercantil i els premis dels carrossaires i
aquesta partida de 1.100 euros que ve determinada perquè en aquesta zona del
Gregal, l'Ajuntament forma part de la Junta de Compensació i tenim unes parcel.les i
per això cal fer aquesta aportació. El suplement de crèdit és una partida ja creada en
el pressupost i que la suplementem, bàsicament amb 11.000 euros per intentar donar
resposta a una petició d'una sèrie de gent que està treballant de forma molt activa en
la redacció del nou POUM i entenem que caldria fer aquesta aportació, i que el POUM
l'aprovaran el dia 30 de març, ens han notificat aquest matí que el dia 30 ja es
publicarà l'acord d'aprovació, per tan d'alguna manera ja tindrem el POUM totalment
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vigent i operatiu. I les baixes per finançar aquests suplements venen de la partida que
hi ha al propi pressupost, de subvenció al Grup de Festes, donem de baixa 48.000
euros. No és casualitat que deixem en aquesta partida 19.000 euros, fem una previsió
pel que pugui passar en el futur, evidentment aquí el govern intenta preveure qualsevol
incidència que hi pugui haver fruit de la pròpia gestió que estem fent a nivell d'analitzar
l'evolució dels dos últims anys, i també donem de baixa una part del contracte que hi
havia inicialment pressupostat de neteja viària, donat que el contracte, òbviament no
entrarà en vigor el dia 1 de gener per tant tenim uns recursos addicionals, i donem de
baixa aquests 12.000 euros que ens permet habilitar aquesta partida per un global de
60.000 euros, per tant aquesta és la modificació que es presenta a plenari per la seva
aprovació.
- senyor Genover: Nosaltres, seguint la nostra tònica habitual, al ser una modificació
pressupostària ens abstindre.
- senyor Sabrià: Volem anunciar també la nostra abstenció en aquest punt.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta sense esmenes amb els següents vots:
Vots a favor: Senyors Fernández, Rocas, Vencells, Rangel i senyores Zaragoza i
Mauri (PSC), senyors Gómez, Prats, Pujol, Gabarró i senyora Frigola (CiU), total onze
vots a favor.
Vots en contra: Cap
Abstencions: Senyors Sabrià, Lledó i la senyora Farrarons (ERC), senyors Genover,
Menor i la senyora Recio (Entesa), senyora Galiana, senyor Rodrigo (PP) i senyor
Guerra (PxC), total nou abstencions.

15.- MODIFICACIO PRESSUPOSTARIA.- SUPLEMENT DE CREDIT I CREDIT
EXTRAORDINARI MITJANÇANT EL ROMANENT DE TRESORERIA.- Aprovació
inicial
Relació de fets:
Vista la memòria de la Regidoria d’Hisenda en la que es proposa una modificació
pressupostària consistent en suplement de crèdits i crèdit extraordinari mitjançant el
romanent de tresoreria i baixes per anul·lació.
Vist l’informe d’Intervenció de data 12 de març de 2015
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació pressupostària consistent en suplement de
crèdits i crèdit extraordinari mitjançant el romanent de tresoreria, tal com s’indica a
continuació:
Suplement de crèdits

Org. Fun. Eco.

Descripció
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Crèdits
inicials

Suplement

Crèdit total
19

12

932
0

3520
0
Interessos de demora

14.000,00 88.694,00
88,694,00

102.694,00

Crèdit extraordinari
Crèdits
Org. Fun. Eco. Descripció
inicials
151 2331 Despeses
indemnització
21
0
0
sector PMU 4.7
0,00

Suplement Crèdit total
481.680,00 481.680,00
481680

Fons de finançament
Concepte

Descripció

83000

Romanent
de
despeses generals

Prevision
s inicials
Tresoreria 0,00

Suplement
570,374,00

Previsions
total
600.355,00

570374
Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 168 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, publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, per un
termini de quinze dies hàbils, durant els quals s’admetran reclamacions i suggeriments
davant el Ple, el qual disposarà d’un mes per resoldre-les. En cas que no es presentin
reclamacions, l’expedient s’entendrà definitivament aprovat.
Tercer.- Donar trasllat, segons l’establert a l’article 29.2 del Reial Decret 1463/2007,
del present acord a la Direcció General de Coordinació Financera amb les Entitats
Locals del Ministeri d’Economia i Hisenda

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor alcalde manifestant que aquesta modificació té el seu origen també
en un punt que veurem més tard, en el punt número 21, que d'alguna manera és
l'acord transaccional a què hem arribat per resoldre un tema que hi havia d'un conveni
que segurament que tots ens recordem del tema d'ACISA del carrer Sard, malgrat que
ara l'empresa ha canviat, per donar resposta a aquest conveni cal dotar aquesta
partida de recursos suficients i per això dotem aquesta indemnització de 481.000
euros, i a més la part d'interessos de demora, de 88.694 euros, perquè hi ha una part
de la indemnització que són interessos, malgrat que hi posem més recursos, perquè
ens ha caigut una sentència més a la que cal donar resposta, per tant la suma
d'aquests dos imports, indemnització per un costat, fruit e l'acord extrajudicial al que
hem arribat amb ACISA, més aquests interessos, fan aquesta suma de 570.000 euros,
que la font de finançament és romanent de tresoreria del pressupost liquidat de l'any
2014.
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- senyor Genover: Per manifestar la nostra abstenció.
- senyor Sabrià: En tot cas després en el punt de conveni ja farem una explicació més
àmplia, però per anunciar també en aquest cas la nostra abstenció i per fer una
pregunta que és tècnica i que potser havíem d'haver resolt en la comissió però que
ens genera algun dubte, i és que sempre, en els dos darrers anys hi havia
pressupostada una partida de 900.000 euros justament amb aquest punt, i en canvi
ara fem una modificació de crèdit respecte al romanent. Aquesta és una pregunta
tècnica que potser va més dirigida a l'interventor, i era una aclariment perquè això ens
generava dubtes.
- senyor alcalde: Quan fèiem la liquidació del pressupost amb el que era el romanent,
aquests 900.000 euros es quedaven d'alguna manera pressupostats a nivell de
previsió i ara el que fem és que d'aquesta part del romanent que s'incorpora, si féssim
el compte veuríem que alliberem d'alguna manera aquest 550.000 euros dels 900.000
euros, per fer aquesta aportació. La previsió estava feta i cada any la veníem
arrossegant, pel mateix.
- senyor interventor: Nosaltres quan liquidàvem el pressupost fèiem una reserva en el
romanent, formalment no es creava la partida, que és el que estem fent ara, perquè
com que el conveni de resolució no s'ha signat fins ara, per això l'hem creat, però sí
que es feia la reserva en el romanent per tenir el crèdit disponible, ara que hem signat
el conveni és quan fem el pas de formalment dotar la partida.
- senyor alcalde: La praxi és el mateix que fèiem amb la paga extra de l'any 2012, que
malgrat que no l'hem pagada, tenim la reserva feta perquè quan ens permetin pagarla, poder tenir els recursos.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta sense esmenes amb els següents vots:
Vots a favor: Senyors Fernández, Rocas, Vencells, Rangel i senyores Zaragoza i
Mauri (PSC), senyors Gómez, Prats, Pujol, Gabarró i senyora Frigola (CiU), total onze
vots a favor.
Vots en contra: Cap
Abstencions: Senyors Sabrià, Lledó i la senyora Farrarons (ERC), senyors Genover,
Menor i la senyora Recio (Entesa), senyora Galiana, senyor Rodrigo (PP) i senyor
Guerra (PxC), total nou abstencions.

16.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA CONSISTENT EN
SUPLEMENT DE CRÈDIT A CÀRREC DEL ROMANENT DE TRESORERIA DEL
PRESSUPOST DE L'IPEP. Aprovació
Relació de fets:
Vista la memòria de l’Alcaldia-Presidència en la que es proposa una modificació
pressupostària consistent en suplements de crèdits mitjançant el romanent de
tresoreria de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell.
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Vist l’informe d’Intervenció de data 12 de març de 2015
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació pressupostària, consistent en suplement
de crèdits mitjançant el romanent de tresoreria, que s’indica a continuació:
-

Suplement de crèdit

Org. Pro.

Eco.

32

4320 23300

32

4320 22608

32

4310 22702

32

4300 22610

-

Descripció
Grups I Sgae Cantada
Havaneres Calella
Altres
Despeses
Cantada Havaneres
Foment De La Formació
I Ocupació
Despeses
Activitats
Flors I Violes

Crèdit
inicial

Suplement

Crèdit def.

10.000,00 3.000,00

13.000,00

8.000,00

6.050,00

14.050,00

2.000,00

6.500,00

8.500,00

20.000,00 7.050,00
22.600,00

27.050,00

Fons de finançament

Concepte
870.01

Denominació
Romanent de tresoreria per a suplements de crèdits

Import
22.600,00
22.600,00

Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 168 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, publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, per un
termini de quinze dies hàbils, durant els quals s’admetran reclamacions i suggeriments
davant el Ple, el qual disposarà d’un mes per resoldre-les. En cas que no es presentin
reclamacions, l’expedient s’entendrà definitivament aprovat.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor Gómez manifestant que seguint una mica amb la dinàmica dels
últims anys incorporem part del romanent de tresoreria i, per tant, també del superàvit
que es va generar l'any anterior, en aquelles partides que considerem que estan més
coixes o que ens ha sortit alguna despesa extra i que considerem que val la pena
apuntalar, i també, com vàrem fer l'any anterior, en aquest cas és per poder apuntalar
Flors i Violes, també en aquest cas aquesta partida que s'afegeix de foment de la
formació i ocupació, que en aquest cas aquests diners han anat destinats al Saló de
l'Ocupació, i després també altres despeses relacionades amb la Cantada i que també
han de permetre començar a preparar l'esdeveniment dels 50 anys de la Cantada, que
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ho tenim molt a prop.
- senyor Genover: Seguim amb la tònica de la nostra abstenció.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta sense esmenes amb els següents vots:
Vots a favor: Senyors Fernández, Rocas, Vencells, Rangel i senyores Zaragoza i
Mauri (PSC), senyors Gómez, Prats, Pujol, Gabarró i senyora Frigola (CiU), total onze
vots a favor.
Vots en contra: El senyor Guerra (PxC), total un vot en contra.
Abstencions: Senyors Sabrià, Vila, Lledó i la senyora Farrarons (ERC), senyors
Genover, Menor i la senyora Recio (Entesa), senyora Galiana i el senyor Rodrigo (PP),
total nou abstencions.

17.- EXPEDIENT LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2014. Informació
Relació de fets:
Vist els articles 89 i següents del Real Decret 500/1990, que estableix l'obligació
d'aprovar la liquidació del pressupost abans del dia 1 de març de l'exercici següent i
donar compte al Ple de la corporació en la primera sessió posterior.
Vist els decrets d'Alcaldia de data 23 de febrer de 2015 num. 432,433,434,435 i 436
pel qual s'aproven la liquidació del pressupost 2014 de l’Ajuntament de Palafrugell,
Institut Municipal d’Esports, Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, Patronat
del Museu i de l'Institut de Mitjans de Comunicació Pública .
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Es dóna compte al Ple de la Corporació dels decrets d'Alcaldia de data 23 de febrer de
2015 num. 432,433,434,435 i 436 pel qual s'aproven la liquidació del pressupost 2014
de l’Ajuntament de Palafrugell, Institut Municipal d’Esports, Institut de Promoció
Econòmica de Palafrugell, Patronat del Museu i de l'Institut de Mitjans de Comunicació
Pública .

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor alcalde manifestant que intentarà fer una explicació breu perquè el
tema ja es va exposar a la Comissió d'Hisenda, i a més a més en el Ple passat ja
vàrem donar un primer avanç de la proposta. Crec que és una liquidació que ve en la
tònica dels últims anys amb un resultat de romanent de tresoreria positiu de forma
important, 4.979.000 euros, que si fem els ajustaments que pertoquen,
d'incorporacions voluntàries més la reserva de la paga extra dels treballadors, si
realment la Llei ens ho permet, que són 433.000 euros, més devolucions pendents de
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pagaments de 124.000 euros, més el conveni d'ACISA de 900.000 euros que hi havia,
ens queda un romanent disponible de 2.570.000 euros, que hi hauríem de restar els
570.000 euros que abans hem aprovat a nivell de modificació, per tant, queda un
disponible important per afrontar les obligacions que l'Ajuntament entengui. Si viem
l'evolució del romanent veurem que des del 2011 al 2014 hi ha hagut una evolució
positiva, de 3.186.000 euros l'any 2011, 4.300.000 euros l'any 2012, 3.700.000 euros
l'any 2013 i 4.900.000 l'any 2014, la qual cosa vol dir que la gestió que es fa, sobretot
a nivell de control de despeses i evolució dels ingressos, és positiva. Cal dir també que
el que fa referència a l'estalvi, al resultat pressupostari ajustat també és positiu, en
aquest cas de 2.132.000 euros. Si tenim en compte els elements d'estabilitat
pressupostària, que és nivell de comptabilitat nacional, cal dir que el que ens queda
seria 388.000 euros, que això es pot destinar bàsicament, segons la Llei, o a menys
endeutament o a inversions financerament sostenibles, cal dir que l'Ajuntament, com
que compleix els requisits de morositat i de poc endeutament, els pot destinar si vol a
inversions financerament sostenibles, que en tot cas el govern decidirem exactament
quina és la opció que fem, però sí que ens permet no tenir perquè dotar aquest import
al que és la reducció d'endeutament.
Si anem una mica per capítols, veurem que les partides de despeses, en la tònica
també, com és habitual, d'intentar que cada vegada la desviació entre despeses
previstes i obligacions reconegudes, sigui la mínima desviació possible, veiem que si
comparem magnituds d'una manera homogènia, descomptant l'efecte del cànon de
l'aigua, l'increment que hi ha hagut és d'un 0,9%, per tant, la desviació podríem dir que
és mínima. Per contra els ingressos previstos sí que s'han incrementat de forma
substancial, tot i l'ajustament amb el cànon de l'aigua, del 4,1%, això ens facilitat per
un costat el romanent positiu i també el resultat pressupostari ajustat positiu.
Hi ha un apartat de desglossaments, que jo crec que no explicaré perquè en la pròpia
comissió ja es va donar informació i crec que dóna una visió que la desviació entre els
pressupostos de despeses i ingressos, el seu índex d'execució és molt i molt notable i
per tant no hi ha cap element que ens permeti dir que la situació econòmica de
l'Ajuntament sigui preocupant. Només hi ha una dada que pot arribar a ser preocupant,
malgrat que amb
el criteri que sempre ha fet servir intervenció, de prudència, està totalment previst, és
el tema que òbviament creix, no tant la morositat, sinó els ciutadans que tenen cada
vegada més problemes per afrontar els pagaments, hi ha més ajornaments, i això ens
obliga a dotar més provisions, però en aquest cas, com que les provisions són molt
ajustades a la realitat no ha de tenir cap incidència, l'única cosa que podria tenir
incidència de futur seria a efectes de tresoreria, és a dir, si realment molta gent tingués
problemes per pagar i hi hagués molts ajornaments en circulació, això podria tenir
incidència, però cal dir que malgrat això la situació de Tresoreria és positiva, el 2011,
els fons líquids a 31 de desempare era de 4.900.000 euros, l'any 2012 era de
5.300.000 euros, l'any 2013 de 6.700.000 euros i 2.014, de 7.025.000 euros, per tant
una evolució positiva malgrat aquestes provisions perquè d'alguna manera ara als
ciutadans els costa més pagar els impostos, fruit de la crisi econòmica.
Dir també que estem pagant, com s'ha dit abans, al voltant dels 28 dies de terminis, i a
nivell d'endeutament, anunciar-vos que l'Ajuntament, fruit que la seva situació
econòmica és força positiva, no només en aquests moments sinó que és la tònica dels
últims anys, hem demanat proposta per l'endeutament de l'any2015, per un valor
d'1.650.000 euros, que hi han hagut quatre entitats financeres que s'han presentat i la
veritat és que eren propostes que fa un anys eren impensable. En aquest cas la millor
ha sigut la del Banc de Santander, amb unes condicions d'EUROBIBOR més 0,77%, la
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següent ha sigut La Caixa amb més 0,79%. això ha de permetre segurament, és que
el que farem i crec que amb bon criteri, que de cares al proper plenari del mes d'abril,
el que farem serà intentar amortitzar, amb càrrec al romanent de tresoreria un prèstec
que hi havia amb pitjors condicions del 2013, del Bilbao – Vizcaya, perquè estem
pagant un 6,55%, per tant, és preferible amortitzar aquest prèstec perquè paguem
molts interessos, però això, en tot cas, ho faríem de cares al ple del mes d'abril. Per
tant, entenem que el fet que les entitats financeres també s'interessin per intentar fer
propostes a l'Ajuntament, és fruit també de què veuen que l'Ajuntament té una situació
econòmica bona i donem garanties.
La resta de patronats o ens, com són Esports, Museu, IPEP i Comunicació, han tancat
tots amb romanents positius i amb resultats també positius, per tant tampoc hi ha cap
ens que tingui problemes, el que tenia incidències pressupostàries era l'Institut
Municipal d'Esports i això s'ha resolt amb l'ajuda extraordinària que es va fer i amb les
polítiques de reajustament que hem anat fent aquests anys, per tant, entenc que la
liquidació que fem avui dóna garanties per afrontar les obligacions que en aquest cas
l'Ajuntament té compromeses o ha de comprometre de cares al futur.
- senyor Genover: Voldríem fer un petit comentari en el sentit que valorem la situació
de tancament del 2014, compartim que és una liquidació correcta. Tècnicament la
gestió econòmica és bona, la intervenció ha fet i fa una gestió molt coherent i acurada,
seguint la tònica de fa molts anys. L'únic punt, és seguir atentament aquests pendents
de cobrament degut a la situació actual perquè en un futur no s'incrementi i no ens
desestabilitzés la nostra situació pressupostària i de tresoreria.
- senyor Sabrià: Compartim que la situació és correcta, agraïm als serveis tècnics
l'àmplia explicació que ens varen fer a la comissió, pensem que històricament ha sigut
correcta però també pensem que hi ha un abans i un després de la crisi i un abans i un
després del pla d'ajust que tant el govern anterior com aquest han anat seguint. Estem
tranquils amb el control tècnic que hi ha, ens sembla que mirant-ho amb una mica més
de profunditat, que al final la liquidació de l'any passat i la d'aquest s'assembla
moltíssim, el que passa és que hi ha alguns ajustos tècnics que quan et mires la
partida et pot semblar que són diferents, com el tema de l'ACA o el Pla de Barris, però
que al final la situació no és massa diferent. Evidentment sí que algunes bones
notícies com la recuperació del fons de Compensació de la Generalitat o el Pla Social
són bones notícies i recursos disponibles que no teníem en altres moments i això
compensa la caiguda de l'1% cultural. Ens alegrem d'algun comportament de l'IBI o
potser, com dèiem, també de l'ICIO, que pot semblar que la situació millora, però que
si ja d'inici hem de posar a dubtós cobrament, vol dir que segurament tampoc hi haurà
grans canvis respecte a anys anteriors i que per tant no podem llençar excessivament
les campanes al vol en aquest àmbit de la construcció, que ens preocupa. I això ja ho
deia l'alcalde, l'augment dels impagats, sobretot perquè quan fan referència a l'aigua
entens que aquests impagats són dificultats directes de les famílies.
L'evolució de la tresoreria, per repassar-ho una mica en la mateixa línia que ho feia
l'alcalde, segueix tenint un bon comportament i per tant, per nosaltres, sempre ens han
preocupat més les prioritats polítiques, amb que ens gastem les despeses, és on
podem tenir més diferències, que no pas amb la gestió econòmica d'aquest
Ajuntament, que històricament ha sigut bona i que per tant continua tenint una bona
salut.
- senyor alcalde: Comparteixo el que han dit els grups que han intervingut. Jo crec que
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en aquests moments tenim dos temes a resoldre. Evidentment el tema de prioritats és
un tema polític, aquí segurament que cadascú podria decidir on destina els recursos.
Sí que volia dir alguna cosa molt clara, perquè en algun moment algun veí del poble,
aquests dies pel carrer m'ha parat i m'ha demanat perquè el romanent no l'invertim en
crear llocs de treball. L'Ajuntament no pot fer tot el que vulgui, aquests 2.900.000
euros són romanent de tresoreria que cal gestionar-los i a més a més la Llei no ens
permet dedicar-lo al que vulguem. Per exemple si destinéssim alguns d'aquests
recursos a despesa corrent, això posaria en perill el que és la viabilitat econòmica de
l'Ajuntament del futur.
Jo crec que tenim dos riscos, que és el tema del pendent de cobrament, jo crec que si
realment la crisis en termes macroeconòmics sembla ser que comença a afluixar, però
en l'economia real encara no, encara hi ha gent que té molt problemes, aquí hem de
ser molt prudents com hem fet fins ara. I hi ha un altre tema que també ens preocupa,
que és, en termes d'estabilitat pressupostària, què ens passa, si altres administracions
ha assumit obligacions amb nosaltres i no reconeixen la despesa, tenim un problema
que ens pot crear desequilibri i ara tenim un marge del voltant dels 400.000 euros,
però això a nosaltres ens fa ser prudents sobretot a l'hora d'executar obres que
depenen d'altres administracions. Per exemple, una obra important que és el Pla de
Barris, caldrà decidir que fem amb aquest tema, si abans de finals d'any la Generalitat
no reconeix despeses ja fetes que fins i tot venen de l'any 2012 i algunes del 2011, és
l'únic risc que tenim, la resta, jo penso que, com ja s'ha dit aquí, la gestió econòmica
de l'Àrea d'Intervenció sempre ha sigut molt i molt prudent i això ens dóna garanties de
què amb una correcta gestió i intentant, sobretot, no estirar més el braç que la màniga,
la solvència econòmica de l'Ajuntament és molt bona, i fruit d'això és que en aquests
moments hi hagin hagut quatre entitats que hagin fet ofertes, impensables a nivell de
finançament per un import important.
Jo també, com a alcalde, voldria felicitar a l'equip d'intervenció pel seu control tècnic
que fan de tot el que fa referència a la gestió econòmica.
Votació:
Els membres del plenari es donen per assabentats.

A.2) Assumptes de la comissió informativa d'urbanisme, obres, serveis, medi
ambient i habitatge
18.- SENTÈNCIES URBANISME. Coneixement.Relació de fets:
Vista la sentència dictada per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el rotlle d’apel·lació 25/2012
dimanant del procediment ordinari número 175/2010 tramitat davant el Jutjat
Contenciós Administratiu número 1 de Girona, interposat per la societat DIADEMAR
2000, S.L., contra la sentència dictada en data 24 de novembre de 2011 pel Jutjat
Contenciós Administratiu número 1 de Girona quina part dispositiva declarava la
inadmissibilitat del recurs interposat contra la Resolució de l’Ajuntament de Palafrugell
de data 16 de novembre de 2009, confirmada en recurs de reposició, que va denegar
la llicència de primera ocupació de l’immoble situat al carrer Illa Blanca número 24 de
Tamariu, per la qual s’estima en part el recurs d’apel·lació interposat per la part
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apel·lant, en el sentit de declarar l’admissibilitat del recurs presentat, i es desestima el
recurs contenciós administratiu interposat per la part actora.
Atesa la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Girona en
el procediment abreujat número 349/2011, interposat per la senyora Maria Dolors
Granés Bayona, contra la Resolució de l’Alcaldia número 1329/2011 de data 31 de
maig de 2011 que va desestimar el recurs de reposició interposat per la recurrent
contra la Resolució número 951/2011 de data 15 d’abril de 2011 que va desestimar les
al·legacions formulades per la recurrent i va ratificar la Resolució número 706/2011 de
data 22 de març de 2011 que va decretar la suspensió de les obres que el senyor
Carles Planas Casademont portava a terme sense la corresponent llicència municipal
a la finca situada al carrer Fra Bernat Boïl número 1 de Calella de Palafrugell, per la
qual es desestima el recurs interposat i es confirmen les resolucions recorregudes.
Atesa la sentència dictada per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Suprem en el recurs de cassació número 6121/2011,
interposat per l’Ajuntament de Palamós contra la sentència dictada en data 27 de
setembre de 2011 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que va desestimar el
recurs contenciós administratiu número 348/2009 interposat per la part recurrent
contra la Resolució relativa a la delimitació entre els municipis de Palafrugell i Palamós
en l’àmbit de les Illes Formigues, per la qual es desestima el recurs de cassació
interposat.
Atès l’informe pres per la Comissió informativa d’urbanisme, pla de barris, obres
públiques, serveis municipals i medi ambient, a la sessió celebrada el 17 de març de
2015.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Donar-se per assabentat de les esmentades sentències.

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

19.- ACORD DE MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 14 DELS ESTATUTS DEL
CONSORCI DE LES GAVARRES. RATIFICACIÓ.Relació de fets:
Vist l’acord pres pel Consell Plenari del Consorci de les Gavarres el dia 16 de
desembre de 2014, pel qual s’aprova inicialment la modificació de l’article 14 dels
Estatuts del Consorci per a la seva adaptació a la llei de racionalització i sostenibilitat
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de l’administració local.
Atès que aquesta modificació és per donar compliment a un requeriment de la
Generalitat de Catalunya, administració a la qual s’adscriu el Consorci de les Gavarres
després de la darrera modificació dels Estatuts, aprovada el 23 de setembre de 2014.
Atès que la modificació dels Estatuts requereix la ratificació de les entitats membres
del Consorci, entre les quals l’Ajuntament de Palafrugell en forma part,
Atès l’informe emès per l’Àrea de Medi Ambient.
Atès l’informe emès per la Comissió Informativa d’urbanisme, obres, serveis, medi
ambient i habitatge, a la sessió celebrada el dia 24 de març de 2015.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Ratificar l’acord de modificació de l’article 14 dels Estatuts del Consorci de les
Gavarres amb la següent redacció:
“Els acords del Consell Plenari i de la Comissió Executiva s’adopten per majoria simple
mitjançant un sistema de vot ponderat, en el qual els representants de cadascun dels
membres del consorci tenen un nombre de vots igual al percentatge que representa
l’aportació del respectiu membre al pressupost de l’exercici en curs. Les aportacions
són, amb caràcter general, dineràries. Poden realitzar-se aportacions no dineràries si
així s’acorda per majoria absoluta del Consell Plenari, i s’acompanyi la corresponent
valoració econòmica.
Cada membre consorciat disposarà d’un mínim del 1% de vots, amb independència de
quina sigui la seva aportació econòmica.”
Segon.- Notificar el present acord al Consorci de les Gavarres.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor Rangel manifestant que aquest és un altre d'aquells punts formals,
gairebé com el que hem passat del Consorci de la Costa Brava. Aquest és un punt
relacionat amb els Estatuts del Consorci de les Gavarres, que l'única diferència és que
ja és la segona vegada que passa per aquest plenari. La primera vegada va ser una
modificació normal i corrent, sense cap variació del que per la lògica i del que ens
demanava la Llei, i aquesta vegada, un cop es varen tenir totes les propostes d'acord
de tots els plenaris dels ajuntaments que integren el Consorci de les Gavarres, en la
Junta General del passat 14 de desembre, crec que la Generalitat el que va fer va ser
planteja d'una forma una mica extemporània, sobretot perquè es podia haver plantejat
en altres moments, una modificació d'aquest article 14, que feia referència només a la
capacitat de representativitat de cadascun dels membres integrants del Consorci.
Aquest punt 14 el que plantejava era un canvi en la representativitat no ponderada fins
al moment, fins a una ponderada en relació a l'aportació econòmica de cadascuna de
les administracions que intervenen. Això va comportar una diferent interpretació i cert
debat, però finalment tots els integrants, tots els ajuntaments que estaven en el
Consell Plenari del Consorci, el que varen decidir va ser acceptar aquesta condició,
però implícitament venia essent acceptada des de sempre el que passa és que no
estava escrita i formalitzada en els seus estatuts. A partir d'aquí el que es torna fer és
aportar a tots els plenaris dels diferents ajuntaments membres del Consorci de les
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Gavarres, aquesta ratificació de l'article 14, que el que fa és plantejar la
representativitat a dins del consorci, ponderada en funció de les aportacions dineràries
que cadascuna de les administracions hi fa al llarg de cadascun dels anys. I per tant, el
que portem avui és la ratificació d'aquell acord de ple del Consell Plenari del Consorci
de les Gavarres, en aquests termes.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.

20.- PROJECTE PER A LA PAVIMENTACIÓ D’UN TRAM DEL CAMÍ DE LA CREU
ROQUINYOLA, TRAM 1, A PALAFRUGELL, INCLÒS EN EL PROGRAMA
ESPECÍFIC DE COOPERACIÓ MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, ANY
2013. Acceptació de les ajudes. Aprovació.-

Relació de fets:
Vist que en data 24 de juliol de 2014 i número de registre d’entrada electrònic
E/000423-2014 la Diputació de Girona va enviar l’acord del Ple de 22 de juliol de 2014
en el qual comuniquen el resultat del tràmit d’informació públic del Pla únic d’obres i
serveis de Catalunya, quinquenni 2013-2017, en relació amb el Programa específic de
Cooperació Municipal de la Diputació de Girona. En aquest acord s’aprova la
planificació d’una subvenció per a l’actuació “Pavimentació d’un tram del camí de la
Creu Roquinyola, a Palafrugell, tram 1” per import de 4.903,00 euros i per a l’anualitat
2013.
Atès l’informe emès per la Comissió informativa d’urbanisme, pla de barris, obres
públiques, serveis municipals i medi ambient a la sessió celebrada el 17 de març de
2015.
Atès que es compleix el que fixa el 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 les
disposicions concordants.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el Programa específic Cooperació Municipal
Diputació Girona (DG), any 2013, per finançar l’actuació “Pavimentació d’un tram del
camí de la Creu Roquinyola, tram 1, a Palafrugell”, amb una subvenció de 4.903,00
euros.
Segon.- Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
Tercer.- Considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica d’aquest
Ajuntament perquè les obres s’executin amb normalitat i designar la persona següent
per a la direcció d’aquesta obra:
Director facultatiu: Joaquim Garcia Balda
Quart.- Aquesta Corporació es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu,
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qualsevol incidència que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva
execució.
Cinquè.- Que el projecte tècnic s’ha sotmès a la tramitació reglamentària i s’ha
aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de l’ajuntament en la sessió del
dia 16 d’abril de 2013.
Sisè.- Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com
també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i
execució de l’actuació, així com la seva posada en servei.
Setè.- Que de conformitat amb l’informe d’intervenció, a la partida pressupostària 21
1500 61906 de l’any 2015 hi ha consignació suficient per atendre el finançament
d’aquesta actuació.
Vuitè.- Notificar aquest acord a la Diputació de Girona per a la seva inclusió a
l’expedient de subvenció en tràmit.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor Rangel manifestant que aquest punt sí que és un aspecte purament
formal i que per la quantitat en situació de normalitat no passaria per plenari, el que
passa és que és una de les propostes que es porten al Pla d'Obres i Serveis en el
quinquenni 2013-2017 i que entra en la línia de subvenció de la Diputació de Girona,
que un cop ens ha comunicat que ja podem disposar d'aquesta subvenció, el que fem
és iniciar la tramitació del projecte, la seva aprovació i abans d'iniciar l'adjudicació
definitiva per poder-la executar és que fem és l'acceptació formal de les ajudes
d'aquesta subvenció.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.

21.- ACORD TRANSACCIONAL SUBSCRIT ENTRE L’AJUNTAMENT
PALAFRUGELL I LA SOCIETAT PAYABLOGO, SL. - Ratificació.-

DE

Relació de fets:
Vist l’acord transaccional subscrit entre l’Ajuntament de Palafrugell i la societat
Payablogo, S.L. en data 9 de març de 2015, per donar solució extrajudicial al recurs
contenciós administratiu número 53/2013, interposat per la societat Actividades
Inmobiliarias Acisa, S.L. (ACISA, S.L.), contra la desestimació presumpta de la
reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració, interposada per la
recurrent, per la indeguda classificació dels terrenys de l’àmbit PMU 4.7 “Carrer Sard”,
a Calella de Palafrugell.
Atès el contingut de l’informe jurídic emès per l’advocat senyor Narcís Pérez
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Moratones en data 11 de març de 2015.
Atès el contingut de l’informe jurídic emès pel secretari i l’assessora jurídica municipal
en data 12 de març de 2015.
Atès així mateix el contingut de l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 17 de
març de 2015.
Atès el contingut de l’informe emès per l’interventor de fons accidental en data 17 de
març de 2015.
Atès el contingut de l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Atès el que disposen els articles 139, 141 i ss. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 2, 6 i 13 del Reial Decret
429/93, de 26 de març.
Atès el contingut de l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Atès el contingut de l’informe emès per la Comissió informativa d’urbanisme, pla de
barris, obres públiques, serveis municipals i medi ambient, en sessió celebrada el dia
17 de març de 2015.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Ratificar el contingut de l’acord transaccional subscrit entre l’Ajuntament de
Palafrugell i la societat Payablogo, S.L. en data 9 de març de 2015.
Segon.- Condicionar l’executivitat d’aquest acord a l’aprovació definitiva de l’expedient
de modificació pressupostària, per tal de generar crèdit extraordinari en el pressupost
de despeses de l’any 2015.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als interessats i a l’Àrea d’intervenció per al seu
coneixement i als efectes oportuns.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor alcalde manifestant que aquest punt té relació amb el que hem parlat
abans de la modificació pressupostària. És un acord extrajudicial fruit d'una reclamació
interposar per inicialment era l'empresa ACISA però finalment han canviat la
denominació de l'empresa.
Això, perquè tinguem tots més o menys coneixement, ve del POUM del 2006, fruit
d'aquesta qualificació del carrer Sard, que se li va donar un aprofitament urbanístic,
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l'empresa va fer una aportació econòmica a l'Ajuntament per import de 900.000 euros.
Com tots sabem el POUM del 206 va ser anul.lat per una sentència. En relació a
aquest punt hi havia m´s reclamacions fetes, que també varen ser estimades, fruit de
la resolució del POUM també es varen anul.lar tots els convenis que hi havia,
especialment aquest conveni que hi havia de 900000 euros, automàticament l'empresa
ACISA va interposar una reclamació patrimonial a l'Ajuntament, que reclamava l'import
de 900.00 euros aportats en el seu moment, més interessos i costes, que això se
n'anava al voltant d'1.100.000 euros. El govern sempre havia entès que fora bo que la
tramitació del nou POUM trobéssim una solució a aquest litigi que hi havia, i fruit
d'això, el juny de 2013, es va fer un document marc de voluntats de les parts per
intentar resoldre aquest conflicte en la tramitació del POUM. Finalment en aquest
POUM que hem aprovat, que està aprovat per Urbanisme i que es publicarà al DOGC
dilluns, es va posar un aprofitament, en aquesta mateixa parcel.la, molt inferior al que
hi havia. Vull recordar que en el POUM de 2006 es podien fer entre 24 i 26 habitatges,
i ara queden quatre parcel.les d'habitatges unifamiliars, evidentment hi ha menys
aprofitament, i això implicava compensar al privat una part de l'aportació feta en el seu
moment, i així donar resposta a aquesta reclamació patrimonial.
Per calcular l'import que realment tenia dret de compensació es va contractar a dos
tècnics, un tècnic per cada part, l'Ajuntament i el privat, i varen fer un informe conjunt
per quantificar quina era la valoració que calia donar per aquesta compensació. Fruit
d'això surt el conveni que en aquests moments es porta a ratificar, que són aquests
550.000 euros en global, dels quals són 480.000 euros de principal i 68.000 euros
serien interessos de demora, des del moment que va fer l'aportació fins el moment que
es fa el pagament, que són 60 dies des de la data que es va signar.
Per tant, entenem que també donem resposta a un litigi que hi havia obert, entenem
que fruit que el conveni i el POUM va quedar anul.lat, òbviament el privat tenia dret a
reclamar que els recursos econòmics que va aportar se li retornessin i a més a més
amb els interessos corresponents, i entenem que d'aquesta manera el govern opta per
una via responsable d'assumir també una menys edificació en aquell espai, recollint
també una serie d'al.legacions fetes per molts particulars, perquè entenien que aquells
24 o 25 habitatges eren molts per aquella parcel.la, i entenem que també donem
resposta a una reivindicació que serà menys edificabilitat, quatre habitatges, que
quedaran més com l'entorn que hi ha allà, i alhora tornem aquests diners i d'aquesta
manera el litigi que hi havia de reclamació patrimonial queda totalment desactivada i
sense possibles efectes jurídics de futur, per tant aquest és el punt que en aquest cas
es porta a aprovació d'aquest plenari, i també és un tema que el govern creu que
queda ben resolt donat que era pitjor anar fins al final, perquè òbviament la reclamació
patrimonial tenia tots els indicis que l'Ajuntament perdés aquesta reclamació, i com
que a més a més havíem fet una actuació de prudència econòmica de tenir sempre la
reserva econòmica de 900.000 euros per intentar afrontar cares al futur, això no ha de
comportar cap complexitat addicional a les finances del propi Ajuntament.
- senyor Sabrià: Nosaltres no compartíem, i ho hem explicat moltes vegades, el POUM
expansiu del 2006, per tant aquí trobaríem una primera bona notícia, aquest passar de
26 a 4 ens sembla raonable. Tampoc vàrem votar el POUM actual per motius
semblants, en tot cas sí que som molt conscients de totes les circumstàncies que
s'havien produït aquí, del conveni, dels 900.000 euros i de la necessitat de trobar una
solució a aquest tema. L'acord de 570.000 euros, si està fet per un equip neutral,
entenem que pugui ser el que pertoca, en tot cas sí que algunes de les preguntes fetes
a la comissió no vàrem acabar d'entendre la resposta, com per exemple perquè no
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permutar, en lloc de fer una despesa econòmica perquè no explorar una permuta. La
resposta va ser que com que va ser molt difícil aconseguir una taxació també seria
difícil aconseguir posar valor a les permutes, això evidentment no ho podem compartir
perquè si es pot buscar un taxador neutral per valorar l'import també es pot fer per
permutar, l'Ajuntament té terrenys, és un bon moment, al nostre parer, per explorar
aquestes vies, per tant ens hauria agradat, d'una banda, que s'haguessin explorat una
mica més, i aquests motius, tant que no ens sentim gens partíceps del que son les 26
cases previstes al 2006, com per nosaltres la necessitat d'explorar altres vies, fan que
el que decidim avui és abstenir-nos.. També ens sembla important tancar aquest tema
i per tant no farem un vot en contra però sí que ens abstindrem perquè pensem que el
tema queda tancat però que es podria tancar millor.
- senyor alcalde: Agrair les aportacions de tots els grups i dir al senyor Sabrià que hem
estudiat moltes fórmules, però finalment, com que és un acord extrajudicial són les
dues parts. L'Ajuntament va proposar la fórmula de permutes per no fer aquesta
aportació econòmica, però tècnicament, fins i tot a nivell pressupostari, com que les
permutes ara en aquests moments, cal que Governació faci un informe favorable, i no
estan donant cap informe favorable excepte que siguin temes d'interès general, i ens
ho hem trobat en alguna permuta que hem intentat gestionar, cosa que abans no era
obligatori, ara la Llei obliga a demanar aquest informe favorable, i no sabem perquè no
es dóna cap informe favorable, per tant era un handicap a més a més, i per altra banda
l'altra part, inicialment, amb les valoracions que feien els nostres tècnics no hi estaven
d'acord, per tant hi havia un problema de posar-nos d'acord en les valoracions, però
s'ha intentat.
Pel que fa al POUM del 2006, jo entenc que vostès no se'l facin seu i a més, ho han dit
sempre, però li voldria dir que vostès durant quatre anys l'haguessin pogut canviar i no
ho varen fer, coneixien la fórmula de modificacions puntuals del POUM i ho haguessin
pogut canviar, i jo entenc que segurament si això no es va canviar en aquell moment
era perquè hi havia una sèrie d'obligacions, com aquesta, que hi havia un conveni al
darrere, que hagués sigut complicat canviar aquest punt perquè s'hauria hagut de
compensar, perquè d'alguna manera, el privat que en el seu moment el govern va fer
un conveni per fer aquesta edificació hauria pogut reclamar la seva part econòmica del
conveni.
Per tant, jo agraeixo, és un tema importantíssim, penso que el govern tenia l'obligació,
com crec que hagués sigut la de qualsevol govern, de resoldre un tema que estava, a
més a més, ja en via judicial, perquè enteníem i entenem que no hi ha cap eina jurídica
com per poder defensar que l'Ajuntament podia guanyar aquest litigi. En comptes de
trobar-nos aquí o el govern que hi pugui haver en el futur, siguem nosaltres o un altre
que vingui i tingui un Calella Park 2, prefereixo afrontar-ho ara i tancar-ho d'aquesta
manera que no pas trobar-nos amb que deixem alguna arracada i que el futur govern
que hi pugui haver, ja dic, siguem nosaltres o uns altres que vinguin, el que la gent
decideixi, tinguin un problema important. Agraeixo la seva abstenció, pensem que és
una actuació responsable per donar sortida a un tema complicat.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta sense esmenes amb els següents vots:
Vots a favor: Senyors Fernández, Rocas, Vencells, Rangel i senyores Zaragoza i
Mauri (PSC), senyors Gómez, Prats, Pujol, Gabarró i senyora Frigola (CiU), total onze
vots a favor.
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Vots en contra: Senyors Genover, Menor i la senyora Recio (Entesa), senyora Galiana
i el senyor Rodrigo (PP), total un cinc vots en contra.
Abstencions: Senyors Sabrià, Vilà, Lledó i la senyora Farrarons (ERC), i el senyor
Guerra (PxC), total cinc abstencions.

A.3) Comissió informativa de Serveis a les persones.22.- REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR SOCIAL DE
PALAFRUGELL.- Aprovació.Relació de fets:
Vist que en el marc del desplegament de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis
socials, l’article 24.2 del Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de
participació i de coordinació del sistema Català de Serveis Socials, preveu la
redefinició dels òrgans de participació existents en els ens locals de caràcter municipal
i supramunicipal
Vistos els articles 28 i 29, del Reglament de Participació Ciutadana de Palafrugell,
aprovat per ple el 20 de desembre de 2011, que regulen i permeten la creació dels
consells i les taules.
Vist que el 6 de febrer de 2015 va quedar constituït el Consell Municipal de Benestar
Social, que és un òrgan col·legiat de participació comunitària per a l’assessorament,
consulta, proposta i participació en matèria de serveis socials a la vila de Palafrugell.
Atès que és necessari aprovar el reglament del Consell Municipal de Benestar Social
de Palafrugell.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar inicialment el reglament del Consell Municipal de Benestar Social de
Palafrugell.
Segon.- Sotmetre a informació pública els presents acords i el text del Reglament pel
termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions,
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari Punt Diari i al tauler d’edictes de
l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la
publicació de l’Anunci al BOP.
Tercer.- Facultar el senyor alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per
a l’execució d’aquest acord.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
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Intervé la senyora Mauri manifestant que el que porten a aprovació avui és el
Reglament d'aquest Consell de Benestar Social, que no només compleix el que diu la
Llei de Serveis Socials, sinó que sobretot manifesta una voluntat política d'anar un pas
més enllà en les polítiques municipals de serveis a les persones. Aquest Consell de
Benestar Social té aquesta doble vessant.
En aquests moments que vivim, la davallada de l'estat del benestar, la crisi de
confiança en els polítics i en les institucions públiques, les noves problemàtiques
socials, requereixen un nova manera de fer, uns nous canals de participació més
amplis, per implicar a la ciutadania en tot allò referent a la identificació, a la definició de
les necessitats, però també a la presa de decisions i a la gestió dels serveis socials
municipals. La pretensió, doncs, és que el Consell sigui aquest òrgan participatiu de la
ciutadania, de les associacions, de les entitats i dels serveis que treballen o estan
relacionats amb el benestar i la cohesió social de la nostra vila. Sumant les capacitats i
recursos, les habilitats i els coneixements de cadascun, ens ha de permetre poder dur
a terme projectes de major abast social, més coherents entre ells, que siguin
competents i no competitius, per millorar l'eficàcia i la qualitat de les polítiques socials
municipals, per tant el Consell no és el destí sinó el camí per aconseguir-ho. I el
reglament que portem avui a aprovació, tal com es va informar ja a la Comissió de
Serveis a les Persones s'han recollit les esmenes que s'han anat proposant per
diferents associacions i entitats, i una vegada sigui aprovat, cosa que espero que es
faci avui, es farà una nova convocatòria d'aquest Consell per establir els objectius de
treball del mateix, per organitzar els grups i comissions, tal com es va explicar el dia de
la jornada de presentació, el dia 6 de febrer i a partir d'aquí elaborar tot aquest
calendari i propostes per aquest any 2015. Per tant, espero que sigui aprovat per tots
vostès per tirar endavant aquest òrgan participatiu que serà molt important.
- senyor Genover: Des de l'Entesa esperem que aquest Consell ajudi a orientar les
línies d'actuació de l'Ajuntament en matèria de drets i benestar social i contribueixi a
mantenir la cohesió del municipi.
- senyora Farrarons: Des d'Esquerra donarem el suport al Reglament, malgrat que la
convocatòria de presentació no va ser massa exitosa. Si que va servir per determinar
les línies que es reflecteixen en el document final de transversalitat per adaptar-se
millor a les necessitats de les entitats socials, perquè això, es digui com es digui el
reglament que sigui, ha d'estar al servei de les entitats i em sembla que aquest
document recull molt bé l'esperit del que va sortir en aquella reunió.
- senyora Mauri: Jo entenc que al que vostè es refereix quan diu que la reunió no va
ser exitosa, es refereix a la prèvia que es va fer de presentació a les entitats, que es va
anar convocant per diferents sectors, però si que el que va ser molt exitós, és la
jornada que es va fer el dia 6 de febrer, que el Teatre Municipal era ple, i on es varen
crear ja quatre línies de treball. Hi havia representades totes les entitats i associacions,
empreses, i realment va ser molt exitosa i penso que molt engrescadora i amb la
voluntat de tothom de treballar-hi.

Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.
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23.- INFORMES.La senyora Frigola informa en relació al Grup de Festes de Primavera i manifesta que
començarà amb els antecedents de l'any 2013: un Grup nou, sense experiència en la
direcció però sense cap altra alternativa de grup. Des de l'Ajuntament es manté tot el
suport, es fa la mateixa aportació que l'any 2012, que va ser extraordinària atès que
era el 50è Carroussel. Alguns dels actes no varen anar bé a causa del mal temps. Es
detecten alguns impagaments que el Grup de Festes demana poder liquidar l'any
següent. Un cop finalitzades les Festes es fa una reunió amb el Primer Tinent
d'Alcalde, jo mateix, el Cap de l'Àrea de Joventut i el President del Grup de Festa, on
aquest agafa el compromís de liquidar tots els deutes a l'edició següent de les Festes,
aprenent de la mala experiència i dels errors comesos aquest 2013.
L'any 2014 es desenvolupen les Festes amb normalitat, també en algun dels actes
organitzats punxen, com per exemple la Turraiada. Es presenta l'acta dels premis del
jurat quatre mesos més tard i comencen a arribar més factures per pagar de
proveïdors preocupats perquè no cobren o perquè no se'ls aclareix quan podran
cobrar. Queden 7.000 euros per abonar per part de l'Ajuntament, ens trobem amb una
gran dificultat perquè presentin les factures, però sense la justificació d'aquestes
factures no podem abonar aquests 7.000 euros. Finalment l'Ajuntament es fa càrrec
d'abonar els 7.000 euros directament a alguns proveïdors, agafem, en part, el control
de la part del deute que coneixem.
De cares al 2015 es decideix portar el control del pressupost de l'edició d'aquest any i
més endavant també l'organització doncs és molt difícil controlar el pressupost i la
despesa sense controlar els actes que s'organitzen. S'ofereix al grup participar en una
comissió mixta, possibilitat que no s'acaba concretant immediatament, mentrestant
l'Ajuntament és el responsable de la seva organització i coordinació, com que falta poc
temps, s'avança ràpidament en l'organització de tot, es prioritza que les Festes es
facin i que tot surti bé.
Fa pocs dies el grup de Festes de Primavera ha traslladat als seus socis la decisió de
no participar en l'organització ni en el desenvolupament d'aquesta edició. Actualment
el programa ja està molt avançat.
Per poder tirar endavant el Carroussel hem creat una comissió integrada per tècnics
de la casa però també, i d'una manera molt important, per persones voluntàries de
dilatada experiència. L'Associació de Carrossaires està al cas de tot i els preparatius
van sobre el previst.
Des d'aquí vull agrair la gran predisposició de totes les persones que estan treballant
perquè les Festes surtin bé, tècnics, carrossaires, voluntaris, etc. Són un molt bon
equip.
Pel que fa als impagaments de proveïdors per part del Grup, l'Ajuntament ha
encarregat una auditoria per poder aclarir quin és l'estat de comptes reals de l'entitat,
per saber quants euros es deuen i també, com s'ha produït aquesta situació, per tant,
també s'avaluarà si hi ha hagut mala praxi o no.
Malgrat que l'Ajuntament no és el responsable del pagament d'aquestes factures, soc
partidària de dedicar l'estalvi pressupostari que tindrem, en el pagament dels
pendents, bàsicament per dues raons, per no deixar penjats als proveïdors, i tanmateix
per sanejar una entitat històrica que, de no ser així, entenc que quedaria en una
situació delicada.
Encara que fa temps que tenim una aproximació, fins que no tinguem els resultats no
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farem pública la xifra que es deu. Compartim i entenem els nervis de tots aquells que
se'ls deu el pagament de factures, però no podrem prendre la decisió d'abonar res fins
que no estigui aclarida la situació actual. De totes maneres, aquest procés no
s'allargarà gaires setmanes més, la data límit és el dia 1 d'abril.
Per acabar vull reconèixer l'esforç que el Grup de Festes ha fet per intentar que tots
gaudíssim de moltes activitats, i d'unes grans Festes, durant tot aquest temps, Els
problemes actuals no han de desmerèixer la seva aportació i la seva implicació, cada
cosa al seu lloc.

24.- PRECS I PREGUNTES.Intervé el senyor Menor manifestant que l'altre dia vaig tenir ocasió de visitar la Unitat
de Protecció Civil i Mobilitat que està ubicada al carrer Botines, a la primera planta, i
em va sorprendre molt aquesta ubicació. Tenint en compte que es tracta d'una unitat
tècnica de Protecció Civil i Mobilitat, tradicionalment són dues seccions o
departaments que sempre han estat ubicades a la comissaria de Policia, que és el lloc
on hi ha tot el cos de la Policia que són els que intervenen en primer lloc en casos
d'emergència, com també el cos de Protecció Civil. La meva pregunta és quina raó hi
ha hagut per ubicar-los al primer pis d'un edifici, que en realitat no ho veig clar.
- senyor alcalde: Bé, li podria dir que li farem arribar l'informe que en el seu moment va
fer el Cap de la Policia, però en qualsevol cas és una raó tècnica i organitzativa, que
nosaltres entenem que on està ubicada la secció poden fer el seu servei. És una unitat
a la que aquest govern li ha donat un component molt més potent del que tenia, en
qualsevol cas, vostè pot discrepar que el millor seria que estigués a la pròpia seu de la
Policia, nosaltres entenem que fruit de la qüestió de la pròpia àrea i fruit del context
que tenim, la millor ubicació és el carrer Botines, i hi poden descrepar, però el govern
es manté en quèaquesta és la millor ubicació per fer aquest servei. Estan fent un
servei de qualitat, estan fent un servei correcte, estan fent un servei amb molta
implicació i entenem que serà una àrea que tindrà molta força perquè cada vegada
se'ls hi requeriran més serveis.
- senyor Menor: Simplement que tinguin en compte que és una unitat d'emergència,
entenc que és la unitat que ha de coordinar, i no sé com una emergència a les dues de
la matinada com començarà a funcionar, suposo que està tot previst però novament
reitero la meva estranyesa en la ubicació en un local que no reuneix les condicions
tècniques per fer-ho i penso que és a la Comissaria de la Policia on hi ha un
generador, una electricitat que no fallarà.
- senyor alcalde: Recollim la seva preocupació, el seu prec i la seva pregunta. En
qualsevol cas, també podem fer una trobada amb el cap de la Policia i jo penso que
està absolutament justificada la nostra proposta. Entenem la seva preocupació i el seu
interès per aquesta àrea.
- senyor Sabrià: Començo jo fent una intervenció sobre el tema de les Festes de
Primavera i després faríem una segona pregunta. Des d'Esquerra vàrem demanar la
setmana passada explicacions, per tant, jo penso que el primer que hem de començar
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fent és agrair-li profundament que aquestes explicacions avui s'hagin donat. Perquè
demanem explicacions?, perquè ens sembla que la política d'avui en dia, el que
hauríem de ser capaços de fer tots plegats, i no és fàcil, és ser capaços d'explicar-ho
tot i per tant, d'avançar-nos a situacions com les que s'estaven produint les darreres
setmanes, que jo crec que era públic a nivell de carrer i encara es fa més públic quan
el Grup de Festes envia la carta, que allò últim que se sabia de cares enforma, que era
una organització a partir d'una comissió mixta, no s'ajustava a la realitat que s'estava
produint, per tant, això també ens ho han aclarit avui i és bo saber-ho.
Hi ha una necessitat de saber qui organitza realment les festes i també ho hem aclarit
avui, i ens preocupa especialment el xup-xup que hi havia arreu, des de la gent que
contactava amb Esquerra, fins i tot a través de les xarxes, de gent que reclamava el
pagament de les seves factures, amb alguns dels quals hem pogut contactar, i la
majoria dels quals han parlat amb l'Ajuntament i que malgrat parlar amb l'Ajuntament
no tenien una resposta clara o no havien aconseguit tenir una tranquil·litat prou clara
respecte al que passava, alguns dels que hem pogut parlar, per exemple, no eren
conscients que estàvem en un procés d'auditoria i continuaven tenint dubtes perquè
se'ls deia que tranquils, que això se'ls hi pagaria igualment, però no sabien si havien
de mantenir la factura a nom del Grup de Festes, preparar una nova factura, i per tant,
enteníem que hi havia un compromís de solució, però en cap cas teníem cap
informació sobre quina era aquesta solució. A nosaltres ens agradaria poder-nos
avançar i evitar, en un tema tant transcendental, aquesta intranquil·litat, tant dels
empresaris com dels ciutadans. També m'agradaria recalcar aquí que nosaltres vàrem
demanar explicacions a les dues bandes, perquè el que fèiem no era buscar culpables
i innocents, sinó deixar clar que aquí mancaven respostes a banda i banda, i creiem
que a l'altra banda continuen també mancant respostes.
Faig alguns comentaris respecte al plantejament que feia vostè i espero que tingui a
bé escoltar això que per Esquerra serien recomanacions. No ens sembla especialment
bé excusar un Grup de Festes que gestionant diner públic fa un forat que no puc
quantificar perquè fins que no tinguem el resultat no ho podrem quantificar, però que
podria ser amb dos anys, de l'entorn de 30.000 euros, potser m'equivoco, potser són
més o potser són menys, però en dos anys es crea una situació d'impagats realment
important, a l'entorn de 30.000 euros, i s'està treballant amb diner públic, per tant, no
em sembla un bon punt de partida excusar, tots hem tingut bones experiències, males
experiències i que aquest forat després d'un any, enlloc d'aprendre d'aquell, continuï
incrementant-se, crec que el que demanem i el que demana Esquerra són explicacions
raonables sobre el que passa amb aquest diner públic, i que els hem de continuar
esperant.
Vostè diu que no tenim el resultat, però ja planteja una solució, i diu que a vostès els hi
sembla que el que s'ha de fer és agafar les factures que queden pendents i que per
tant, l'Ajuntament assumeixi el pagament d'aquestes factures que queden pendents.
Podríem compartir la necessitat que no quedin empreses de Palafrugell o d'on sigui,
amb factures pendents d'unes Festes, però també ens sembla que aquest, un cop
tinguem el resultat de l'auditoria, seria un tema per treballar tots conjuntament, perquè
tampoc ens sembla una lliçó especialment bona explicar o ensenyar que tu pots agafar
la responsabilitat de gestionar uns diners públics durant dos anys, i si fas un forat el
que passarà és simplement que hauràs de plegar i això ho resoldrà l'Ajuntament. Hem
de trobar una solució que sigui capaç de donar solució a aquest diners que queden
pendents, però també que ens ajudi a créixer i a millorar de cares endavant, amb el
treball amb les associacions, però també amb les associacions que no estan complint
amb allò que han de fer, i quan un percentatge molt alt d'aquest pressupost de les
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Festes de Primavera, és diner públic. Per tant, això bàsicament és una oferta de
continuar parlant de buscar solucions conjuntes, de trobar la manera de fer front als
pagament, però realment d'això en surti una lliçó per tots plegats, pels que
administrem aquest diner públic però també per qui hagi assumit o per qui assumeixi
aquesta gestió, que quedi clar que una situació com aquesta no és gratuïta, i
simplement et diuen que pleguis, que ja pagarem les factures i que en vinguin uns
altres, sinó que hauríem de ser capaços d'aprendre'n i d'ensenyar-ne alguna lliçó més.
- senyor Gómez: Primer de tot agrair les explicacions d'Esquerra Republicana, però si
que m'agradaria matisar algunes coses. Sí que és cert que en un moment determinat i
ja ho ha explicat la regidora, es va pensar i de fet es va oferir de crear una comissió
mixta, però també és veritat que es va dilatar en el temps el fet d'acabar de concretar
aquesta mateixa comissió i en preocupava molt el fet de poder arribar a les Festes
amb un esdeveniment ben muntat, i per tant havíem d'espabilar moltíssim i tampoc
podíem estar pendents totalment del grup, perquè també enteníem que s'estava
generant una situació en què l'ambient s'estava enrarint i crec que n'hem de ser tots
conscients. Quan hi ha un pèrdua de confiança amb un tema de diners, amb una
entitat, i tires pel dret i decideixes portar tu les regnes, és evident que això crea certes
suspicàcies i per tant, aquí hem de reconèixer tots, i no estic explicant res que no sigui
de sentit comú, que l'ambient es va enrarir. Encara l'última reunió que varem fer aquí,
en aquesta mateixa sala, amb el President del Grup, nosaltres li vàrem tornar a oferir
d'entrar en la Comissió Mixta, i no ens va dir que no, tot i que vàrem veure que
evidentment la cosa no estava com perquè anés en aquest sentit, però encara a hores
d'ara no hem tingut una resposta formal, l'única resposta forma va ser la carta que
vostès han vist, sense segell del Grup de Festes i sense firma, una carta que podia
haver fet qualsevol, i una carta que nosaltres hem entès que això servia per dir que no.
Per tant, l'única cosa que hem sabut és aquesta, que la vàrem saber en temps i forma
com vostès mateixos. Per tant, no podíem entrar nosaltres a comunicar que el Grup no
entrara en cap mena de Comissió i que no participava de cap de les maneres, si no ho
sabíem, no hi havia hagut cap comunicat. Volia deixar això clar perquè això no ens
permetia anticipar-nos a res perquè no tenien cap resposta. Referent als proveïdors,
s'ha atès a tothom i tothom que ha volgut informació, les vegades que ha volgut, s'ha
pogut dirigir tant a l'alcalde, com a mi mateix, com a la regidora, i se li ha donat totes
les explicacions oportunes, el que sempre hem demanat és que necessitàvem temps
per intentar resoldre aquesta situació, perquè evidentment necessitem auditar els
comptes, saber com està tot, i evidentment a partir d'aquí, l'Ajuntament actuarà en
conseqüència.
Per acabar, estem d'acord, jo crec que és o que en parlem, que ens ho mirem i que
acabem actuant buscant una solució conjunta, en la que jo esperaria que hi hagués la
col·laboració de tots i que fos una resposta consensuada, perquè és molt perillós,
certament, el fet d'assumir les factures i que no hi hagi responsabilitat, per tant, hem
de valorar molt bé que acabem fent, perquè també pensem que seria molt perjudicial
per l'altre costat, el fet de no pagar aquestes factures, que això quedés per sempre per
l'entitat, creiem que realment seria una situació molt delicada, a banda que realment,
per part dels proveïdors, la situació no seria gens bona, tenint en compte que gran part
d'aquests proveïdors són del municipi.
- senyor Sabrià: Només un agraïment de nou i un aclariment. Des d'Esquerra, no sé si
si ha dit això o no, però en tot cas, nosaltres no posem en dubte que s'assumeixi les
Festes per part de l'Ajuntament, posem més en dubte que no s'expliqui. Això sí que
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tenim la sensació que ha passat, perquè en realitat, vostès mateixos, tot i que tot això
ha passat durant l'última setmana, expliquen que tenen molt avançat el programa, per
tant fa dies que tenen presa la decisió que potser trobaran algú que s'afegeixi a la
comissió mixta però que en tot cas hi han d'entomar vostès directament, i crec que a
vegades el treball intern fa que no siguis tant conscient del que han explicat cap a fora,
però que això s'havia explicat molt poc i hi havia molt poca consciència per part del
ciutadà de qui i com feia aquestes Festes, i crec que una demostració més del
respecte que tenim al com es faran les festes i la importància que té tirar-les endavant,
hi ha gent vinculada i molt vinculada a Esquerra que participarà també d'aquest grup
d'experts i de gent que ha tingut un paper rellevant en el Grup de Festes.
Sobre els proveïdors no allargaria el debat, entenem que els que han parlat amb
nosaltres sí que han parlat amb l'Ajuntament, no tenien gens clara la resposta, potser
en aquell moment no estava tant clar que es faria o quin estudi es faria, però en tot cas
tots havien parlat amb l'Ajuntament, i crec que el mes important dels comentaris que
volia fer és agafar al vol, nosaltres els hi hem llençat un guant, demanant aquesta
oportunitat, perquè ens sembla que la part de prendre aquesta decisió de com es fa el
pagament d'aquestes factures, però també d'això tots plegats n'aprenem una lliçó, ens
sembla que pot ser la part més interessant i més transcendent de cares a millorar el
futur, agafem el guant que vostè ens brinda de poder-ho fer conjuntament.
- senyor alcalde: Jo penso que és positiu el debat que hem fet, a més de la forma i el
to. Jo només volia deixar clares dues coses, que crec que aquí també hi haurà un
ampli consens. Primer, hi ha l'obligació de qualsevol govern de garantir que els
recursos públics tinguin l'ús pel qual es volen destinar, i no descartem que aquí el
govern el que fa és encarregar una auditoria, fruit que la pròpia Llei de subvencions
ens obliga quan l'entitat beneficiària no pot justificar una part de la despesa, i no
oblidem que, d'acord que hi ha voluntat política que els proveïdors tots han de cobrar,
per això hem deixat aquests 19.000 euros reservats, però després caldrà habilitar
tècnicament com ho fem, que aquí sorgirà un problema important que intervenció
haurà de trobar la solució, que no podem descartar l'opció, que segons com surti
l'auditoria, hagem de reclamar que tornin els diners dels dos anys. El govern tenim tota
la voluntat de resoldre un tema i per això segurament que ha mancat informació
perquè hem volgut ser prudents perquè el tema és sensible i nosaltres volíem intentar
resoldre aquest tema el millor possible, però també és veritat que quan hi ha recursos
públics pel mig s'ha de ser molt i molt rigorós i a nosaltres, no és que ens faci pot,
l'informe de l'auditoria la setmana que ve ha d'estar acabat, però és que depèn del que
surti ens veurem en l'obligació legal de requerir que tornin tots els recursos destinats
els dos últims anys i això generarà un problema afegit. Crec que compartim l'esperit,
per un costat, de voluntat que els proveïdors tinguin garantia que d'una manera o altra,
al final l'Ajuntament haurà d'assumir com ho fem, però alhora també, el Grup de
Festes, si finalment es determina que hi ha hagut algun tipus d'una praxi no massa
acurada, també d'alguna manera això ha de servir per la resta d'entitats, en tenim
moltíssimes que actuen d'una manera molt bona i molt coherent, per tant, tampoc seria
bo que si s'ha fet una mala gestió això quedés amb que l'Ajuntament ho assumeix i
aquí no passa res. Amb això coincidim, per tant voluntat política tota i en aquest
aspecte, en tot cas, quan tinguem l'informe aquest, que el compromís és que la
setmana que ve estigui totalment acabat, els hi farem arribar a veure quina és la
solució que podem trobar, perquè entenem que és un tema delicat i important. Jo
també voldria agrair, que segurament el Grup de Festes ha fet un gran esforç durant
aquests anys, però potser per manca de gent o per manca d'elements no ha permès
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que aquesta gestió sigui acurada.
- senyor Sabrià: El senyor Vilà, amb dilatada experiència en el sector Festes de
Primavera, deia que en el proper Ple ja tindrem les Festes a sobre, per tant, potser
estaria bé, amb aquest ànim de continuar compartint la informació, potser no cal avui,
però si tenim l'oportunitat de fer una trobada, saber quines àrees ho assumeixen, com
ho assumeixen i a partir d'aquí fer-ho coincidir, si tenim el final de l'auditoria, poder
parlar també de com s'assumeixen aquests deutes.
- senyor Lledó: Hem vist, durant les últimes setmanes que s'estan fent obres d'estesa
de xarxa de fibra òptica, i nosaltres el que voldríem demanar si això respon a un pla, si
hi ha un pla per desplegar aquesta xarxa de fibra òptica, i si és que sí, quina és la
durada d'aquesta desplegada, i si això repercuteix en una millora al ciutadà o és
exclusivament per ús i connexió de seus municipals o de seus de diferents
organismes.
- senyor Rangel: Jo crec que en termes més informals amb algun dels membres
d'Esquerra ja els hi fet aquesta explicació. Això és una llicència a una empresa privada
que ens sol.licita l'obra per unaqqüestióde connectar uns determinats llocs de recepció
i reproducció de la senyal que porta la fibra òptica, i com a qualsevol de les empreses
de serveis, ja sigui Telefònica, Fecsa, Gas Natural, sigui quina sigui, se li dóna la
llicència amb els condicionals típics i tòpics de llicència, de calendaris, d'actuació, com
i de quina manera, a fi i efecte de les característiques aaquestes quevostè plantejava
en la seva preocupació, la informació de la qual disposem és que aquesta connexió de
fibra òptica es tracta de connectar els diferents llocs d'antenes de repetició que hi ha al
municipi, les dues més importants, que són l'edifici de Telefònica i la que hi ha sobre
l'edifici de la Caixa del carrer Pi i Margall, i que aprofitant que havia de passar per
davant de l'Ajuntament, s'ha fet una previsió de connexió amb l'edifici públic, però que
aquest ús no serà un ús tòpic de connexió privada a ccadascun delsabonats que pugui
sol.licitar això, sinó que la seva funció ha de ser per donar resposta a les necessitats
del desplegament del 4G, que ha de permetre tenir tota aquesta capacitat de
connectivitat per donar respostes a aquests nous sistemes d'intercanvi dd'informaciói
baixada d'informació que en aquests moments estan a la nostra disposició amb els
diferents aparells tecnològics que hi ha al mercat. I per tant, aquest seria el gran
benefici d'aquesta instal.lació de fibra òptica que es produeix a Palafrugell.

I no havent-hi cap més assumpte per tractar s’aixeca la sessió essent les vuit i
quaranta-set minuts del vespre. En dono fe.
Diligència: Aquesta acta ha estat aprovada sense esmenes pel Ple del dia XXX.
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