ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DEL DIA 26 DE
MAIG DE 2015

Núm.: PLE2015/6
Dia i hora: 26/05/2015 19:30:00
Lloc: Sala Ple
Assistents
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Regidor Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
Regidora Senyora MARGARITA MAURI JUNQUÉ
Regidor Senyor XAVIER RANGEL MARTÍNEZ
Tinent d'Alcalde Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
Regidor Senyor FREDERIC PRATS ESTEVE
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
Regidor Senyor LLUÍS PUJOL MASCORT
Regidor Senyor JOSEP GABARRÓ GUIRAO
Regidor Senyora SERGI SABRIÀ BENITO
Regidor Senyor XAVIER VILÀ BONMATÍ
Regidora Senyora CARME FARRARONS TURRÓ
Regidor Senyor GUILLEM GENOVER RIBAS
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
S'han excusat d'assistir-hi:
Regidor Senyor MÀRIUS LLEDÓ SALVADOR
Regidora Senyora ANA RECIO LÓPEZ

A la Sala de Plens de la Casa Consistorial es reuneix el Ple per fer sessió Ordinària en
primera convocatòria, el dia i l'hora que s'indiquen a l'encapçalament, amb el següent:
Ordre del dia
A) Part Resolutiva
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS.2.- RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA.- Coneixement.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.
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4.- SENTÈNCIES. Coneixement.5.- MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DELS MERCATS MUNICIPALS.- Aprovació
definitiva.6.- REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR SOCIAL.- Aprovació
definitiva.7.- BONIFICACIÓ ICIO OBRES PLA DE BARRIS. Aprovació
8.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER SUPLEMENT DE CRÈDIT A CÀRREC
DEL ROMANENT DE TRESORERIA DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT DEL
MUSEU DEL SURO DE PALAFRUGELL.Aprovació inicial
9.- MEMÒRIES DE LES ÀREES DE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL - ANY
2014. Coneixement.
10.- SOL•LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN EL MARC DEL PROJECTE TREBALL
ALS BARRIS 2015
b) Control i fiscalització dels òrgans de govern.11.- INFORMES
12.- PRECS I PREGUNTES.-

Desenvolupament de la sessió
Una vegada comprovat pel secretari l’existència del “quòrum” que cal perquè pugui ser
iniciada la sessió, consistent en la majoria dels membres de dret que en formen part,
es passa a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.

A) Part Resolutiva
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS
D’acord amb el que disposa l’article 108 del Reglament Orgànic Municipal, el president
sotmet a la consideració dels assistents l'esborrany de les actes de les sessions
anteriors següents:
- PLE2015/5 – Extraordinària, de 28/04/2015 19:30:00
- PLE2015/4 – Ordinària, de 28/04/2015 20:00:00
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 24 d’abril i el 21 de maig de 2015, número en ordre
correlatiu creixent de la 982/2015 a la 1254/2015.
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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.
Relació de fets:
Vista la Resolució de l’Alcaldia número 584/2015 de data 12 de març 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 Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
el recurs d’apel·lació interposat per la procuradora dels tribunals senyora Maria Angels
Vila Reyner, en representació del senyor Josep Cruz Plaja, contra la interlocutòria
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Girona en el p.s. mesures
cautelars número 89/2014, que va desestimar la sol·licitud presentada per la part
actora de mesura cautelar, en el procediment corresponent al recurs contenciós
administratiu número 89/2014, interposat per la part actora contra l’acord de la Junta
de Govern Local, pres en sessió celebrada el dia 23 de desembre de 2013, pel qual es
va desestimar el recurs de reposició interposat pel recurrent contra el requeriment
municipal, pel qual se’l requeria perquè procedís a fer efectiva l’aportació pendent, en
concepte del conveni urbanístic referent al polígon d’actuació PA-1.8 “Carrer Torres
Jonama- Plaça Onze de setembre”.
Atesa la Resolució de l’Alcaldia número 943/2015, de data 20 d’abril 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 66/2015.
Atesa la Resolució de l’Alcaldia número 1023/2015, de data 29 d’abril 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 3 de Girona, en el procediment abreujat
número 162/2015, interposat pel lletrat senyor Albert Requena Mora, en nom i
representació del senyor Francisco Javier Jodar Delgado, contra l’acord de la Junta de
Govern Local de data 27 de gener de 2015 que va desestimar la reclamació de
responsabilitat patrimonial interposada pel recurrent.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Ratificar les esmentades resolucions.

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

4.- SENTÈNCIES. Coneixement.Relació de fets:
Vista la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Girona en
el recurs ordinari número 238/2014, interposat pel senyor PEDRO GONZÁLEZ
MUÑOZ, contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 15 d’abril de 2014 que va
estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada pel
recurrent pels danys i perjudicis soferts com a conseqüència de la declaració de desert
de dues llicències d’auto taxis per a minusvàlids, per la qual es desestima el recurs
interposat per la part actora i confirma l’acte administratiu impugnat.
Vista la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Girona en
el recurs ordinari número 292/2009, interposat per la senyora CLARA DE VEHÍ
TORRA, contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 26 de setembre de 2008 i
les seves ratificacions en dates 31 d’octubre i 12 de desembre que varen concedir
llicència ambiental al càmping La Siesta, per la qual s’estima el recurs interposat per la
part actora i s’anul·la l’acord impugnat per no considerar-lo ajustat a dret.
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.

5.- MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DELS MERCATS MUNICIPALS.- Aprovació
definitiva.Relació de fets:
Atès que el Ple de l'Ajuntament del dia 24 de febrer de 2015, va aprovar inicialment la
modificació del Reglament dels mercats municipals de Palafrugell.
Atès que l'esmentat acord s'ha sotmès a informació pública en el Butlletí Oficial de la
Província número 54, de 19 de març de 2015, al Diari Oficial de la Generalitat de
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Catalunya número 6836, de 23 de març de 2015 i al Punt-Avui de data 19 de març de
2015.
Atès que dins el termini legal conferit per realitzar al.legacions, no se n'han presentat.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar definitivament la modificació dels articles 15, 29 i 52 del reglament
dels mercats municipals de Palafrugell, que quedaran redactats com segueix:
Article 15:
1.- Les autoritzacions només són transmissibles, si es mantenen les condicions de
l’autorització que es transmet, pel termini que resti de l’autorització o de la pròrroga, i
sempre que es compleixin les supòsits de l’apartat següent.
2.- Les autoritzacions només es poden transmetre en els supòsits següents:
a) En el cas de parades del mercat exterior diari o setmanal, es podrà transmetre per
cessament voluntari i total de l’activitat professional de venda no sedentària en tots els
mercats ja siguin del municipi de Palafrugell i/o d’altres municipis, sempre i quan hagi
transcorregut un mínim de cinc anys des de l’obtenció de l’autorització.
b) En el cas de parades dels mercats interiors diaris ( Peix i Carn), es podrà transmetre
per cessament voluntari de l’activitat professional en el mercat de què es tracti, sempre
i quan hagi transcorregut un mínim de cinc anys des de la seva obtenció.
c) Per situacions sobrevingudes no atribuïbles a la voluntat del marxant, com ara
casos d’incapacitat permanent total en relació a l’exercici de la venda no sedentària,
incapacitat permanent absoluta, gran invalidesa o situacions anàlogues degudament
acreditades.
d) Per mort de la persona titular.
e) Per cessió del negoci en favor d’un o una descendent de primer grau.
3.- L’ajuntament podrà autoritzar la transmissió temporal d’una autorització per un
període no superior a 6 mesos quan el titular acrediti la concurrència d’una causa de
força major. En aquest cas caldrà comunicar a l’ajuntament aquesta circumstància. El
titular que es farà càrrec temporalment de la gestió de la parada haurà d’acreditar que
compleix els requisits de l’article 7 d’aquest reglament. Durant el termini de transmissió
temporal, el nou titular haurà de mantenir la venda dels mateixos productes i demés
condicions originàries de la parada.
Per tal que la transmissió sigui efectiva caldrà comunicació prèvia a l’ajuntament i
acreditar el compliment dels requisits previstos en aquest reglament. L’ajuntament
podrà portar a terme les actuacions de comprovació i control oportunes per assegurar
el compliment dels requisits. En el cas que no es compleixin la transmissió es tindrà
per no efectuada.
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Article 29:
El període de vacances dels marxants serà de 4 setmanes l’any, les quals no
computaran com a falta d’assistència, ara bé, aquestes es podran allargar per un
període no superior a la meitat de les quatre setmanes, sempre que es notifiqui per
escrit a l’Àrea de Comerç de l’Ajuntament.
També es permetrà la falta d’assistència per raons justificades, sempre que s’acreditin
degudament els motius al·legats. Es consideraran absències justificades les següents:
A) En el cas del mercat setmanal
1. 15 dies naturals en cas de matrimoni.
2. 2 dies de mercat en casos de naixement de fill o malaltia greu o mort de
parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan per aquest motiu
es necessiti fer un desplaçament fora del municipi de residència el termini serà
de 3 dies. En el cas de parents de primer grau per afinitat (excepte per a la
parella que també consti com a col·laboradora a la mateixa parada), o de
segon grau per afinitat es concedirà fins un màxim de 2 dies a l’any.
3. 1 dia de mercat per trasllat de domicili habitual.
4. El temps indispensable per complir un deure inexcusable de caràcter públic i
personal, inclòs l’exercici del sufragi actiu.
5. 1 dia de mercat per l’avaria del vehicle en què es transporta la mercaderia, que
dificulta el desenvolupament normal de l’activitat comercial.
6. Baixa laboral per malaltia segons prescripció facultativa.
B) En el cas dels mercats diaris
1. 15 dies naturals en cas de matrimoni.
2. 4 dies de mercat en casos de naixement de fill o malaltia greu o mort de
parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan per aquest motiu
es necessiti fer un desplaçament fora del municipi de residència el termini serà
de 5 dies. En el cas de parents de primer grau per afinitat (excepte per a la
parella que també consti com a col·laboradora a la mateixa parada), o de
segon grau per afinitat es concedirà fins un màxim de 4 dies a l’any.
3. 2 dies de mercat per trasllat de domicili habitual.
4. El temps indispensable per complir un deure inexcusable de caràcter públic i
personal, inclòs l’exercici del sufragi actiu.
5. 3 dies de mercat per l’avaria del vehicle en què es transporta la mercaderia,
que dificulta el desenvolupament normal de l’activitat comercial.
6. Baixa laboral per malaltia segons prescripció facultativa.
Els marxants que comercialitzin aliments de producció pròpia (verdures, fruita...)
quedaran disculpats d’aquesta obligació d’assistència, especialment pel que fa al
mercat diari, quan per raons de força major (temps, temporada, discontinuïtat en els
cicles productius..) no els sigui rendible la seva presència.
En qualsevol cas, caldrà comunicar per escrit la falta d’assistència, qualsevol que sigui
la causa que la motivi.
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Article 52:
Els marxants només podran vendre els productes per als quals tinguin concedida
llicència. Les parades exteriors situades al carrer de la Tarongeta, al carrer dels Valls i
al tram inferior del carrer de Pi i Margall, fins al carrer de Begur, vendran els productes
d’alimentació. Les parades exteriors situades a la resta del carrer Pi i Margall, a la
Plaça de les Llevadores, al carrer de les Torretes i al carrer dels Tallers, vendran la
resta de productes no alimentaris.
Amb caràcter general, els productes que es podran vendre són:
a) Cansaladeria i xarcuteria, embotits, foie gras
b) Formatges, productes làctics
c) Fruites i verdures fresques, hortalisses
d) Llegums secs i cuits, cereals, olives, farines
d) Fruits secs i llaminadures
e) Ultramarins i pesca salada
f) Queviures, pasta fresca
g) Xurreria, pastes i galetes
h) Productes d’herboristeria, dietètics i de règim
i) Vins, licors i begudes
j) Floristeria i plantes
k) Ocells i altres animals autoritzats
l) Cistelleria
m) Roba, teixits, tapissos, moquetes
n) Sabates
o) Articles de cuina i de la llar.
p) Ferreteria i petits aparells electrònics
q) Elements de difusió de só, música i imatge
r) Llibres
s) Perfumeria
t) Recanvis d’automòbil
u) Ceràmica, vidre o objectes de regal
v) Artesania diversa i altres activitats creatives
w) Altres articles i productes autoritzats per la Junta de Govern Local
El nombre màxim, total o parcial per especialitats, de parades i autoritzacions del
mercat l’estableix l’Ajuntament, atenent els criteris següents:
1.
El sòl públic disponible.
2.
La varietat d’oferta comercial existent al mateix mercat i al municipi. Es poden
establir percentatges de parades destinades a la comercialització de diferents
productes, amb la finalitat d’assegurar una oferta comercial variada i racional.
3.
Els condicionaments urbanístics i circulatoris.
4.
Aspectes mediambientals i de política social.
Segon.- Publicar aquest acord i el text íntegre del Reglament, al Butlletí Oficial de la
Província i a la seu electrònica, i realitzar anunci indicatiu al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
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Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor Gómez manifestant que aquest punt ja es va presentar en l'aprovació
inicial i és, en certa manera, l'adequació respecte a la Llei Europea al nostre Mercat
Municipal, perquè s'adaptin els diferents supòsits, i també en algun cas ha estat
millorar la concreció de certes autoritzacions o de transmissions o en quin cas es podia
autoritzar la manca d'assistència al Mercat, i en aquest cas, simplement ho passem a
aprovació definitiva.
- senyor Genover: Nosaltres, tal com vàrem fer a l'aprovació inicial, ens abstindrem.
- senyor Vilà: Nosaltres també, com vàrem fer a l'aprovació inicial ens abstindrem.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta sense esmenes amb els següents vots:
Vots a favor: Els senyors Fernàndez, Rocas, Vencells, Rangel i les senyores Zaragoza
i Mauri (PSC), els senyors Gómez, Prats, Pujol, Gabarró i la senyora Frigola (CiU), la
senyora Galiana i el senyor Rodrigo (PP), total tretze vots a favor.
Vots en contra: Cap
Abstencions: El senyor Vila, la senyora Farrarons (ERC) els senyors Genover, Menor
(Entesa), i el senyor Guerra (PxC), total cinc abstencions.

6.- REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR SOCIAL.- Aprovació
definitiva.Relació de fets:
Atès que el Ple de l'Ajuntament del dia 24 de març de 2015, va aprovar inicialment el
Reglament del Consell Municipal de Benestar Social de Palafrugell.
Atès que l'esmentat acord s'ha sotmès a informació pública en el Butlletí Oficial de la
Província número 71, de 14 d’abril de 2015, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya número 6851, de 15 d’abril de 2015 i al Punt-Avui de data 196 d’abril de
2015.
Atès que dins el termini legal conferit per realitzar al.legacions, no se n'han presentat.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar definitivament el Reglament del Consell Municipal de Benestar Social
de Palafrugell, tal com consta a l’annex d’aquesta proposta.
Segon.- Publicar aquest acord i el text íntegre del Reglament, al Butlletí Oficial de la
Província i a la seu electrònica, i realitzar anunci indicatiu al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
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Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé la senyora Mauri manifestant que com ja es va informar a la comissió, passem
al Ple l'aprovació definitiva del que és el reglament del Consell Municipal de Benestar
Social. Dir-vos que es varen incorporar les modificacions i les esmenes que hi varen
fer els grups polítics i també dir-vos que aquest Consell Municipal de Benestar Social
respon al compliment del desplegament de la Llei de Benestar Social, i a més, a la
voluntat política d'ampliar el que era l'antiga taula d'entitats socials, a totes les
empreses i serveis relacionats amb els serveis socials i amb el benestar del nostre
poble.
La reunió que vàrem fer el mes de febrer on es va presentar tot aquest Consell, es
varen crear cinc taules amb molta participació i està previst que en el futur de deu o
quinze dies es tornin a convocar als membres d'aquestes taules per seguir amb les
línies de treball que es varen marcar, fer una anàlisi d'aquestes línies de treball i
continuar amb aquesta tasca.
- senyora Farrarons: Només per reafirmar-nos amb el nostre vot a favor, perquè estem
clarament d'acord amb l'esperit d'aquest nou Reglament.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.

7.- BONIFICACIÓ ICIO OBRES PLA DE BARRIS. Aprovació
Relació de fets:
Vistes les següents instàncies, per la qual es sol·licita bonificació de l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres per diferents obres a executar:
Núm.
Núm.
Titular
CIF
Data registre registre Obres a realitzar
expedient
Com.Prop.
La
Reforma elements
Sauleda portal 13 H17284928 31/03/2015 4402
comuns
206/15p
Vist l'article 7è de l'Ordenança fiscal Reguladora de l'Impost sobre Construcció,
Instal·lacions i Obres:
“1.- S’estableix, d’acord amb l’article 103.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, una
bonificació de la quota de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres
que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer
circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment del treball que
justifiquin tal declaració. Aquesta correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà ,
prèvia sol·licitud del subjecte passiu, amb el vot favorable de la majoria simple dels
seus membres.
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De conformitat amb l’article 103.2 s’estableixen les següents bonificacions:
1. Bonificació del 95% de la quota per les obres que es realitzin en equipaments
d’ús públic per altres administracions , ja sigui directament o mitjançant altres
ens de dret públic o privat.
2. Bonificació del 95% per les obres que s’executin en el marc del projecte
d’intervenció integral dels Barris de la Sauleda i el carrer Ample
3. Bonificació del 95% per les obres que s’executin com a conseqüència de
desastres naturals o per motius de força major.
4. Bonificació del 60% per les empreses que sol·licitin llicència d’obres , tant per
instal·lació de noves activitats com remodelació d’activitats ja existents ,que
suposin la creació de llocs de treball en els Sectors d’Activitat Econòmica que,
d’acord amb el POUM de Palafrugell, tenen com a ús predominant l’ús
industrial. Caldrà que a la seva sol·licitud aportin memòria de la previsió de
llocs de treball una vegada instal·lada la nova activitat o executada la
remodelació. Serà requisit que entre l’atorgament de la llicència i l’inici de les
obres no es superin els sis mesos.
5. Bonificació del 50% per les obres que es realitzin per a l’inici o remodelació
d’una activitat econòmica sempre que el titular de la llicència d’obres coincideixi
amb el titular de l’activitat econòmica, a tal efecte caldrà sol·licitar llicència ,o bé
fer comunicació prèvia, de nova activitat o modificació de l’existent de manera
simultània a la sol·licitud de la llicència d’obres.”
Atès que la petició presentada compleix els requisits establerts a l’apartat 2n de
l’article transcrit per tal de poder gaudir la bonificació del 95% en la quota de l’impost a
favor de les construccions, instal·lacions o obres .
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Declarar d'acord amb l'article 7è. De l'article de l'Ordenança Fiscal
Reguladora de l'Impost sobre Construcció, Instal·lacions i Obres, obres d'especial
interès les següents obres:
Data
Núm.
Núm.
Titular
CIF
registre
registre Obres a realitzar
expedient
Com.Prop.
La
Reforma elements
Sauleda portal 13 H17284928 31/03/2015 4402
comuns
206/15p
Segon.- Atorgar la bonificació del 95% en la quota a ingressar en concepte d’Impost
sobre Construcció, Instal·lacions i Obres, d’acord amb el següent detall:
Núm.
Titular
CIF
expedient
Com.Prop. La Sauleda
portal 13
H17284928 206/15p

quota
íntegra

bonificació Import
95%
pagar

101,33

96,26

a

5,07

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
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Intervencions:
Intervé el senyor alcalde manifestant que es tracta d'una proposta que ja ha passat
diferents vegades per aquest plenari, que va en referència al Pla de Barris, d'aquelles
comunitats que demanen la subvenció per fer el que són les façanes, per tant és una
proposta que és reincident, tot i que ho fem sempre per cada comunitat que ho
demana.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.

8.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER SUPLEMENT DE CRÈDIT A CÀRREC
DEL ROMANENT DE TRESORERIA DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT DEL
MUSEU DEL SURO DE PALAFRUGELL.Aprovació inicial
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.
Vist l’informe d’Intervenció de data 15 de maig 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.
02
02
02
02
02
02

-

Pro.
3330
3330
3330
3330
3330
3330

Eco.
21300
22000
22109
22300
22706
23010

Descripció
Conservació i reparació
Despeses d’oficina
Material botiga i taller
Transport
Estudis tècnics i monitoratge
Contractació serveis externs
TOTAL

Crèdit inici

Suplement

Crèdit def.

15.000,00
500,00
6.000,00
1.000,00
4.000,00
72.690,00.

5.000,00
1.000,00
4.000,00
19.525,45
3.000,00
3.715,85
36.241,30

20.000,00
1.500,00
10.000,00
20.525,45
7.000,00
76.405,85

Fons de finançament

Concepte
870.01

Denominació
Romanent de tresoreria per a suplements de crèdits

Import
36.241,30
36.241,30

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
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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 alcalde manifestant que és una proposta que modifica el pressupost
inicial del Museu. Podríem dir que les partides moltes són ordinàries, de
reajustaments, però n'hi ha una que és extraordinària, que d'alguna manera és la que
justifica una mica l'increment, que és la que posa transports, que ve determinat per
intentar alliberar una nau que hi ha la voltant dels carrossaires i cal alliberar aquella
nau per transportar tot el que hi ha derivat del Museu, a la nova nau que hem adquirit
per via de permuta a Santa margarita, i això ha de permetre transportar tot el material i
és el cost que té aquest alliberament, perquè amb aquesta nau que deixem buida de
l'espai dels carrossaires perquè les carrosses tinguin un espai alternatiu més ampli
perquè tenim problemes del loc. És una operació que calia aquesta urgència perquè hi
ha un conveni signat amb els carrossaires que implica que una vegada fetes les
carrosses, teníem trenta dies per habilitar aquest espai alternatiu. La resta són partides
més aviat ordinàries, aquesta és una partida extraordinària degut a l'increment, teníem
un crèdit inicial de 1.000 euros i suplementem amb 19.000 euros, aquesta és la
importància que té. Aquesta és una mica la justificació d'aquesta modificació.
- senyor Genover: Tal com se'ns va informar al Patronat del Museu del Suro, donarem
suport a aquesta modificació pressupostària.
- senyor Vilà: Nosaltres pensem que aquí hi ha hagut una mica d'improvisació a l'hora
de repartir a les diferents partides, per tant, com que és un moviment entre ells
mateixos i s'ho gestionen, en aquest cas nosaltres ens abstindrem.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta sense esmenes amb els següents vots:
Vots a favor: Els senyors Fernàndez, Rocas, Vencells, Rangel i les senyores Zaragoza
i Mauri (PSC), els senyors Gómez, Prats, Pujol, Gabarró i la senyora Frigola (CiU), la
senyora Galiana i el senyor Rodrigo (PP), total tretze vots a favor.
Vots en contra: Cap
Abstencions: Els senyors Sabrià i Vila, la senyora Farrarons (ERC) els senyors
Genover, Menor (Entesa), i el senyor Guerra (PxC), total sis abstencions.

9.- MEMÒRIES DE LES ÀREES DE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL - ANY
2014. Coneixement.
Relació de fets:
Atès el que disposa l'article 149 del Reglament d'organització i funcionament dels Ens
Locals (1986), conforme els municipis de població superior a 8.000 habitants de dret,
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redactaran una memòria dins del primer semestre de cada any, en la que donaran
compte de la gestió corporativa.
Atès que les memòries són una eina per rendir comptes als ciutadans i és un exercici
de transparència, així com també serveixen per rendir els comptes anuals a la
Sindicatura de Comptes.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Donar compte de la memòria de gestió de l'any 2014, de l'Ajuntament de
Palafrugell, que es desglossa en els següents apartats:
Àrea de Règim Interior i Hisenda
 Secretaria
o Organització i Recursos Humans
o Administració Electrònica i Atenció Ciutadana
 Arxiu Municipal. Servei de Gestió Documental
 Informàtica i Noves Tecnologies
 Servei d'Informació del Territori. GIS
 Serveis econòmics: Intervenció, Tresoreria i Recaptació
 Participació Ciutadana
Àrea de Serveis a les Persones
 Benestar social i Ciutadania
o Espai Dona
o Mediació i Convivència
o Habitatge
o Acollida
 Cultura
o Biblioteca Municipal
 Educació i Vila Educadora
 Joventut
 Policia Municipal
Àrea d'Urbanisme, habitatge, obres, serveis, medi ambient, patrimoni i millora de la
qualitat
 Medi ambient
 Urbanisme, Projectes i Obres, GIS i Activitats
 Serveis Municipals
Organismes autònoms
 Institut Municipal d'Esports
 Institut de Mitjans de Comunicació
 Institut de Promoció Econòmica
 Museu del Suro
 Pla de Barris
Segon.- Notificar el present acord als Caps d'Àrea de la Corporació.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
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Intervé el senyor alcalde manifestant que és donar coneixement de memòries que han
estat tancades i, en tot cas, és obvi que hi heu pogut tenir accés i si no és així ara ho
podreu fer, i qualsevol suggeriment de millora o del que són questions de redactat,
sempre s'intenta incorporar-les.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.

10.- SOL•LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN EL MARC DEL PROJECTE TREBALL
ALS BARRIS 2015
Relació de fets:
Vista la resolució EMO/758/2015, de 17 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a
l’any 2015 per a la concessió de subvencions destinada al Programa de suport als
territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Treball als Barris.
Atès que és d’interès de l’Ajuntament de Palafrugell desplegar accions
complementàries al Pla de Barris La Sauleda - carrer Ample, en matèria ocupacional i
de desenvolupament local.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Sol·licitar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya (Servei d’Ocupació de Catalunya) la concessió de la subvenció per
desplegar les accions descrites en el Pla d’Execució anual, amb un cost total del
programa de 146.860,15€. Desglossat per programes segons el present quadre
resum:

Nom Programa

Cost total
Subvenció
del programa sol·licitada

A.1 Dispositiu d’Inserció laboral de col·lectius
amb dificultats especials: “Treballa’t pel teu 119.225,31€
futur”
D.2. Programes d’experienciació laboral.
Actuacions
professionals:
“Construïm 27.634,84€
comunitat a través de la diversitat”.
Totals
146.860,15€

Aportació
fons
propis

113.784,36€ 5.440,95€

27.243,12€

391,72€

141.027,48€ 5.832,67€

Les aportacions de fons propis del programa A.1 suposen les indemnitzacions, si
s’escau, de finalització de contracte tenint en compte l’antiguitat del personal (que a
finals de 2016 suposarien 4 anys per les dues tècniques insertores, 3 anys pel tècnic
en prospecció i 2 anys de l’auxiliar administratiu).
Les aportacions de fons propis del programa D.2 suposen estrictament la
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indemnització per 6 mesos de contracte.
Segon.- S’adjunta la següent documentació:
- Pla d’Execució Anual.
Tercer.- En cas que s’atorgui la subvenció, s’habilitaran les partides pressupostàries
necessàries per finançar la part no subvencionada.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor alcalde manifestant que aquesta és una proposta que també cada
any passa, és la convocatòria que va lligada al Pla de Barris i que cada any s'ha de
demanar perquè ens ho autoritzin. En principi fem sempre una demanda prudent i fins
ara sempre ha estat atorgada aquesta subvenció, per tant la voluntat nostra és que
segueixi perquè entenem que Pla de Barris està fent una bona tasca, una bona funció,
no només en la part urbanística sinó també en la part social, per tant fem aquesta
petició, esperem, com sempre ha passat, que aquesta subvenció sigui atorgada.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.

B) Control i fiscalització dels òrgans de govern
11.- INFORMES.Intervé el senyor Rocas manifestant que a la carpeta del plenari hi ha un document
amb tot un seguit de resolucions del Consell dels Infants que m'agradaria que lliurés a
tots els regidors i regidores. Tenint en compte que aquest serà probablement l'últim
plenari del mandat i segurament hi haurà un extraordinari per aprovar l'acta, i tenint en
compte el mandat que ha donat a l'Àrea d'Educació el propi Consell dels Infants, us
repartiré aquest document en el qual es fa una relació dels acords que es varen
prendre a les diferents sessions i també m'agradaria fer un petit resum de les
principals.
Permeteu-me que us informi dels Acords presos en els Consells dels Infants d’aquest
curs 2014-2015.
Com sabeu, es tracta d’un projecte de participació infantil a través del qual els nens i
nenes del nostre municipi poden col·laborar activament amb la construcció, en el
desenvolupament i amb la millora del nostre poble. Un espai on poden exercir com a
ciutadans que són, i exercir el seu dret a reflexionar, a expressar la seva opinió, a
debatre, a prendre decisions i, amb el nostre ajut i col·laboració, poder elevar, com ho
fem avui, aquestes decisions al ple municipal, perquè de les seves propostes
nosaltres, els adults, podem conèixer com els hi agradaria que fos el nostre poble, tot
oferint idees per millorar-lo, segons el que ells pensen i desitgen.
El formen palafrugellencs i palafrugellenques d’entre 10 i 12 anys, un alumne per cada
escola de cicle superior de primària, cinquè i sisè en representació de totes les escoles
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del municipi. En total 20 alumnes, més l’Alcalde, el qual presideix el Consell.
És el tercer any que ho fem i el passat dia 18 vàrem realitzar el darrer Consell. Per a
nosaltres, l’Àrea d’Educació, la valoració que en fem no pot ser més que molt positiva;
una veritable lliçó de ciutadania. I com a exemple més evident d’això, permeteu-me
que us recordi les quatre sessions que hem realitzat aquest curs i els acords que s’han
pres:
En la sessió constitutiva va ser l'1 d’octubre de 2014, es va treballar el tema dels
pressupostos municipals tenint en compte les aportacions fetes al taller que s’havia
realitzat prèviament a les escoles. Val a dir que la celebració d’aquest Consell va
coincidir amb la visita de la representant d’Unicef, Ianire Molero Olmos, la qual es
trobava en el nostre municipi per tal d’avaluar la nostra candidatura. Gràcies a la seva
visita i a tot el treball previ que es va fer, Unicef ens va atorgar el reconeixement de
Palafrugell, ciutat amiga de la infància.
Aquell dia el tema varen ser els pressupostos municipals i entre d’altres, els consellers
i conselleres varen acordar, per ordre de prioritat, que l’Ajuntament hauria de destinar
més recursos a facilitar ajuts a les famílies amb pocs recursos, a promocionar
l’ocupació tot oferint recursos i serveis per facilitar la recerca de feina, i en educació i
formació, en l'arranjament de carrers en mal estat, en la Biblioteca, el Teatre, la
Cultura, etc.
El segon Consell d’aquest curs es va realitzar el dia 15 de desembre de 2014, on es
va tractar de l’Educació al municipi. Els consellers i conselleres varen destacar com a
principals recursos educatius del municipi l’Oficina municipal d’Escolarització i els
cursos per a joves sense l’ESO. Els estudis que troben a faltar són, per odre d’interès:
robòtica, dansa, una Escola esportiva d’alt rendiment, i una escola de disseny. També
es varen proposar tot un seguit de temes per a xerrades o cursos adreçats als pares i
mares, a joves, drogues i alcohol, medi ambient i contaminació, violència, informatives
sobre el pas de primària a secundària, l'educació dels fills, i es va proposar que es faci
una enquesta als pares per saber quins temes els interessen en relació a l’educació
dels seus fills.
El tercer Consell va estar dedicat a la ciutadania, i es va celebrar el dia 16 de març de
2015. En aquest Consell d’Infants, els consellers i les conselleres varen respondre a
tot un seguit de preguntes relacionades amb la Ciutadania.
Només us destacaré la pregunta de Quins drets i quins deures tenim com a ciutadans i
ciutadanes?
Drets
A la diversió, al joc i al temps lliure
Al joc

Deures
Respectar les creences de tothom
Respectar els elements públics

Al respecte
A ser estimats
A un habitatge digne
A una alimentació sana
A l’educació gratuïta
A la salut /sanitat pública

Respectar les normes de convivència
Pagar els impostos
Ser solidari amb els que tenen menys
Tenir cura dels espais verds
Complir les lleis
Actuar amb diligència

A la seguretat i a la protecció civil

Facilitar la vida de la gent gran
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A la informació i a la llibertat d’expressió
Poder escollir els nostres representants
Poder participar en els actes municipals

Participar
Respectar les normes
Estudiar

A la jubilació
Utilitzar els serveis municipals
Treball i salari digne
A la família
A la tolerància
Parcs públics vigilats

No robar
Protecció de la infància i la joventut
De voler ser una societat acollidora
Parlar altres idiomes
Cercar feina
A no molestar als demés

A no ser molestats
A la felicitat
A la nacionalitat
A l’ús de mitjans electrònics
Tenir un poble net
Preservar la pròpia llengua

Responsabilitat amb els serveis sanitaris
Col·laborar en les festes
Reciclar per tenir cura del medi ambient
Conduir amb precaució

Llibertat religiosa
A la pau
Us hem preparat un full amb els acords presos doncs entenem, son tota una lliçó
justament d’això: de ciutadania, que el secretari lliura a regidors i regidores.
2- Com s’han de relacionar les persones amb el seu entorn ciutadà?
Amb la Comunitat
Amb respecte per les opinions, pels objectes, per les persones, ser bones persones,
ser solidaris, fent reunions, arribant a acords, treballant amb harmonia, col·laborant
amb educació i convivència, parlant educadament, no sent racista, no sent masclistes,
ser empàtics.
Amb el joc i el lleure
Sabent compartir, llegint, descansant, sabent guanyar i perdre, no creient-nos
superiors, arribant a acords, respectant el joc, gaudint del joc i del temps de lleure, no
fent trampes, no barallar-nos, divertir-nos evitant perills, respectar les normes del joc,
essent bons companys, respectant els àrbitres i no insultant.
A l’escola i a la feina
Respectant els companys, el material, als mestres, cooperant, amb iniciativa, amb
interès, prioritzant el diàleg, escoltant els companys, fent bé la feina i amb respecte, no
marginant a ningú i comportant-se.
3- Què vol dir tenir esperit crític, cívic o associatiu o participatiu, què és ser una
ciutadania crítica i cívica, i associativa i participativa.
Vol dir: Acceptar les coses, donar la teva opinió sense ofendre els altres, defensar la
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teva opinió sense deixar-se influenciar, implicar-se i participar en les iniciatives
públiques i privades que es fan al poble, respectar les normes, col·laborar en actes del
poble, de barri, formar part d’associacions d’una manera respectuosa, educada, cívica,
solidària, inclusiva, integradora, respectuosa amb els drets i les llibertats dels altres i
amb els espais públics, complidor, pacífic, just, honrat, tolerant, associatiu, participatiu
i crític.
4- Com ha de ser el ciutadà o ciutadana?
Responsable amb les obligacions, amb respecte pels altres i pels espais públics, ser
positiu, saber escoltar els altres amb amabilitat, ser obert i participatiu, complir els
drets i els deures, ser alegre, educat, net, noble, treballador, cívic, associatiu, pacífic,
empàtic, generós, honest, comprensiu, fidel, amable, tolerant, autònom, sostenible,
cordial, competent, respectuós amb el medi ambient.
La darrera sessió d’enguany es va fer el proppassat dia 18 Maig. El tema foren els
carrers de Palafrugell
En aquest Consell d’Infants, els consellers i les conselleres varen respondre a tot un
seguit de preguntes relacionades amb els carrers de Palafrugell.
Els coneixeu?
Quins són i quins eren els carrers principals?
Tenien el mateix nom que ara?
S’hi circulava igual?
I la pregunta clau: Estan ben cuidats?
Segons els Consellers i Conselleres, els carrers més cèntrics són els que estan més
arreglats. Els carrers de les afores no estan tan ben cuidats perquè alguns encara
tenen mancances, com ara: les voreres estretes i desnivellades, alguns carrers no
estan prou nets, n’hi ha que manca enllumenat i seguretat, alguns passos de vianants
haurien d’estar situats més al mig del carrer perquè es vegin bé, més carrers haurien
de ser peatonals.
Bé, aquests han estat doncs, les sessions i els principals acords presos en cadascuna
de les sessions del Consell d’Infants d’aquest curs acadèmic. Per acabar, voldria des
d’aquí expressar el nostre agraïment als consellers i conselleres d’enguany: gràcies
pel seu interès i per la seva participació i el desig que aquesta experiència els pugui
haver servit per a ser millors ciutadans i millors persones.

12.- PRECS I PREGUNTES.Intervé el senyor alcalde manifestant que com que no hi ha cap pregunta, s'obrirà un
torn d'intervenció per tots els grups per intentar fer la seva intervenció en relació al
final de mandat perquè és l'últim ple ordinari que farem, hi haurà un ple que serà més
de tràmit per aprovar l'acta d'aquest ple i que intentaré fer-ho en una hora que pugui
venir tothom perquè pugui venir tothom o perquè poguem ser majoria els que estiguem
per la casa, però és un tema purament formal. Avui és l'últim ple ordinari per tant
obrirem un torn de menor a major també i començaríem pel senyor Guerra.
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- senyor Guerra: Com que és l'últim torn que em pertoca, lo voy a hacer en castellano
porqué me da la gana, así de claro. I començaré si em permet, pel senyor Sabrià, i li
vull donar les gràcies, perquè fa quatre anys vaig arribar aquí, no sabia com anava tot
el que es manegava en aquesta casa, i vostè encara que amb diferències ideològiques
que no tenen res a veure, m'ha demostrat que és una gran persona i com a persona, li
vull donar les gràcies per les seves aportacions, no sempre encertades, però bé.
Venint de mi, prengui-s'ho bé.
Faré una valoració molt ràpida d'aquests quatre anys. No he parlat gaire aquests
quatre anys. Li he de donar les felicitacions senyor Sabrià perquè vostès han fet del
mon del màrqueting, una campanya fantàstica, en totes les càbales que s'havia fet es
tirava en comptes de quatre, tres, i vostès han donat la volta a la truita i han fet, en
comptes de tres, set, enhorabona. I li dic de tot cor. L'únic que em sap greu és que no
sigui vostè el cap de la llista, perquè el cap de la llista no mereix estar ni on està, així
de fàcil, però vostè hagués portat bé aquest triomf. A la resta del seu equip no fa falta
que li digui res.
Als senyors del PP, como hoy estan pero ni estan ni se les espera, para que vamos a
hablar.
Vull dir unes paraules i ho dic de tot cor i és per la nostra ex companya, la Núria
Rivas, que avui no és aquí i amb això si que no faig cap broma, jo li tenia un apreci
molt especial i trobo que estaria molt contenta dels resultats de vostès. Felicitar al
senyor Genover, gran persona, gran amic, espero. I dins de la bancada de
Convergència, a mi no se'm cauen les llàgrimes fàcilment, però avui si m'haguessin de
caure em caurien per ells, perquè començant per l'últim el senyor Gabarró, continuant
pel meu amic, el meu peixater, la senyora Frigola que és un encant, el senyor Prats
que és com l'avi que m'hauria agradat tenir, amb tots els respecte, i el senyor Gómez
que és, crec, la gran pèrdua que ha tingut aquest poble, de tenir un alcalde en
condicions i no el que tindrà, perquè representa la joventut, la frescor, les idees i l'únic
que ha tingut d'errada és l'estelada, l'estelada no li donarà de menjar a aquest poble.
Vostè senyor Fernàndez com que és mala persona, que vol que li digui, ni vostè ni res
del que li envolta a vostè pot ser positiu. Em pot denunciar si vol o em pot expulsar,
com vulgui, però vostè és i serà un mal alcalde per aquest poble, llàstima que s'hagi
gastat tant diners per enganyar a tanta gent.
I fins aquí, Plataforma per Catalunya ha parlat, i el senyor Eduard Guerra els hi diu que
fins una altra. Adeu.
- senyor Rodrigo: Simplement dir adéu-siau a tots, moltes gràcies, ha estat un plaer
estar amb vostès i ja ens anirem veient pel poble.
- senyora Galiana: Més o menys el mateix. Jo he estat aquí vuit anys, més o menys
hem coincidit amb molts regidors durant els dos mandats. Ha estat un plaer i molt
interessant participar durant aquests vuit anys a l'Ajuntament com a regidora, i treballar
aquí i conèixer una mica tot l'engranatge, i res, el mateix que ha dit el meu company, ja
ens anirem veient pel poble. Desitjar als regidors que continuen, molta sot i que vagi
molt bé tot i que continuïn treballant pel poble i aconseguint bones fites.
- senyor Menor: Jo, simplement donar les gràcies al meu grup de l'entesa i als
ciutadans de Palafrugell que m'han permès participar en diversos mandats d'aquest
Consistori i simplement agrair al senyor Guerra el record que ha tingut per la senyora
Rivas, que és gràcies a ella que també soc aquí, i felicitar a tots els que repeteixen i
als que s'incorporen de nou. I sobretot m'emporto una sensació molt bona d'aquests
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anys que estat en aquest Consistori, ha sigut per diverses circumstàncies i per
diferents grups i m'emporto un balanç molt positiu i un bon record de totes les
persones que som aquí, i m'agradarà trobar-los pel carrer.
- senyor Genover: Jo també agrair a la Núria Rivas que hagués confiat amb mi fa
quatre anys per anar de número dos, les circumstàncies han sigut les que han sigut
però jo aquí m'hi he trobat molt bé, he trobat molt enriquidor poder treballar, des de
l'oposició, però treballar pel poble, i ara, espero estar quatre anys aquí, per desgràcia
m'ha tocat l'oposició, però treballaré el que podré per tenir un Palafrugell millor i estic a
disposició de tothom.
- senyora Farrarons: Donar les gràcies a tots els regidors i a tot l'equip tècnic de la
casa. Han sigut quatre anys que s'han fet molt llargs i molt curts, depèn de com es
mira. Una experiència, i crec que qualsevol ciutadà de Palafrugell hauria de passar,
com a mínim quatre anys a l'altre costat de l'administració per veure els avantatges,
els inconvenients, les dificultats i les capacitats, el que es pot fer i el que no es pot fer,
perquè des de fora es veu molt diferent. Desitjar molta sort als companys que, com jo,
no repetirem, i molta sort als que s'incorporen i donar les gràcies a tothom,.
- senyor Vilà: Primer de tot, començaré per la gent de la casa, agrair-los-hi el seu
tracte i diligència que han tingut per la meva persona durant aquest vuit anys, tant
quan estava al govern com a l'oposició, sense ells, a tots els que estem aquí ens
costaria molt més fer la feina. També repetir una mica el mateix que ha dit la meva
companya, és, crec, que un orgull, com a ciutadà, poder representar al teu poble al
màxim organisme municipal i crec, com diu ella, que tothom hi hauria de passar.
Animo a tothom a participar-hi perquè és recomanable, hi ha alts i baixos però
l'experiència és molt recomanable. I per acabar, sort i encert als regidors que
continueu i també als nous que s'incorporaran a partir del proper mes de juny.
- senyor Sabrià: Començar també com han fet altres companys amb un agraïment a
l'equip tècnic de la casa, amb el qual hem compartit govern i en aquesta etapa,
oposició, però que són els que ens ajuden, els que ens ho han posat fàcil durant tot
aquests temps. Crec que també és de justícia tenir un record per la Núria Rivas. Jo
voldria fer un agraïment també, després de vuit anys encapçalant el grup, als
companys que ara ho deixen, ha sigut un luxe, un plaer, un orgull, poder treballar amb
tot ells i jo crec que és un nivellàs d'equip el que hem treballat junts, i per la resta,
també m'agradaria dir, que és important dir-ho, que en aquest Ple s'hi treballa bé, que
el nivell de diàleg, la voluntat d'acord, les ganes de construir, moltes vegades des de la
diferència, però les ganes de construir hi són, que el nivell de feina i de treball de tots
plegats és alt, i que ha sigut un plaer compartir aquesta etapa amb tots vosaltres, que
ho continuarem fent amb uns quants, amb d'altres no però sí que crec, i volia destacar
que, bàsicament, en aquestes cadires s'asseu gent amb ganes de fer un poble millor,
moltes vegades, com deia, des de la diferència, però de fer un poble millor, i això no
passa a tots els plens d'aquest país i em sembla que és de justícia destacar-ho. Molta
sort, molts encerts i als que acabeu ara una etapa, que us vagi tot molt bé, que tindrem
oportunitat de veure'ns i de comentar-ho.
- senyor Gabarró: Jo he hagut de fer un aprenentatge accelerat, us recordo que vaig
entrar a mig mandat i la veritat és que ha estat un plaer ser el regidor delegat de
Noves Tecnologies, intentar ajudar des de la casa a millorar el servei al poble i a dins
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els diferents estaments de la casa, i com a regidor de Relacions Ciutadanes, m'he
sentit també molt recolzat per les diferents associacions de veïns, pels Consells de
Gestió i Participació, crec que he treballat colze a colze amb la ciutadania en general,
recollint les seves inquietuds, els seus suggeriments i les hem traspassat a les
diferents àrees perquè l'Ajuntament poder donar resposta als ciutadans i crec que ho
he aconseguit amb bon nivell. També felicitar als companys que han sortit escollits i
reelegits, tant del meu grup com dels diferents grups municipals, a tots ells, a part de la
meva felicitació, desitjar-los-hi molta sort, moltes ganes de seguir treballant pel poble,
el poble necessita de gent, com tots vosaltres, que hi poseu el coll, pel seu benestar,
pel seu progrés. També agrair al grup de Convergència i Unió que m'hagi donat la
possibilitat d'estar aquests dos anys amb ells, i que per coses de la vida i per la Llei
fatídica de Hondt, en el meu cas per nou vots, m'he quedat a les portes, però des de la
meva militància en el partit, un partit nacionalista, intentaré ajudar als meus companys
per tirar endavant l'ajuntament,des de fora, des del partit, i també al país cap a un
rumb que ens hem marcat. Moltes gràcies als companys i també al públic i en aquest
cas als ciutadans que m'han pogut aguantar aquests dos anys, que he intentat fer-ho
el millor que he sabut. Gràcies a tots.
- senyor Pujol: Primer de tot felicitar als grups que han pujat i que han tret nous
regidors i amb els que segurament compartirem aquests quatre anys de nou mandat.
Jo faria una mica de crítica constructiva i és la poca participació que hi ha hagut en
aquestes eleccions, crec que és una cosa que ens ha de fer reflexionar molt, i
finalment, el meu compromís va ser treballar per Palafrugell, segueix essent pels
palafrugellencs, amb tu, per tu, Palafrugell.
- senyora Frigola: Jo també volia felicitar a tots els companys del PSC, d'ERC, de
l'Entesa, els que vindran nous, també felicitar a tots els caps d'àrea i a tota la gent que
treballa a l'Ajuntament perquè gràcies a ells hem pogut fer molta feina, i per la meva
part ha estat un plaer poder compartir, tant amb els regidors que hem format govern,
com amb els que no hem format, que també hem treballat amb algunes coses, i
intentar, d'una manera o altra tornar poder tirar endavant, amb uns o amb els altres
perquè hem de continuar treballant pel poble que és el que hem vaig proposar quan
vaig arribar. Felicitats a tots, també al públic i a tota la gent que ens ha donat confiança
per poder estar aquí novament.
- senyor Prats: Jo, com bé han dit, com a avi de tota aquesta família, agrair la
col.laboració de tots. He intentat aportar la meva experiència, pels anys i per la meva
professió i pel coneixement del poble. El que sí que demano és que aquests bons
aires que hi han hagut a l'Ajuntament, continuïn, perquè és la forma de treballar tots a
una i agrair a la gent de la casa i agrair-vos a tots vosaltres el suport.
- senyor Gómez: bé, ara ja ens comencem a trepitjar una mica, perquè quan parla
tanta gent ja passa, però malgrat trepitjar-me amb altres companys, crec que és
important que les digui. Primer de tot agrair als tècnics i a la gent de la casa, la feina
que ens han ajudat a fer durant aquests quatre anys, nosaltres anem passant però ells
són sempre els que es queden i en el fons tenen gran part de la responsabilitat de què
aquest Ajuntament i que aquest municipi funcioni, per tant, volia donar aquest
agraïment. També tenir un record, evidentment, per la nostra companya, la Núria
Rivas, tots vàrem sentir molt la seva pèrdua i crec que és de justícia, ara que acaba el
mandat, poder tenir aquest record per ella. Agrair també als grups, jo crec que ha estat
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important aquesta construcció i aquests debats que hi han hagut al Ple, aquest to, o
crec que això al final s'ha acabat traslladant també al carrer i es nota en el dia a dir.
Estem passant uns moments d'una crisi espectacular i jo crec que aquí hi ha hagut
molt seny, molt sentit comú, i en tot cas, en el Ple hi ha hagut confrontació d'idees
polítiques, que això és el que hi ha d'haver, però mai confrontació personal, per tant ho
voldria destacar. I sí que ara els novells que aviat entraran el que m'agradaria és que
ajudin a mantenir aquest bon to en el futur, tots els que ens quedem jo crec que ho
mantindrem, però també que els que entren ho sàpiguen mantenir. I voldria destacar,
ja vaig acabant, que nosaltres hem fet una aposta per un model de poble, que sobretot
s'ha basat en intentar mantenir la nostra cohesió social, també treballar en la línia de la
promoció econòmica, que hem desenvolupat diferents plans estratègics que val la
pena que tothom els conegui perquè ens marquen quin és l'horitzó que hauríem de
desenvolupar en un futur.
Respecte a les eleccions, jo crec que val la pena destacar aquesta baixa participació,
jo crec que aquí també ens marca un tema que tenim tots pendent, hem de treballar
per acostar l'administració a la ciutadania.
Voldria felicitar als nous regidors i a la nova representativitat que tindrem, aquí en
tenim algun dels nous, benvinguts, i també als regidors que pleguen, crec que és
important això, destacar aquest bon fer, aquesta feina que s'ha fet durant tot aquest
tems, esperem, perquè la vida dóna moltes voltes, que en un futur puguem coincidir i
puguem continuar treballant junts per Palafrugell.
I finalment, nosaltres, la veritat és que ja veurem com van les coses, és evident que
estem en una situació que tant podem estar al govern com a l'oposició, però en tot
cas, el que sí que vull traslladar és que nosaltres sempre ens mantindrem en la
mateixa idea política de treballar des d'una base de proximitat, de diàleg, de
participació, i sobretot amb dues dèries, intentar millorar i treballar per una bona
cohesió social al nostre municipi i perquè hi hagi una bona promoció econòmica.
- senyor Fernàndez: Jo parlaré en tant que alcalde i en tant que portaveu del meu
grup, així evitem continuar la roda. Jo voldria començar també agraint a tots els
membres del Consistori la seva actitud i el seu debat. Jo crec que és important que els
que tenim una mica més d'experiència, que hem pogut conèixer altres consistoris en
aquest Ajuntament, o fins i tot altres ajuntaments, jo crec que cal destacar el nivell de
debat que tenim aquí, el nivell de qualitat de debat que tenim aquí i fins i tot, diria jo, el
nivell de consensos quan ha calgut. És veritat que cadascú tenim el nostre projecte de
poble, que hi ha diferències, però quan ha calgut hem buscat aquestes complicitats Jo
crec que també cal destacar-jo, ja ho ha dit el senyor Sabrià, també h ha dit el senyor
Gómez, que ha sigut molt important això, per tant, jo crec que és molt important tenir
en compte que a Palafrugell hem creat una mica d'escola en els últims anys, de debat,
de tranquil·litat, d'un debat sense acritud i també això ha permès que fins i tot a nivell
d'opinió pública no surti com un ajuntament que ens estem barallant sistemàticament,
jo crec que això és bo perquè també donem peu a que la gent vegi la política un pel
diferent. Òbviament això no és solució perquè la gent participi més, el tema de
participació segurament requereix d'uns estudis molt més amplis, però jo volia
destacar aquí això. Primer agrair a tots els membres la seva aportació i el seu debat
reflexiu, també com no, com a alcalde i com a portaveu tenir un record cap a la nostra
companya Núria Rivas, que ens va deixar d'aquella manera, una persona amb una
gran vàlua política i personal, que també molts hem après d'ella alguns dels valors de
la política i crec que òbviament, no només el consistori sinó tot el poble va perdre una
gran persona en l'àmbit polític. També el meu reconeixement i la gratitud del temps
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que va estar la Begonya Montalban com a regidora en aquest consistori, i jo crec que
hi va haver un moment que aquest ajuntament va ser dels ajuntaments del país que
tenia més índex de parlamentaris, hi havia tres diputats al Parlament, que no ho he
mirat, però no sé i hi ha cap altre ajuntament que tingui tres, per tant, això també dóna
un nivell, que segurament a Palafrugell tenim un ecosistema especial que permet que
surtin diputats al Parlament, per tant jo també voldria agrair l'esforç.
Per altra banda també voldria agrair, com s'ha dit, a la gent de la casa, als treballadors
i treballadores, perquè òbviament els regidors hi som durant un temps i marxem, i els
treballadors es queden i d'alguna manera són els que fan que la maquinària funcioni i
funcioni, jo crec que relativament bé, malgrat que sempre podem tenir algunes
opinions diferents.
Jo, en tot cas, com a alcalde també demanar disculpes si en algun cas concret algú
s'ha sentit molest per la meva actuació com a alcalde, mai ha sigut una actuació a
nivell personal, sempre ha sigut com a alcalde, i jo crec que els debats que s'han
produït han sigut relativament ben conduits, mai he tingut una actitud agre per ningú, i
en tot cas sempre he intentat treballar per l'interès general i pel bé comú, per tant, jo
estic molt content i també el meu grup. En qualsevol cas, jo lamento que algú hagi dit
aquí avui que jo he gastat diners per enganyar a la gent, en qualsevol cas, si fos tant
mala persona tampoc m'hauria votat tanta gent, alguna cosa hi ha d'haver perquè la
gent confiï, en tot cas jo entenc que una mala persona és aquell que fa, a consciència,
coses per fer mal a tothom, perquè quan és a una persona concreta ja no és una mala
persona, és una questió individual, però jo lamento que en aquest Ple s'hagi dir,
primer, que soc una molt mala persona, que soc un mal alcalde i que he gastat molts
diners per enganyar a la gent, en qualsevol cas jo crec que això no estava en el to
d'aquest consistori perquè no s'ha produït mai, en qualsevol cas cadascú es posa al
seu lloc i jo com a alcalde només he de dir que acabo agraint tota la feina que hem fet,
crec que queda molta feina per fer, a tots plegats. Als que marxeu agrair-vos la feina
que heu fet, i els que ens quedarem i vindran de nou veureu que és apassionant. La
senyora Farrarons deia una cosa, jo no m'atreviria a dir quatre anys, però tant sols
quatre o cinc mesos, que tothom passés per aquí estaria bé, tampoc parlem des dels
anys de mandat, però estar aquí quatre o cinc mesos per saber el que és la casa, que
a vegades entre que planifiquem una cosa i l'executem, passa temps i tenim
entrebancs, que això no es pot fer, que no hi ha partida, que s'ha d'habilitar, que s'ha
d'aprovar prèviament, bé... això és l'administració i això des de fora no es veu.
Per tant, jo agrair l'esforç que hem fet i com que no hi ha res més, aixequem la sessió.
Bona nit i salut a tothom.

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